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Utskrivningar och andra pålagor - en studie i 
stormaktstidens bördor 

JAN-OLOF OLOFSSON 

Inledning 
Bakgrund 

Under 1600-talet skapades och konsoliderades det svenska stormaktsväldet. 
Detta statsbyggande möjliggjordes genom en omfattande krigspolitik och 
omdaning av samhället, som fick konsekvenser för det stora folkflertalet.1

Trupper måste sättas upp, förvaltningen effektiviseras, ekonomiska medel 

skaffas. I realiteten innebar detta nya skatter, hårdare tillämpningar av re
dan existerande skatter och sist men inte minst utskrivningar av krigsfolk. 
Både när det gällde skatterna och utskrivningarna lade man i ökad utsträck

ning bördan på individer och hushåll istället för som tidigare på de kamerala 
gårdarna, i vilka det kunde ingå flera brukningsenheter och hushåll. När det 
gäller utskrivningarna införde man från 1620 ett roteringssystem som inne
bar att en rote om 10 män över 15 år skulle sätta upp en knekt. Ar 1627 

skäiptes systemet ytterligare genom att också adelns bönder skulle roteras 
enligt samma principer som skatte- och kronobönder. 

De nya skatter som infördes för att finansiera krigspolitiken var boskaps
pengarna från 1620, kvarn tullen, med där på följande mantalspengar från 

1625 och tre-markshjälpen från 1628. Ingen åtskillnad gjordes mellan adelns 
bönder och övriga bönder. När det gällde tidigare skatter, som fortfarande 

beräknades efter de kamerala gårdarna, skäqJtes uttaget.:1 

Sammantaget innebar de skärpta principerna för skatteuttag och ut

skrivningar att böndernas situation försämrades. Det går också att hävda att 
adelns ställning försämrades genom att man blev av med arbetskraft och 
tjänstefolk och att man inte kunde lägga på sina bönder egna pålagor i lika 



stor utsträckning som tidigare. Adelns privilegier urholkades således och 

dess handlingsfrihet beskars:1 

Det starka skattetrycket och graden av utskrivningar var inte konstant 

under 1600-talet, utan följde av naturliga skäl intensiteten i de svenska krigs

insatserna. Också styrelseskicket inverkade. Särskilt framstår Gustav den II 

Adolfs regenttid som en tid av utomordentlig kraftansträngning och botten

skrapning av landets resurser för att tillgodose krigsmaktens krav. 5 

Krigspolitikens påfrestningar gick inte obemärkta förbi. De skapade oro 

i landet, och det finns också exempel på att denna oro övergått i väpnade 

upplopp.fi 

Syfte och frågeställningar 

Skattetryck och utskrivningar diskuterades och beslutades vid riksdagar. 7 

Syftet med denna uppsats är att klarlägga hur krigspolitikens följder för 

allmogen återspeglades i riksdagen under sto1111aktstidcn. Framförallt 

intresserad av att undersöka om allmogens protester kan spåras i material 

från riksdagarna. Jag avser att nå detta syfte genom att studera adelns, 

borgerskapets och prästerskapets riksdagsprotokoll. Önskvärt vore förstås 

att också studera bondeståndets riksdagsakter, men dessa finns inte tillgäng

liga i tryck förrän efter 1720, varför jag måste koncentrera min undersök

ning till att omfatta material från de övriga stånden. Till viss del bör det dock 

gå att få en bild av bondeståndets agerande genom övriga ständers proto

koll, t ex genom att studera material från utskottsöverläggningar. 

Styrande för min undersökning är följande delfrågor: 

Kommer a1lmogcns protester till uttryck i riksdagsprotokollen? Vilka 

former av protester är det i så fall som vi kan se tecken 

Hur förhåller sig adel, prästerskap och borgerskap till utskrivningar, nya 

skatter och principer för skatteuttag? Går det att påvisa några skillnader i 

deras ställningstaganden, och vilka orsaker kan i så fall finnas till dessa 

skillnader? 

Finns det bland adel, prästerskap och borgerskap uttalad rädsla 

för uppror till följd av utskrivningar och skattetryck? Vilka uttryck tar sig i så 

fall denna rädsla? Är det skillnad mellan de olika stånden, och vilka 

orsaker kan i så fall finnas till denna? 
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Tidigare forskning 

Forskningen kring svenskt 1600-tal är omfångsrik. Framför allt har ett stort 

antal arbeten givits ut inom ramen för det s k "  1600-talsprojektet", under 

ledning av professor Sven A Nilsson i Uppsala. Projektet var inriktat mot 

krigspolitikens förutsättningar och finansiering samt dess sociala verkningar,8 

Som utgångspunkt för denna uppsats har Sven A Nilssons egen 

produktion varit av stor betydelse, I volymen "De stora krigens tid" har han 

sammanfört ett antal studier, tilllwmna under perioden 1968-1989, som ur 

olika aspekter behandlar framväxten av den svenska militärstaten och de 

strukturella förändringar som krigspolitiken förde med sig. 9 Dessa arbeten 

utgör en sammanfattning och vidareutveckling av forskningen inom 1600-

talsprojektet. Studierna berör de sakfrågor som jag intresserar mig för, men 

de belyses inte ur den synvinkel som jag har valt för mitt arbete. 

En av de absolut tyngsta bördorna under stormaktstiden var utskrivning

arna. Den moderna historieforskningens syn på dessa har sammanfattats av 

Gunnar Artens med orden: "Utskrivning kom att hatas och fruktas av all

mogen nästan lika intensivt som man fruktade ryssen och hatade dansken." IO 

Utskrivningarna och den oro som dessa fört med sig är bl a behandlade av 

Nils Erik Villstrand i hans år 1992 utgivna "Anpassning eller protest. Lokal

samhället inför utskrivningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-

1679". Han beskriver hur utskrivningarna slår mot samhällen i de 

fmska delarna av Sverige, men han ger också en generell bild av utskriv

ningarna och de protester som de medförde, Il Hans arbete utgör en värde

full grund för mitt resonemang om utskrivningarna som system. 

Någon forskning med fokus på prästerskapets, borgerskapets och adelns 

syn på krigets inrikespolitiska följder, så som den kommer till uttryck i riks

dagen, är inte gjord, Däremot är bondeståndets syn delvis klarlagd genom 

Georg Wittrocks studier av allmogens besvär under perioden 16 3 3-165 2. 12 

I vissa frågor kommenterar han också övriga ständers ställningstaganden, 

och hans verk utgör därmed ett värdefullt komplement till mina egna under

sökningar. Utöver detta bör också nämnas Nils Almlunds och Sven Grauers 

arbeten, publicerade i samlingsverket "Sveriges riksdag". 13 Under rubriken 

"Ståndsriksdagens utdaning 1592-1672" respektive "Riksdagen under den 

karolinska tiden" ger de en översikt över vad som förevarit under stor

maktstidens riksdagar. 
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Avgränsningar 

Jag har valt att studera tidsperioden 1627-1679. Startåret är valt med hän

syn till att det är från detta år som adelns riksdagsprotokoll finns i tryck. Det 

är alltså tillgången tryckta källor som är styrande för startåret i min 

undersökning och inte att tidsperioden före 1627 skulle vara mindre intres

sant. 

Slutåret 1679 är valt med hänsyn till att det karolinska enväldet 

etablerades 1680. Genom enväldet minskade riksdagarnas betydelse och de 

spelade en underordnad rolljämfört med pe1ioden före. Eftersom materialet 

från riksdagamas verksamhet står i centrum för mitt intresse känns det 

naturligt att sätta punkt när deras roll förändras. 

De ekonomiska pålagorna under perioden var flera. I denna under-

sökning jag att studera tre av de nya skatter som infördes för att 

finansiera krigspolitiken, nämligen boskapspengarna, kvarntullen och 

mantalspengarna. Den sistnämnda skatten ersatte under stor del av den 

studerade perioden kvarntullen och är därmed intimt förknippad 1ned 

denna.i+ 

Källäge 

Under 1600-talet stärktes riksdagamas roll, och de blev en normal institu

tion i statslivet. 15 Arbetsformerna fixerades och tyngdpunkten i arbetet 

blev de enskilda ståndens sammankomster. När särskilt viktiga frågor skulle 

behandlas tillsattes utskott. 

Från böijan var riksdagens uppgift endast att ta ställning till av regeringen 

framställda krav, men efterhand tog riksdagarna över initiativet genom att 

rikta framställningar till regeringen, så kallade besvär. Dessa kunde antingen 

komma från ståndet i sin helhet och benämndes då allmänna besvär, eller så 

kunde de komma från en del av ett stånd, t ex en speciell stad, och benämndes 

då enskilda besvär. 16 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det från stänclcrnas arbete 

under riksdagarna finns flera olika typer av material. Svar på regeringens 

proposition el\ protokoll från överlägg11ingar och utskottsarbete samt enskilda 

och allmänna besvär. 

4 



Dessa olika typer av dokumentation finns utgivna, under samlings

beteckningen "protokoll", för adelns vidkommande från 1627, för 

prästeståndet från 1642 och för borgarståndet från 1654. I mitt arbete 

kommer jag att granska alla de olika typerna av handlingar.Jag kommer 

också att granska propositioner, som finns i protokoll

samlingarna. 

Adelns riksdagsprotokoll är mest utförliga, och de utgör till volyrnen 

elen i särklass största delen av källmaterialet. Också prästerskapets protokoll 

är relativt utförliga, medan dokumentationen från borgerskapet är betydligt 

n1er sparsam. För borgerskapet saknas t ex dokumentation helt från 1655 år 

riksdag. 17 Den dokumentation som finns från övriga riksdagar inskränker 

sig till enbart protokoll, Ståndets svar på de kungliga propositionerna finns 

inte bevarade. 

Stänclernas besvär och svar på propositioner är att betrakta som kvarlevor 

av ständernas verksamhet under riksdagarna. Det är emellertid långt ifrån 

säkert att en inlaga från ett stånd är ett spontant och självständigt utt1yck för 

ståndets vilja. Det inte att utesluta att andra krafter än den egna 

övertygelsen har legat bakom. 18 

Protokollen är besvärligare att hantera ur källkritisk synvinkel. Lars-Arne 

Korborg framhåller att ett protokoll blott är en berättelse om vad som hänt 

eller sagts under ett sammanträde. Påståendena i sig kan vara antingen sanna 

eller falska. Att protokollet har officiell karaktär ändrar i detta sammanhang 

ingenting. 19 

I min framställning kommer jag att ge källkritiska kommentarer 

fortlöpande när jag finner att det råder osäkerhet om vilket värde vi skall 

tillmäta en bestämd uppgift. 

Disposition och metod 

Inledningsvis en bild av utskrivningarna oeh skatterna, d v s  de sam

lade pålagorna, som system. Här klarläggs bakgrunden till pålagorna och 

vilka olika tillämpningar som fanns av dessa. Denna del av uppsatsen är 

deskriptiv och tar utgångspunkt i den litteratur som finns i ämnet. Därefter 

klarlägger jag de olika ståndens specifika roll och särart i förhållande till 

pålagorna, för att sedan till att behandla r:iksdagsprotokollen. 
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Iviin analys av riksdagsprotokollen är i huvudsak kronologisk, men jag 

vill betona att inte vaije riksdag eller möte i annan form redovisas. Vilka som 

behandlas styrs av uppsatsens frågeställningar. I anslutning till att jag beskriver 

vad som förevarit i riksdagen, kommenterar jag detta fortlöpande.Fr o m  

1642, när protokoll från mer än ett stånd finns tillgängligt, gör jag också 

jämförelser mellan de olika ståndens ställningstaganden. Detta avsnitt är 

således både beskrivande, komparativt och analyserande till sin karaktär. 

Störst utrymme ägnas åt adelns riksdagsprotokoll. Dessa spänner över 

den största tidsperioden, och det är också de protokoll som är mest utförliga. 

Till detta kommer att adeln som stånd i hög grad var direkt berört av de 

olika pålagorna. Näst störst utrymme ägnas prästerskapets protokoll och 

minst borgerskapets. :Motiven är också här i vifäen grad som stånden var 

berörda av pålagorna samt de tidsperioder som protokollen omfattar. Efter 

genomgången av källmaterialet dras övergripande slutsatser, som sedan 

också ligger till grund för att systematiskt besvara uppsatsens frågeställningar. 

Adelns riksdagsprotokoll saknar sakregister och har därför lästs i sin helhet. 

I praktiken har detta inneburit att jag tagit utgångspunkt i de kungliga 

propositionerna för att se vilka frågor som kronan begärt ständernas 

synpunkter på, därefter har jag studerat protokollen från överläggningarna 

i Riddarhuset, för att sedan granska de skriftliga svaren på propositionerna. 

Utöver detta har jag också granskat adelns besvär. 

Borgerskapets och prästerskapets riksdagsprotokoll är försedda med 

sakregister, vilket underlättat granskningen betydligt. När det gäller dessa 

protokoll har jag utgått från att sakregistret är heltäckande och riktat min 

läsning mot de däri angivna sidorna. En översiktlig läsning i syfte att 

kontrollera registrets tillförlitlighet har genomförts. Inga "luckor" har därvid 

kunnat konstateras. 

Stormaktstidens pålagor 

Utskrivningarna 

En expanderande krigsmakt kräver manskap. Principiellt stod tre olika 

möjligheter till buds för att förse den svenska krigsmakten med soldater, 

nämligen uppbåd, värvning och utskrivning. Uppbådet hade sitt ursprung i 
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den svenska allmogens skyldighet att gå "man ur huse" för att försvara 

landskapet om fara hotade, Uppbådet kunde vara antingen allmänt eller 

kvoterat. Det kvoterade uppbådet innebar att var qjätte, femte, fjärde eller 

var tredje man togs ut i tjänst. Allmogen svarade i princip själv för beväp

ning och underhåll till det uppbådade folket.20 

Uppbådet gav styrkor med begränsad användbarhet. Det fanns 

uppenbara brister i utrustningen och i det militära kunnandet. En mer 

komplicerande begränsning var dock att landslagen, i vilken det fanns stöd 

för uppbådsskyldigheten, innehöll förbud mot att använda inhemskt kiigsfolk 

utanför landets gränser. Som regel tolkade allmogen detta som att dess 

försvarsskyldighet var begränsad till försvaret av den egna bygden. 21 Denna 

tolkning var inte förenlig med den expanderande stormakten Sve1iges behov 

och därmed inte i linje med de styrandes intresse. 

Värvade trupper böijade utnyttjas av Gustav Vasa när det inte längre 

räckte till med frälserusttjänst och allmogeuppbåd. Till att böija med 

handlade det om utländska värvade trupper, men från och med 1540-talet 

minskade de utländska trupperna i betydelse till förmån för inhemska styrk01� 

De värvade styrkorna saknade uppbådets begränsningar i militär 

användbarhet. De var disponibla i såväl freds- som krigstid och kunde utan 

förbehåll nytrjas både inom landet och utomlands, 22 

.Mot slutet av Gustav Vasas regeringstid förändrades den frivilliga 

inhemska värvningen stegvis till ett tvångsmässigt kvoterat manskapsuttag, 

utgående från antalet män, hushåll eller hemman. Detta system benämndes 

utskiivning och blev det dominerande sättet att rekrytera inhemskt fotfolk 

till armen ända fram till Karl Xl:s indelningsverk. 2:1 För flottans vidkommande

ersattes utskrivningarna med båtsmanshåll på 1620- och 1630-talet, och för 

de beridna delarna av armen skedde rekryteringen på frivillig väg. 24 

Ur kronans synvinkel blev utskrivningsförfarandet ett sätt att förena 

fördelarna med den frivilliga inhemska värvningen och det kvoterade 

uppbådet. Man rekryterade med hänvisning till allmogens uppbåds

skyldighet, men man kunde använda styrkorna utan de begränsningar som 

gällde för det traditionella uppbådet. Rekryteringen föregicks oftast av 

förhandlingar i någon fonn med bönderna, vilket var en garanti för att 

utskrivningen kunde ske i ett slags samförstånd.25 
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Parallellt med utskrivningssystemet levde allmogeuppbådet vidare i både 
sin allmänna och kvoterade form. Skillnaden mellan uppbådet och 
utskrivningen antingen underströks eller suddades ut i kronans argumenta

tion, allt eftersom det passade det aktuella syftet. När man rekryterade 
manskap med hänvisning till uppbådsskyldigheten underströk man skillnad
en, men när trupperna väl användes tog man ringa hänsyn till de begräns
ningar i tid och rum som gällde för uppbådet enligt landslagen.26 

Protesterna uteblev inte.27 Sorn exempel kan nämnas det myteri som 
bröt ut i Finland 1613, när svenska trupper som skulle föras över till den 
ryska fronten begav sig hem, med hänvisning till att deras skyldighet att 
tjänstgöra inskränkte sig till försvar av landets gränser. 28 Gustav II Adolf lät 
hänga en del av myteristerna och markerade därmed att utskrivningar 
innebar definitiv krigstjänst och inte var att jämställa med ett tidsbestämt 
uppbåd. 

Utskrivningsnorrner 

En riksdag kunde bevilja upp till fyra utskrivningar. I riksdags beslutet angavs 
storleken på roten, ur ,�fäen lmekten skulle rekryteras .. Man reglerade också 
vilka områden, henm1an eller personer som skulle drabbas och vilka som 
eventuellt skulle komma lindrigare undan. Utskrivningen kunde genom
föras enligt två principer, något som jag redan berört flyktigt. Den kunde 
genomföras med utgångspunkt i gårdens storlek, dvs enligt hemman- eller 
gårdetal, eller efter mantal. Den sistnämnda principen innebar att det var 
det faktiska antalet män som låg till grund för indelningen i rotar. 30 

Båda utskrivningsprincipema utnyttjades under stormaktsticlen. Under 
perioden 1621-1642 förrättades utskrivningarna efter mantal. Fram till 1626 
var rotestorleken 10 man för skatte- och kronobönder, medan frälsets bönder 
kom lindrigare undan med 20 man i roten. Åren 1627-1633 roterades 
adelns bönder enligt samma principer som de övriga. Utskrivningen 1635 

genomfördes med rotar om 15 man för skatte- och kronobönder och med 
30 man för frälsebönderna. Därefter skföptes utskrivningarna ånyo. Till 
och med år 1641 innehöll rotarna lO respektive 20 man. 31 

Från och med 1642 års utskrivning övergick man till den lindrigare 
formen av utskrivning, d v s  utskrivning efter gårdetal. Rotarna utgjordes av 

8 



10 gårdar för skatte- och kronobönder och 20 gårdar för frälsebönderna. 

Detta var normalfallet. Det hände dock att man frångick denna princip och 

återgick till utskrivning efter mantal. Så skedde vid utskrivningen 1657, så 

också under det skånska kriget på 1670-talet. Det inträffade också att man 

frångick den gängse rotestorleken vid utskrivningar efter gårdetal. :i2 

Varför genomfördes då förändringen från mantal till gårdetal? 

Utskrivning efter gårdetal innebar ju åtminstone teoretiskt att man fick ett 

färre antal knektar utskrivna än om mantal tillämpades. Sannolikt var det 

dock så att utskrivningarna efter mantal inte gav det utfall som det borde , 

beroende på missbruk av systemet. Det var inte ovanligt att man systematiskt 

underredovisade antalet vuxna rnän genom att inte skriva in alla i 

mantalslängden. Man kunde också göra dem som redovisades i mantals

längderna äldre, skröpligare och mer lytta än vad de i själva verket var, för 

att de på så sätt inte skulle kunna komma i fråga som knektar. 

:rvied gårdetal hoppades man vidare att man skulle få knektar som var 

villigare till tjänstgöring, eftersom tvånget i detta system inte behövde vara 

lika stort. I riksdagsdebatten framfördes också argument som handlade om 

att bondehushållen skulle kunna bibehålla sin produktivitet på ett bättre sätt 

och att deras möjligheter att fa tag på tjänstefolk skulle förbättras. Adeln var 

stor motståndare till övergången. Ur dess synvinkel var utskrivningar efter 

mantal att föredra, eftersom man då hade lättare att rekrytera tjänstefolk. 

Till följd av adelsprivilegierna var adelns tjänstefolk undantaget från 

utskrivningar, vilket bidrog till att göra dessa tjänster särskilt attraktiva. 34 

Skatterna 

Som jag nämnt i inledningen till denna uppsats krävde krigspolitikens finan

siering att nya skatter infördes och att uttaget av redan existerande skatter 

skärptes. Under 1620-talet infördes tre nya skatter. Först ut var boskaps

pengarna, som böijade tas ut från år 1620. Boskapspengarna var en förmö

genhetsskatt som utgick efter boskapsstoeken och utsädet. Den skulle erläg

gas för vmje kreatur som var äldre än ett år och av va1je person som ägde 

minst ett sådant djur. Till detta skulle också skatt betalas utgående från den 

mängd utsäde som användes. Ar 1642 övergick elen till att bli en efter man

talet utgående grundränta.:is 
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År 1625 infördes kvarn tullen. Denna innebar att en avgift skulle utgå för 

vaije tunna råg eller korn, som maldes vid vatten- eller väderkvarnar. 

E ftersom många bönder i stället använde sig av handkvarnar och 

skvaltkvarnar36
, fick de betala en årlig avgift i stället för att betala per faktiskt 

mald tunna. Kvarn tullen gav dock inte de intäkter som regeringen hoppats 

på, till stor del beroende på bruket av andra kvarnar än väder- och 

vattenkvarnar. År 1627 ändrades därför kvamtullen delvis till en personskatt 

som skulle betalas med ett visst belopp av alla som fyllt femton år. Denna 

personskatt kallades rnantalspengar. Från 1634 blev ordningen med 

mantalspengar permanent. En ren kvarn tull återinfördes dock för de större 

städerna 1655 och kom att vara i bruk ända till 1815.37 

Ständernas särart och roll i förhållande till pålagorna 

Adeln och dess privilegier 

För att kunna förstå adelns förhållningssätt till utskrivningar och andra 

pålagor är det nödvändigt att klarlägga adelns unika position i 1600-talets 

samhälle, en position som den var tillförsäkrad genom särskilda privilegie

brev. 

Det första mera omfattande privilegiebrevet i Sverige utfärdades i 

samband medJohan III:s kröning 1569. Enligt detta skulle adelns landbönder 

bidra med hälften i gärder, cl v s extraskatter,jämfört med skattebönderna. 

När det gällde utskrivningar skulle de bönder som bodde inom en mil från 

sätesgården, vilken var den gård där adelsmannen bodde, vara befriade. 

Därmed myntades begreppet frihetsmilen. Motivet till frihetsmilen var att 

de bönder som bodde innanför denna ansågs behövas som arbetskraft på 

sätesgården, och därför kunde de svårligen avvaras till krigstjänst. 38 Kungen 

hade dock vissa möjligheter att sätta privilegierna ur spel. Frihetsmilen gällde 

inte om riket var så illa ansatt att folket behövde gå "man ur huse" för att 

försvara landet.39 

Under 1600-talet stärktes adelns särställning genom 1612 års privilegier. 

Dessa konfirmerades efter smärre justeringar i samband med Gustav I I  

Adolfs kröning 1617. I privilegierna slogs det fast att adeln hade ensamrätt 

till ämbeten och tjänster, samt att dess rättssäkerhet garanterades genom att 
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ingen adelsman fick dömas av en ofrälse. Intressantare ur denna uppsats 

synvinkel är emellertid de ekonomiska privilegierna. I korthet innebar dessa 

att adelns bönder inom frihetsmilen befriades från såväl gärder som 

utskrivningar. De hemman som låg inom sätesgårdarnas rå och rör, det vill 

säga inom samma by som sätesgården, befriades från alla pålagor till 

kronan.40 I samband med att drottning Kristina övertog regeringen 1644 

stärktes adelns ekonomiska privilegier ytterligare genom att samtliga 

frälsebönder befriades från extra och tillfälliga skatter.'11 

Adeln organiserades genom riddarhusordningen 1626 i tre klasser. Den 

första klassen utgjordes av grevar och friherrar och benämndes he1Teståndet, 

den andra klassen utgjordes av riksrådsättlingar och benämndes 

riddarståndet, medan den övriga adeln bildade den tredje klassen, det s k 

svenneståndet. Vaije ätt hade en röst och företräddes i Riddarhuset av en 

huvudman. Besluten i Riddarhuset fattades genom klassvis votering. 

Högadeln garanterades ett avgörande inflytande på besluten genom att 

den var representerad i både den första och andra klassen. Överlägg11ingarna 

på Riddarhuset leddes av en för vaije riksdag utsedd lantmarskalk. ·12 

Officerarna, benämnda krigsbefälet, hade egen representation vid 

riksdagarna, närmare reglerad i 1634 års regeringsform. I praktiken var 

dock denna riksdagsrepresentation av underordnad betydelse, och 

krigsbefälet blev aldrig något eget stånd. I riksdagsarbetet inhämtades 

krigsbefälets synpunkter av adeln som därefter fattade beslut. Krigs befälets 

blygsamma roll sammanhänger till stor del med det faktum att ofrälse 

officerare oftast adlades om de var framgångsrika i karriären och därför lätt 

införlivandes med adeln.43 

Prästerna - administratörer och drabbade

Prästerskapet hade en nyckelroll i den kontrollapparat som elen nya storm

akten krävde. Genom prästernas försorg skulle staten få tillgång till en detal

jerad uppföljning av befolkningen. Prästernas bokföring skulle göra det 

möjligt att ta ut de individrelaterade pålagor som kriget krävde i forma av 

skatter och utskrivningar. Prästerna hade också en nyckelroll när det gällde 

att föra ut kronans propaganda till folket och på så sätt mildra eventuell 

opposition.4'1 
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Sven A Nilsson har visat att sambandet mellan kyrkobokföringen och de 

hårda statliga pålagorna naturligtvis var uppenbar också för samtiden. Vid 

flera tillfällen anklagades prästerna från kronans sida för att inte föra ärliga 

längder över befolkningen. Genom underregistrering skulle de försökt skona 

sina församlingsbor från pålagorna, och anklagelser om att präster skulle ha 

låtit sig mutas förekom.''5 

Prästerna var själva inte nöjda med sina världsliga uppdrag. Från 1620-

talet och framåt försökte de gång på gång att bli befriade från dessa, för att 

i stället helhjärtat kunna ägna sig åt uppgiften som själasöijare. Skälen de 

anför är två. För det första ådrar de sig missnöje, ovänskap och ovilja från 

sockenborna och för det andra beskylls de av överheten för att inte fullgöra 

sina uppdrag ordentligt. 46 Båda dessa argument speglar den inte helt cnlda 

mellanställning som prästerna ute i socknarna hade. I sitt dagliga värv levde 

de nära sina församlingsbor och delade på många sätt allmogens vedermödor. 

Steget mellan bonde och präst var inte alltid särskilt stort. Trots detta föll det 

på prästens lott att :i allra högsta grad vara ett viktigt verktyg för kronan när 

det gällde att administrera och propagera för såväl utskrivningar som andra 

pålagor. 

Prästeståndet var :inte helt enat i sitt motstånd mot de världsliga 

uppdragen. Bland biskoparna fanns de som menade att prästerna inte kunde 

säga nej till att utföra också andra uppdrag än de som direkt kunde knytas till 

de kyrldiga. Prästämbetet fick dock inte försummas. Efterhand tog dock 

den negativa inställningen överhanden och prästeståndet agerade vid en 

rad riksdagar för att bli befriat från att föra längderna. Frågan var uppe vid 

riksdagarna 1629, 1630, 1632, 1635 och 1636. Den enda gången man mötte 

framgång var 1636 när man var något mera modest i sina krav och begärde 

att få antalet längder som skulle föras reducerat. Vid alla de övriga riksdagarna 

blev regeringens svar nekande. 47 

Förutom allmänna besvär från prästeståndet ingavs också ett antal 

särskilda besvär från såväl de finska delarna av riket som de svenska. Inte 

heller dessa fick något gehör från regeringen. Hela 1630-talct och de 

inledande åren av 1640-talet prägladcs således av en smula ansträngd relation 

mellan regering och prästerskap. Situationen förbättrades dock i böijan av 

1640-talet när den tidigare beskrivna övergången till uttag efter gårdetal för 
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bl a utskrivningar genomfördes. Behovet av prästernas person- och 

hushållslängder blev inte längre lika stort, men prästerna medverkade ändå 

vid den nya formen av utskrivning under ytterligare ett antal år.48 

Besvärsinlagorna från prästeståndet minskade under 1640-talet. År 1647 
gjorde man en ny framställan som fick till fö�jd att man befriades från att 

leverera mantalslängder som skulle ligga till grund för utskrivningar och 
andra extraordinära pålagor. ·Motivet var att prästerna skulle slippa ovänskap 

och ovilja från sockenborna. År 1650 kom nästa steg. Prästerna befriades då 
också från att upprätta längder som skulle ligga till grund för mantals

pengarna. Denna uppgift skulle istället skötas av särskilda kommissarier. 
Prästerna skulle dock närvara vid själva förrättningen och bestyrka 
längdernas riktighet med sin namnteckning.49 

Borgerskapet - det minst berörda 

Borgare i egentlig mening var de personer som fått mästarvärdighet inom 

ett hantverksskrå eller som hade fått rätt att handla. I takt med att städerna 
blev viktigare i 1600-talets Sverige, ökade differentieringen inom borgar

ståndet. :Majoriteten utgjordes av hantverkare, som i genomsnitt sannolikt 
hade det sämre ställt än köpmännen. I politiskt hänseende stod borgarstån

det i allmänhet på böndernas sida mot adeln. Detta uteslöt dock inte att 
borgarna gärna tog.intryck av adeln när det gällde levnadsideal och kultur. 50 

Till skillnad från övriga ständer var borgerskapet inte berört av 
utskrivningar av fotfolie Borgerskapet åtnjöt denna befrielse sedan 1629 

mot att det i stället satte upp manskap till örlogsflottan genom båtsmanshåll.51 

Riksdagarna 1627-1641 

Vid riksdagen i januari-februari 1627 ställs det i den kungliga propositionen 

tre konkreta frågor till ständerna att överväga. För det första vill man att 
ständerna skall betänka hur man skall förstärka krigsmakten med folk, för 
det andra hur man skall få ekonomiska medel till att underhålla krigsmakten 
och för det tredje hur man skall effektivisera uppbörden av kvarn tullen för 

att förhindra att man måste betunga undersåtarna med ytterligare pålagor.52 

I propositionen lämnas inte mer preciserade anvisningar än så, och stän-
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derna ges alltså relativt fria händer att lämna förslag. Detta "öppna" sätt att 

skriva propositionerna på är genomgående under den i denna uppsats un

dersökta perioden. 

Adelns svar blir att man godtar att var tionde man av deras bönder skall 

utskrivas, såväl inom som utom frihetsmilen och sätes gårdarnas rå och rör. 

När det gäller att bidra med ekonomiska medel är det boskapspengarna 

som diskuteras, där resultatet blir att adeln accepterar att dessa betalas lika 

av frälsebönderna och skatte- och kronobönderna.53 

Adeln har dock en rad preciserade förbehåll. För det första vill man ha en 

försäkran om att de avsteg man nu gjort från sina privilegier inte skall bilda 

prejudikat för framtiden. Man vill vidare att deras "hoff- och gårdztiänare 

ved sätegårderne" skall vara befriade för utskrivningen, att det vid roteringen 

skall framgå villcen bonde som husbonden lättast kan undvara, att ingen 

skatte- eller kronobonde skall ingå i frälseböndernas rotar, att det skall var 

män som är mellan 15 och 50 år som skrivs ut och att roten efter det att man 

tagit ut en knekt inte skall besväras av slrjutsningar eller gästningar. Den 

sistnämnda kommentaren om skjutsningar och gäsmingar kopplas också till 

boskapspengarna. När dessa är erlagda skall inte adelns bönder besväras av 

vare sig slrjutsningar eller gästningar. När det gäller kvarn tullen "hemstelles 

H. K. r.1I:tt och Rikssens Rådh att emendere". 54 1!Jed andra ord sänds denna 

fråga tillbaka obesvarad till kronan. 

Redan i december samma år samlas ständerna ånyo. Kronan begär 

en ny utskrivning enligt samma principer som i "fiord hölts", eftersom 

regementena är försvagade av sjukdom och krig och landet kan riskera att 

hamna i fara p g a  brist på manskap. I propositionen framförs att kungen är 

väl medveten om att det är besvärligt för adeln och prästerskapet att mista 

sina "manshielp" och för allmogen att mista sina nära och kära, 1nen han 

vädjar att ständerna skall sätta landets intresse för det egna. Utskrivningarna 

motiveras ytterligare genom att det ges en målande beskrivning av vad som 

väntar landet om utskrivningarna inte kommer till stånd. Till dem som blir 

utskrivna sägs det att de "skulle heller billigt lida de besvär, som kriget en 

krigzman ålägger, än vele see sitt fosterland förödat, slächt och venner och 

sig sielff förderfvadhe och af fienden till siälenes och kropzens träldom 

missbrukede".55 Kronan föreslår också att boskapsskatten skall höjas och att 
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ständema skall beviUa såväl denna som utskrivningen för de tre kommande 

åren.56 

De föreslagna åtgärderna föranleder inte någon omfattande debatt inom 

adelsståndet. I debatten för andra klassen fram synpunkten att man omöjligen 
kan neka till att utskrivningen skall ske enligt samma principer som förra 

året, ty "elliest skulle aller allmoge sigh öfver dem beswäre".57 Det finns 
således en medvetenhet om att allmogen är angelägen om att bördorna 

fördelas lika. På vilket sätt och i vilken utsträckning som allmogen skulle 
besvära sig framgår inte. Troligen är det dock inte andra protester än besvärs

inlagor i riksdagen som avses. 
Adelns slutgiltiga ställningstagande framgår av det skriftliga svaret på 

propositionen, Utskrivningen godtas enligt samma principer som förra året 

"oansedt ded dem in privata till stoor skada länder".58 När det gäller 
boskapsskatten accepteras en förlängning på två års tid, medan man däremot 

inte accepterar att den höjs. Än en gång påpekar man att de avsteg som nu 

adeln gjort från sina privilegier inte skall bli prt;judicerande för framtiden.59 

Det är uppenbart att adeln önskar se avstegen i privilegierna som en högst 

tillfällig nödlösning, och man är orolig för att de skall leda till att privilegierna 

urholkas permanent. 
Vid riksdagen i Stocld10lm 1629 begär kronan en fortsättning på mantals

pengarna och på boskapspengarna.60 Adeln argumenterar för att de gods 
som ligger inom sätesgårdarnas rå och rör skall vara undantagna från såväl 
utskrivning som boskapspengar och mantalspengar, ty annars skulle sätes

gårdarna ruineras beroende brist på folk.61 Det är alltså ett mycket klart 
utt1yckt ekonomiskt motiv som förs fram. Ingen skillnad föreligger heller 
här mellan de olika klasserna inom adeln, utan de är samstämmiga i sin syn 
på utskrivningarna.62 

Adeln möter emellertid motstånd från rådet, som inte anser att det är 

möjligt att undanta vissa från utskrivningar, mantals- och boskapspengar. 
Rådet menar att en sådan lösning skulle innebära att "mången kan skee sigh 

der under försvara och sin undflychtt der under sökia skule" .63 Förmodligen 

var det just denna effokt som adeln eftersträvade. Adeln var sannolikt fullt 
medveten om att möjligheten att undslippa utskrivningar verkade i hög 

grad rekryteringsfrämjande när det gällde att förse sig med arbetskraft. 
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Adeln får emellertid i uppgift av rådet att på nytt överväga frågan. 

De nya övervägandena inom adelsståndet resulterar i att man accepterar 

att boskapspengarna och mantalspengama erlägg-s enligt de av kronan 

föreslagna principerna, men vad utskrivningen anbelangar föreslår man nu 

att man skall bidra med pengar istället för att bidra med soldater. IVIed dessa 

medel skulle sedan soldater kunna värvas. Detta förklarar man för delar av 

rådet men får till svar att kW1gen helst ser att hans "militie vore försedd med 

inländischt folk". u+ Något särskilt motiv för att kungen önskar ha det på det 

sättet framförs inte. Riksrådet framför också, genom riksmarsken 01är kallad 

fältherren) Ivlagnus Gabriel de la Gardic, att de andra stånden skulle besvära 

sig om adeln fick förmånen att leja folk.65 Resultatet blir att adeln får ge 

vika. Utskrivningarna och de ekonomiska pålagorna beviljas av adeln i dess 

svar på propositionen för de kommande två åren enligt samma principer 

som gällt tidigare. 66 

Nästa gång ständerna samlas är till ett utskottsmöte i maj 1630, där inte 

bondeståndet är representerat. Kungen är närvarande och håller här sitt 

berömda tal till de församlade ständerna inför sin avresa till kontinenten. 

Han önskar att "fredh och enighet må grönska och florera och all ovillia, 

oenighet och upror må bortto blifva och företagas". 67 Intressant är också 

att kungen riktar en direkt uppmaning till prästerskapet att verka för att dess 

åhörare "välvill- och roligen förholle och uttgifve till Cronon och dheres 

hussbönder hvad dhe helst plichtige äro" _r;s l'vien det är inte bara vad 

prästerna säger från predikstolen som är viktigt. Kungen lyfter fram det 

goda exemplets makt och menar att prästerna också genom sitt sätt att vara 

skall bidra till att allmogen håller sig lugn. I synnerhet skall prästerna al,ta sig 

för att vara högfärdiga, för att undvika att ett sådant uppträdande skall 

förorsaka "någett obestånd i riket".69 Här talar alltså en regent som är 

utomordentligt väl medveten om att en väl fungerande propagandaapparat 

och kontrollapparat är av stor vikt för riket. 

I den kungliga proposition betonas landets svåra utrikespolitiska situation, 

men det sägs också att utskrivningarna slår hårt. ivled anledning av detta 

föreslår kronan att den redan beviljade utskrivningen för nästkommande år 

skall ersättas av ett penningbelopp eller en skatt i natura. l'vled dessa medel 

kan sedan utländska trupper värvas och merparten av de inhemska 
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trupperna stanna kvar i landet. 70 

Lantmarskalken själv sammanfattar de efterföljande diskussionerna i 

Riddarhuset med att framhålla att någon form av ekonomisk ersättning är 

fördelaktigare än en utskrivning, eftersom en sådan drabbar alla ständer 

hårt. Han föreslår också att man genom omröstning skall enas om ett lämpligt 

belopp, vilket man också gör. 71 I adelns skriftliga svar på propositionen är 

dock skälen till att man kan tänka sig en skatt istället för utskrivning mera 

utvecklade och säger mera om de verkliga bevekelsegrunderna för adelns 

ställningstagande. Adeln vill att dess bönder skall förskonas från utskrivningen 

eftersom utskrivningarna "uthi desse vahrande tijder hafver giordt Adelens 

gårder ödhe, så att dheres intreder merkeligen äro derigenom 

förminskade."72 Mycket klart framgår här att adelns betänkligheter gällande 

utskrivningen beror på ekonomiska skäl. Det är uppenbarligen så att man 

räknar med att adelns bud på två riksdaler per roterad bonde skulle vara ett 

ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ för adeln. 73 

Dokumenten från utskottsmötet i Stockholm, maj-juni 1631, visar att de 

värvade styrkorna inte fungerat så väl. Enligt den kungliga proposition är de 

värvade trupperna till huvuddelen avskurna och dessutom så "förlöper och 

affgår folket, så snardt som dhe kunne blifva värffvedhe till". 7'
1 Kronan ser 

ingen annan råd än att begära en ny utskrivning enligt samma principer som 

för år 1629. Det sägs också att utskrivningen är nödvändig inte bara för att 

föra kriget på kontinenten, utan man behöver även förstärka trupperna här 

hemma, om "någon olägenheet henda kundhe". 75 Det utvecklas inte 

ytterligare vad en sådan olägenhet skulle kunna utgöras av. Det kan inte 

uteslutas att man har eventuella inrikes oroligheter i åtanke. 

Adeln reagerar starkt i sitt skriftliga svar på propositionen. l\fan anser att 

man är det stånd som drabbats hårdast av utskrivningarna "i dett alle dehres 

inkompster varda förminschade, deres landgodz, så väl innan som uthan 

råå och röör liggia, varda ödhe, så att dhe dehres adelige stånd och vapentienst 

med stoor mödo kunna uppeholla och uttföhra". 76 Det ekonomiska motivet 

från föregående utskottsmöte utvecklas således här ytterligare. För att beveka 

kronan anför man nu dessutom att den egna rusttjänsten kan drabbas.77 

Adeln synes därmed mena att den samlade försvarseffekten riskerar att bli 

mindre, om adelns bönder skrivs ut. 
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Nästa utskottsmöte genomförs i november 1632. Att kungen har stupat 

utvecklas motiven till att mm1 behöver just svenska trupper. För det första 
anser man att de förnämsta erövringarna skall skyddas av svenska män, för 
det andra behöver svensk trupp kring sig för sin egen säkerhet och 
för det tredje behöver själva f äderneslandet svenska krigsmän. 79 

Uppenbarligen är det så att svenska trupper anses mer pålitliga än värvade. 
Också detta år beviljar adeln en utskrivning enligt tidigare modell, dock med 
den skillnaden att åldersgränserna sätts till över 15 respektive under 60 år. no

År 1633 genomförs en riksdag med alla fyra ständerna samlade. Ingen 
ny utskrivning begärs detta år av förmyndarregeringen, men man vill ha en 
bekräftelse på att den utskrivning som ständerna MY"�'�'",n till vid 1632 års 
utskottsmöte fortfarande är giltig. Adeln har härvidlag inga invändningar. 81 

Återigen framför den dock kravet att själv fa föreslå vem som skall utnämnas 
till knekt.82 Det formella motivet till detta är att adelsmannen skall kunna 
peka ut den som han lättast anser sig kunna undvara. Kravet har dock fler 
bottnar än så. Georg \,Vittrock har visat att rätten att välja knekt också var ett 
maktmedel, ett sätt för adeln att hålla allmogen i schack.83 

I Adelns besvär möter vi här för första gången teeken på att det inte är 
bara värvade knektar som rymmer. Adeln begär att "så och hafva macht 
igentaga sijne förrymbde lmechter, ehvar hälst the äre till finnande". Adeln 
motiverar detta med att det tas ut andra knektar, i synnerhet i Finland, i de 
förrymdas ställe, och då är det följaktligen inte mer än rätt att man kan ta 
tillbaka den förrymde.Ml besvären har adeln oekså synpunkter på en 
genomförd höjning av kvarntullen. Denna hade uppenbarligen gjorts utan 
ständernas samtycke, vilket ogillas av adeln. Särskilt besvärlig uppges 
situationen vara för de större kvarnarna, vilka ofta ligger öde. Adeln begär 
med anledning av detta att kvarnarna som under och i själva 
sätesgården skall undantas från beskattning. 85 

Frågan om kvarntullen återkommer vid riksdagen i Nyköping 1634. I 
sina besvär till denna 1iksdag begär adeln att den skall befrias från kvarn tullen 
på sätesgårdama när man maler för det egna hushållets räkning. Återigen 
framför man att många av adelns kvarnar ligger öde. Adeln begär också att 
utskrivningar skall ske i enlighet med de adliga privilegierna, med vill<et 
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förstås att sätesgårdarna och området innanför frihetsmilen skall vara 

undantagna.86 I besvären sägs ingenting om boskapspengarna. Dessa är 

dock föremål för diskussion i Riddarhuset, där man säger att man accepterar 

att de utgår för området utanför frihetsmilen enligt tidigare principer.87 

Rådet kan under inga omständigheter acceptera att sätesgårdarna skall 

undantas från kvarn tullen "effter der uthaf skalle föllia en stoor vedervillia 

ibland allmogen". 88 Rådets inställning illustreras också av ett besök senare 

under riksdagen av drotsen som säger att man inte kan undanta 

sätesgårdarna, eftersom "skole allmogen dermed misscontenteras".89 Frågan 

om kvarntullen synes alltså inte vara förhandlingsbar. Intressant är varför 

rådet så starkt hävdar sin ståndpunkt. Är det för att man månar om intäkterna 

från tullen, eller är det så att allmogens föF-modade reaktioner är styrande? 

Frågan är dessvärre svår att besvara utan att närmare undersöka vilken reell 

ekonomisk betydelse som kvarn tullen hade. 

Adeln håller envist fast vid att det innanför frihetsmilen vare sig skall 

skrivas ut eller erläggas någon boskapsskatt.90 Genom skattmästaren Gabriel 

Bengtsson Oxenstierna säger rådet att det som adeln föreslår, skulle innebära 

att de som bor utanför ftihetsmilen skickar sin boskap till släktingar innanför 

denna för att komma undan beskattning, och därmed skulle inte kronan få 

in de skatter den behöver. På precis samma sätt skulle det bli med 

utshivningen, menar han. Det bör därför vara samma principer som gäller 

såväl innanför som utanför frihetsmilen. Som ett sista argument framför 

skattmästaren att adelns försämrade vilja att ställa upp kan tas som intäkt av 

illviljan de grnnnar för att "taga der någott uthaf, hvar dhe nu skole förfahra, 

dett dhe nu icke så godhvillige (och) så välvillige (äro) som tillförenne".91 

:Med detta synes skattmästaren mena att adelns motsträvighet skulle kunna 

sända negativa signaler till omvärlden. 

Efter hård press från skattmästaren leder den slutgiltiga omröstningen 

fram till att adeln accepterar att den skall ställa upp med hälften mot vad 

skatte- och kronobönderna gör, med förbehållet att dess än1betsmän inte 

skall bli föremål för utskrivning.92 Också när det gäller boskapsskatten får 

adeln ge vika. Den beviljas slutligen med halvparten mot krono- och 

skattebönder, såväl inom som utom frihetsmilen. Inte heller rå- och rör 

undantas.93 Adeln får således ge avkall på sina ursprungliga krav, även om 
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man får igenom principen om olika storlekar på rotarna. 

Hösten 1636 genomförs ett möte i Stockholm med en begränsad krets 

av adeln nätvarande. Regeringen anser att det brådskar med att öve1väga 

ett antal frågor men drar sig för att kalla in ständerna på nytt, eftersom det 

dels tar tid att samla dem, dels har man under den senaste tiden genomfört 

ett antal möten med kort tid emellan. 1fan vänder sig därfor till delar av 

adeln och kollegierna för att inhämta deras synpunkter. I propositionen 

föreslås en utskrivning med var tionde skatte- och kronobonde mot var 

tjugonde frälsebonde, såväl inom som utom frihetsmilen. Regeringen tar 

också upp det som man uppfattar som ett stort missbruk med sätesgårdarnas 

rå och rör och de därmed förknippade privilegierna. Adeln tar under rå 

och rör "heela byar och gårder och extenderar dem så vijdt man vill" och 

minskar därmed kronans skatteintäkter och möjligheter att ta ut krigsfolk. I 

propositionen begärs vidare att adeln skall avstå sin tullfrihet under de 

kommande fyra åren.91 

Adeln godtar en utskrivning men begär att sätesgårdarnas rå och rör 

skall undantas. I debatten kopplas detta till regeringens krav på att adeln 

skall avstå sin tullfrihet. Skall man göra detta, menar adeln, vill man ha frihet 

från utskrivningar inom rå och rör som kompensation. 95 I debatten förs det 

också fram möjligheten att bidra med pengar istället för manskap. Det är 

kammarkollegiet som står för detta inlägg. Den stora fördelen skulle vara att 

"mången bonder blifver då qvar på sitt hemman, att försee och försöria sin 

hustru och barn, såssom och att giöra Cronon och hussbonden sijn rett och 

plichtige uttschylder".96 11Ied detta som motiv menar samme talare att 

allmogen skulle vara villigare att bidra med pengar än till att acceptera ännu 

en utskrivning.97 När det gäller det påstådda missbruket av rå och rör intar 

adeh1 en ödmjuk hållning. I försonliga ordalag tackar man regeringen och 

hennes majestät för att de värnar om adelns privilegier och menar att de 

adelsmän som missbrukar dessa måste bättra sig. 98

Av det som av Stiernman benämns som riksdags beslutet framgår det att 

adeln till sist tvingas acceptera en utskrivning som drabbar såväl inom rå och 

rör som frihetsmil. Endast adelns egna "gårdsltjon och \jänstefolk" undantas. 

Adelns avsteg från privilegierna motiveras med landets brydsamma situation 

och att dess bidrag gör det lindrigare för allmogen och prästerskapet. 99 
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År 1638 genomförs en allmän riksdag. Regeringen vill i sin första 

proposition bl a att ständerna skall överväga vad som kan göras för att 

förstärka krigsmakten så att landet kan försvaras och att fienden kan hållas 

stången på kontinenten. wo Vad som krävs för detta är självklart, menar 

adeln i sina överläggningar. Manskap, pengar och proviant är vad som åtgår 

för att föra krig. För att tillgodose dessa nödvändigheter ser man inledningsvis 

ingen annan lösning än att bifalla att boskapspengarna tas ut under ytterligare 

två år och att det genomfors en utskrivning där adelns bönder skall roteras 

med tjugo bönder i roten, d v s  hälften mot skatte- och kronobönderna. 101 

I svaret på propositionen preciseras detta till att gälla en utskrivning som 

drabbar såväl inom frihetsmilen som inom rå och rör. Adeln går också med 
på att acceptera en likadan utskrivning nästföljande år, utan att någon ny 

riksdag genomförs, om inte det är fred dessförinnan. I sitt svar är adeln 

återigen mycket noga med att påpeka att man gör ett medvetet avsteg från 

sina rättmätiga privilegier för att bidra till landets försvar. Som ett mantra 

upprepas också att det man nu gått med på inte skall bli prejudicerande för 

framtiden. 102 

Den riksdag som ständerna samlas till i Nyköping 1640 bjuder inte på 

några större överraskningar. Boskapsskatten förlängs med ytterligare två år, 

och två utskrivningar beviljas enligt samma modell som 1638. Dessutom 

accepterar adeln att betala en spannmålsl"\iälp till en omfattning av hälften 

mot vad skatte- och krono gör. Utskrivningen kommenteras med att inget 

"graverer och trycker" ridderskapet och adeln som denna, men med hänsyn 

till landets belägenhet kan man inte annat än tillstyrka den. 103 

:Man begär

också frihet från utskrivning för "enskijltte tiänare och nödtorfftige 

embetzmän". 104 

Vidare önskar adeln bli befriad från mantalspengarna. Detta hade man 

enligt protokollet begärt redan under 1638 års riksdag. Enligt adeln skulle 

en befrielse från denna pålaga inte betyda ett särskilt stort avbräck för kronan, 

särskilt inte i jäm-förelse med de stora intäkter som gavs kronan genom att 

adeln under några år inte åtnjöt sin tullfrihet. Vidare menar man att 

mantalspengarna är en "förtretelig och theres stånd mycket disreputerlig 

servitut" och att den "causerar them 1100s våre illvilliende naboer och elliest 

mycket förklenerligit efftertaal" . 105 De sista argumenten är för en sentida 
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betraktare inte helt lätta att förstå. Sannolikt är det dock principen att man 

som frälse tvingats erlägga en personlig skatt som är svår att förlika sig med. 

Att mantalspengarna var en ersättning för kvarntullen, som när den 

instiftades drabbade alla stånd, väljer adeln att förbigå med tystnad. 

I en särskild proposition riktad till adeln vänder sig regeringen mot "all 

oordning och missbruk medh dhe månge försvarskarlar, som hoos 

Ridderskapet och Adelen icke uthan Cronones märckelig skada och 

afsaknad mächta inrijtat haffver" . 106 J\1an vänder sig också mot att det 

uppförs en rad nya sätesgårdar och att det runt dessa uppstår frihetsmil som 

undandrar kronan intäkter och krigsfolk. I sitt svar sätter adeln upp en 

förvånad min och menar att alltsammans förmodligen kan kopplas till att 

privilegierna tolkas olika. Något uppsåtligt missbruk tror man inte på och 

önskar slutligen att regeringen skall meddela sin tolkning av de punkter i 

privilegierna som rör sätesgårdar och ämbetsfolk. 107 

Propositionen 1641 - förmyndarregeringens syn på pålagorna 

Hur såg regeringen på pålagorna? Mötet i Stockholm 1641 är intressant ur 

denna synvinkel. Kallade till detta var kollegierna, landshövdingarna, bisko

parna och superintendenterna. För första gången möter vi här en proposi

tion som på ett mycket tydligt sätt ger en bild av de problem som följer med 

pålagorna. Till att bö1jar med klarar man ut att utskrivningen är den svå

raste pålagan av alla, men likväl är det inte möjligt att vara den förutan, ty 

rikets ekonomi medger inte att man klarar sig med enbart värvade trupper. 

De är helt enkelt för dyra. 108 Därefter följer en genomgång av de olika 

stånden och varför utskrivningen är besvärlig för just dem. Om riddarskapet 

sägs att det "finner dhet tungt och moste lida intrång här och där i 

privilegierne, och väl offta sij, att hemmanen deres biffva der öffver öde, 

och åhrlige räntor och dagsvercken förminskade lijka såsom till en dheres 

obotelige skada eller ruin. 109 Om prästerskapet heter det att det beklagar sig 

över att "mongen tvingas sielff till arbetet, i den staden han sitt embete achta 

skulle". 110 De som tjänar i kriget lider av att deras mark inte kan brukas på 

bästa sätt under deras frånvaro på grund av brist på arbetskraft. När det 

gäller borgerskapet så sägs det att det "ilfänies öffver båtzmansskriffningen 

och uthdeelningen, så och dheres heemkall" och om allmogen heter det att 
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de "som anten moste låta sina barn, mågar, drengar uth, eller ju aldrigh 

äre uthan fruchtan och fara derföre, ömmar sigh, klagar deröflver och är 

illa tillfredz."lll 

Efter denna lägesbeskrivning övergår regeringen i sin proposition till att 

tala om konsekvenserna av att det är som det är. J\.fan att det som 

adeln förlorar i ett hänseende, försöker den vinna tillbaka i ett annat med 

hänvisning till sina privilegier. Borgerskapet låter skriva ut hantverkare som 

därför inte vågar in till städerna, vilket får till följd att dessa blir öde och 

"onyttige". Dessutom skaffar sig borgerskapet många försvarskarlar under 

allehanda förevändningar. 112 Om allmogen heter det att:

"Den gemene man under allehanda skeen sticker dhe sine aff vägen; 

medelåldersmän sättia sigh i backestuffvor, öffverlåta barnen sine hemman 

i otijdh; hvad löst är och inthet kan försvaras, dhet sändes sin koos till 

scholerne, till städeme, till adelen, till Berzlageme, till krigsfolcket, öffver 

grenzerne, och en holla sigh affsijdes, så länge skriffningen är öffver, 

och i medier tijdh reesa uthur den ene provincien i den så länge alt 

bliffver stilla igen." u3 

Utöver ovanstående missförhållanden anklagas prästerskapet för att 

medvetet föra oriktiga längder över sockenborna och därmed göra sig till 

"Commisarier uthan fulmacht och commision". 114 Längre fram i

propositionen talas det också om förrymda knektar. Det är knektar som 

rymt i Finland, tagit sig över till Sverige och slagit sig ner i Norrland, Värmland, 

Dalarna och Bergslagen. Där har de sedan "den ene skogen effter den 

andre uthsvedat, och sedan förluppet haffve" .115 

Regeringen hade egen utsago försökt att komma till rätta med 

problemen men med föga framgång. Tvärtom sägs det i propositionen att 

oordningen dagligen tilltar. Hur dugliga utskrivningskommissarierna än är, 

och sådana är inte heller lätta att finna, så kommer de likväl inte att kunna 

bringa ordning i utskrivningarna. Regeringen uppmanar därfor ständerna 

att komma med på vad man skall göra för att kunna fä till stånd 

korrekta utskrivningar, så att det skall bli bättre för alla inblandade.116 

Den proposition som vi möter här är unik i sitt Ingenstans i det 

undersökta materialet finns någon motsvarande problerngenomgång och 

en lika utförlig analys av reaktionerna mot utskrivningarna. Som synes finner 
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vi här en provkarta på protester i olika former. Särskilt intressant är att se 

vilka möjligheter som stod till buds för allmogen, förutom att besvära sig 

under riksdagarna. Uppenbarligen verkar protesterna närmast ha varit av 

"civilmotståndskaraktär". Ingenting i protokollet ger vid handen att det 

skulle vara fråga om regelrätta uppror. Däremot nämns "ovillia och opplopp" 

när det gäller skjutsning och gästning, som också beskivs som ett av de "störste 

besvär" som tynger folket. m 

Vilken tilltro skall vi sätta till lägesbesktivningen? Ligger det i rege1ingens 

intresse att framställa situationen som värre än vad den är? Vi kan inte 

utesluta att det gagnar regeringens syfte att överdriva svårigheterna, för att 

på så sätt förmå ständerna att bidra till förbättringar. Rimligen är det dock 

så att de problem som beskrivs förekom, eftersom vi möter dem också på 

andra ställen i materialet. Omfilnget är det dock inte möjligt att fastställa 

med utgångspunkt i vad som sägs här. 

Slutsatser och kommentarer 

Ett genomgående drag under perioden är adelns värnande om sina privile

gier. Gång efter gång tvingas den dock att ge avkall på dessa och acceptera 

utskrivningar och skattläggningar som den enligt p1ivilegierna skulle varit 

befriad från. Regelmässigt upprepar dock adeln i sina svar på propositione

rna att den ser avstegen som tillfälliga och att dessa inte skall bli prejudice

rande. 

Privilegierna som åberopas är framförallt av ekonomisk betydelse, och 

av protokollen framgår att de ekonomiska konsekvenserna i stor utsträckning 

är avgörande för adelns ställningstaganden. Adeln är helt enkelt orolig for 

minskade intäkter till följd av pålagorna. 

Föga förvånande visar adeln att den är medveten om att dess agerande 

ådrar sig allmogens missnqje. I huvudsak lämnar man detta därhän och 

bevakar att privilegierna följs, så långt det är möjligt. Under perioden finns 

dock ett uttalat exempel på att 1isken för att dra på sig missnöje från allmogen 

har bidragit till att adeln accepterat en utskrivning i strid mot privilegierna. 118 

Protokollen från riksdagarna under perioden 1627-1641 avslöjar ingen 

större oro för upplopp eller revolt i landet till följd av pålagorna. Ett undantag 

finns dock. Det är när Gustav II Adolf själv i sitt avskedstal till ständerna i 
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maj 1630 förmanar allmogen att hålla sig lugn. Att inte riksdagsprotokollen 

ger några tecken på upplopp, inne här dock inte att det inte förekom sådana. 

Georg vVittrock har visat att det under perioden 1635-1638 var oroligheter 

bland allmogen på flera håll i landet. Som en underliggande orsak nämner 

han det tryck och de spänningar som det tyska kriget orsakade, men han 

framhåller samtidigt att den utlösande faktorn var allmogens missnöje med 

den lilla tullen, cl v s den tull som skulle betalas när fcirbrukningsvaror fördes 

in till en stad eller till en marknadsplats för försäljning. Oroligheterna var 

följaktligen också koncentrerade till marknadsplatser som i Älvkarleby 1635 

och 1637, Södertälje 1637 och Hova, Västergötland 1638. Till detta korn 

oroligheter i Bro, Värmland 1638, där också mantals- och boskapsrann

sakningar nämndes som orsak till oroligheterna. Regeringen såg allvarligt på 

det inh·äffade och lät bland annat sända ut några representanter till de 

oroliga platserna för att skapa lugn. 1rn I Västergötland övervägde dessutom 

regeringen att sammankalla krigsfolk under den tid som underhandlingarna 

med allmogen skulle ske. 120 När rikskanslern Axel Oxenstierna i efterhand 

kommenterade oroligheterna 1638, betecknade han dem som små rörelser 

som dock hade kunnat bli farliga om de fatt ntvecklas. Han menade också 

att regeringen hade valt att tala allmogen tillrätta istället för att hå1t fram, 

vilket hade visat sig vara en riktig taktik. 121 

Om tecknen på handgripliga protester från allmogen är få, är tecknen 

på andra former av protester desto flera. De olika former av "civih11otstånd" 

som förekom illustreras bl a av regeringens proposition 1641. Här talas det 

om rymningar, om bönder som sätter sig på undantag i förtid och om män 

som flyr från de provinser som drabbas av utskrivningar. Också möjligheten 

att söka sig tjänst hos adeln är omnämnd. 

Riksdagarna 1642-1653 

Vid riksdagen i Stockholm januari-mars 1642 är det en särskild proposition 

riktad till adeln som är mest intressant. Regeringen är bekymrad över 

ridderskapets rnsttjänst, som i likhet med utskrivningarna inte fungerar till

fredsställande. Godslängderna är oriktiga, och dessutom håller många 

undan på olika sätt. Detta är allvarligt, anser regeringen, eftersom 
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ridderskapets rusttjänst är det förnämligaste medlet, varmed landet försva

ras.122 Rikets situation är också sådan att "man vedh desse fahrlige tijder för 

all ting moste vara betänckt, huruledes fäderneslandet må kunna bliffva 

försäkradt, icke allenast genom armeerne uthrijkes, uthan och hemma på 

all händelse och emot all oförmodeligh och åkomme". 123 Det kan 

inte uteslutas att regeringen med dessa hastiga åkommor också avser inrikes 

oroligheter. Ur regeringens perspektiv vore det i en sådan situation onekli

gen av stor vikt att man disponerade en pålitlig styrka som skulle kunna 

sättas in med kort varsel. Emellertid går det inte att med stöd i denna källa 

hävda att det verldigen är inrikes oroligheter som avses. Det vore fönnodli

gen att pressa materialet alltför hårt. Regeringen kan också syfta på anfall 

mot själva Sve1ige. 

Den utskrivning som beviljas av ständerna vid denna riksdag är av 

lindrigare art än tidigare genom att elen utgår från gårdetal och inte mantal. 

Adeln var motståndare till denna omläggning, något som också framgår av 

överläggningarna i Riddarhuset. I ett debattinlägg anförs ett exempel från 

Östergötland, där landshövdingen kommit fram till att kronan skulle fatt 

150 knektar mindre om man skrivit ut efter gårdetalet. 124 Sannolikt var det 

dock inte omtanken om kronan som styrde adelns ställningstagande. 

Rimligare är att man befarade att det skulle bli mindre attraktivt att söka sig 

anställningar vid godsen om utskiivningarna lindrades. 125 Adeln accepterar 

i alla fall till sist utskrivning enligt gårdetal, med motivet att "afhielpa allahanda 

underslef uthi denn vahnliga u ttschrifföingen". 126 

Prästerskapet har inga svårigheter att acceptera utskiivning enligt gårdetal. 

För prästerskapet innebar denna konkret att en prästdräng skulle tas ut till 

ki1ekt för var tionde gård under två års tid. :Man låter dock förstå att detta 

naturligtvis endast är berättigat om kriget fortgår. 127 Detta är den enda 

kommentar som lämnas angående utskrivningarna i prästerskapets 

handlingar. När det gäller att bidra med ekonomiska medel är prästerna 

mer restriktiva. Nian vill enbart lägga en tret�eclel av vad man tidigare lagt i 

boskapspengar, på grund av svår missväxt och brist på säd i hela landet. 

Däremot accepteras mantalspengarna enligt tidigare principer. 128 

Nästföljande års riksdag, 1643, genomförs utan några större åthävor 

och såväl utskrivning och boskapsskatt beviljas av adeln enligt föregående 
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års principer för de kommande två åren. 129 År 1644 däremot, klagar 
allmogen i sina besvär över att utskrivningen drabbar ständerna olika. Det 

är nu så fä skatte- och kronobönder kvar att utskrivningar av enbart denna 
kategori inte är tillräckligt, menar man. Som ytterligare argument anför 
allmogen att utskrivningarna drabbade alla bönder lika under Gustav II 

Adolfs tid, och då var inte hotet mot riket lika stort som nu. De många nya 
sätesgårdarna klagar man också över, ty som sätesgårdar räknas de av adeln 

även om "dhee icke mehre änn ett stall eller stufvu oppsettia". 130 Det som 

svider mest är dock att "vi, som äre skatte och chrone, skole mäste bördan 

vara underkastade, och andre våre granner aff frälsse sittia hemma och 
hafva oss för åthlölje". 131 

Allmogen är dock inte sen att uttrycka sin lojalitet mot kronan. I samma 
andetag som bondeståndet pekar på de missförhållanden som man tycker 

råde1� säger man också att man aldrig skulle undandra sig från att göra sin 
plikt mot fäderneslandet, även om man vore aldrig så "gamble och 

uttleffvade" . 132 Att från allmogens sida hävda något annat och öppet tala 
om uppror var sannolikt inte gångbart. 

Adeln ställer sig helt främmande till att dess bönder skall roteras lika 
med skatte- och kronobönder. Att ställa upp med hälften mot vad skatte
och kronobönder gör accepteras, men att adelns bönder skall roteras lika 
med övriga är man helt kallsinnig :inför. 133 Tvärtom tycker adeln att man 
har visat synnerligen god vilja när det gäller att bidra till landet försvar. 134 

Det är emellertid uppenbart att principerna är mycket viktiga för adeln, 

alldeles oavsett vilka argument man anför i sina svar på propositionerna. 
Under denna riksdag illustreras detta av att adeln kan tänka olika antal 
gårdar i roten, så länge som frälserotama är dubbelt så stora som skatte-och 
kronoböndernas. 135 Det är således inte det faktiska antalet knektar som blir 
resultatet av utskrivningen som är viktigt, utan att privilegierna följs. På en 

punkt visar dock adeln ett visst tillmötesgående, och det är när det gäller det 
påstådda missbruket av försvarskarlar. Adeln medger nu att vissa inom ståndet 
hållit med alltför många försvarskarlar och förslår nu att dessa som 
"drifftekarlar", utan någon rotering, skall tas ut till krigstjänst. Detsamma 
skall förstås gälla för de utom adelsståndet som har tagit till sig försvarskarla1� 
som de inte har rätt till. 136 
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När det gäller den föreslagna utskrivningen vid riksdagen 164 7 är adelns 

klasser inledningsvis inte helt överens om principerna. Tvisteämnet gäller 

om rå och rör skall vara med eller inte. Debatten blir emellertid inte särskilt 

lång, och man enas snabbt om att rå och rör skall undantas, likaså enskilda 

tjänare och ämbetsmän. 137 Rikskanslern �jälv, Axel Oxenstierna, uppmanar 

adeln att komma fram till en ståndpunkt som också kan accepteras av de 

andra stånden. Han menar att adeln bör beakta frågan om frihet från rotering 

av försvarskarlar och frihet inom rå och rör "som wore hoos allmenne 

Allmogen förhatcligitt. 138 Detta till trots röstar adeln för att de skall 1mdantas.

Prästerskapet begär vid denna riksdag fullständig befrielse från ut

skrivning. I sitt svar skriver prästerskapet att landets unga män i stort antal 

har sökt sig till anställningar i priviligierade områden eller hemman, vilka 

var helt eller delvis befriade från utskrivningar. Iviännen har sökt sig till 

"frällse städer, bruuck, gruffwor och andre manufacturers tiänster och 

förswar". 139 Detta har i sin tur gjort att det är mycket svårt att få tjänstefolk 

till prästgårdarna, vilket gör att prästerna måste "sielffåttskillight drängearbete 

idhkia, ämbetett till stoort hinder och wanheder". 140 Därför begär man att 

man skall få behålla sina drängar oroterade och därmed också outskrivna. 

För att ytterligare stärka sin argumentation hänvisar prästerskapet till att 

landets utrikespolitiska läge har förbättrats, genom att det inte längre är krig 

i Danmark och att vapnen i Tyskland snart kommer att tystna. Om mot 

förmodan prästerskapets krav inte skulle kunna tillmötesgås av en eller annan 

anledning, förutsätter man att utskrivningen enligt gårdetal skall kvarstå och 

att då tio prästgårdar skall samsas om att sätta upp en knekt. HI Kär det gäller 

ekonomiska pålagor beviljar man kvarntullsmantalspengar och boskaps

pengar, förutom en särskild krigshjälp, men säger också att situationen är 

sådan att ytterligare pålagor inte är möjliga. Fattigdomen är stor, otjänlig 

väderlek har orsakat missväxt, den danska krigsmakten har hä1jat i gräns

trakterna i väster och boskapen dör av sjukdomar. 142 

I prästerskapets argumentation finns det en tydlig udd riktad mot adeln. 

Indirekt är det till stor del adelns priviligieracle ställning som gör att 

prästerskapet får svårt att skaffa tjänstefolk. I likhet med 1620- och 1630-

talets debatt om prästernas världsliga uppdrag, ser vi också här att 

prästerskapet i sin argumentation värnar om prästens plikter som �jälasöijare. 
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Här är det dock drängarbetet som man vänder sig emot istället för som 

tidigare arbetet med att administrera utskrivningarna. Under denna riksdag 

motsätter sig vidare prästerskapet kronans förslag att mindre kvarnar, såsom 

"sqwalter och bäckeqwarnar" inte skall få finnas. Prästerna anför en rad 

motiv till att småkvarnarna bör få vara kvar, eftersom de är mycket värdefulla 

för allmogen. 143 Prästerna ställer sig här odelat på allmogens sida, till en del 

säkert beroende på att de själva hade fördelar av att kunna nyttja kvarnarna. 

Adeln behandlar denna fråga bara övergripande i sitt svar och menar något 

svävande att det är bäst att rätta sig efter lag och ordning. 144 

Vid riksdagen 1649 föreslås det i den kungliga propositionen att 

mantalspengarna skall avskaffas och att kvarn tullen skall återinföras. lVIotivet 

är att det förekommer så mycket fusk med mantalspengarna att dessa ger 

mindre än vad kvarntullen ursprungligen gjorde. :Man säger också att

mantalspengarna drabbar de fattiga värst, och att kvarn tullen skulle vara ett 

rättvisare system. Den som är förmögen och håller sig med mycket folk och 

vill ha finmalct mjöl får betala mest, sägs det i propositionen. 145 Adeln håller

dock inte med. I sitt svar säger man att det var problem behäftade med 

uppbörden av kvarntullen också "genom Tullbetienthes otroheet och 

orättrådighcet", och dessutom tror man att det är svårt att få allmogen att 

acceptera en förändring, när man nu sedan länge vant sig av med 

kvarntullen. 146 Adeln tror också att det är lättare att komma tillrätta med 

missbruket av mantalspengarna, än vad det skulle vara att få fason på 

kvarn tullen. H7 Alla motiv är dock inte redovisade i adelns skriftliga svar på

propositionen. Av protokollen från överläggningarna i Riddarhuset framgår 

det att ett nog så viktigt skäl är att adeln skulle av kvarn tullen "mera bcswäras 

än the skulle göra uth mantalspengar". 148 När det gäller utskrivning vill 

adeln undanta rå och rör. Genom rådets försorg övertalas dock adeln att 

acceptera en utskrivning på två år som också drabbar rå och rör, mot löfte 

att de skall få åtrtjuta sina privilegier när dessa två år har gått. 149 

Prästerskapet inleder sitt svar på propositionen med att kommentera 

det utrikespolitiska läget och godtar den föreslagna utskrivningen rned motivet 

att man bör ha en god beredskap tills man ser om freden kommer att vara 

bestående. l'\fan begär dock att rotarna skall göras större och att det skall 

vara 20 prästgårdar om att sätta upp en knekt. Man vill också att orter där 
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det är ont om folk eller är besvärligt på annat sätt skall kunna erlägga en 

penningsumma som kompensation för att man inte bidrar med en knekt. 

!\fan tycker vidare att det är till gagn för rikets trygghet om "ett gott tahl af 

krijgzfolk alltid vid macht och i wederredo uthi rijket hållit warder", på 

samma sätt som stadgades under Gustaf Il Adolfs tid. 150 Det sistnämnda 

skulle möjligen kunna tolkas som att prästerskapet önskar en styrka i landet, 

som förutom att skydda landet mot yttTe fiender ock�å skulle kunna användas 

för att hantera eventuella inrikes oroligheter. Närmast är det hänvisningen 

till Gustaf Il Adolfs tid som ger stöd för en sådan tolkning. Gustaf Il Adolf 

utfärdade alltid noggranna instruktioner om hur de i landet kvarvarande 

trupperna skulle förfara i händelse av inrikes oroligheter under hans 

bortavaro. 151 

Också vid riksdagen 1650 begär kronan att krigsmakten skall förstärkas 

och att ständerna skall föreslå hur man skall skaffa medel för krigsmaktens 

underhåll och andra utgifter. 152 Debatten inom adelsståndet förs denna 

gång bland annat i termer av pro et contra, det vill säga en talare får till 

uppgift att argumentera för utskrivning, en annan emot. Som argument 

mot en utskrivning framförs att behovet av soldater är ringa, att det är svårt 

att föda trupperna, att bönderna inte klarar mer pålagor och att grann

länderna kan se en utskrivning som ett tecken på att Sverige rustar för 

krig. t53 Som argument för framförs att det finns behov, att regementena 

inte är fulltaliga, att knekten nöjer sig med ringa kost och kläder, att landets 

säkerhet kräver utskrivning och att det finns gott om lösdrivare som kan tas 

i anspråk. 151 

Adelns ställningstagande blir en kompromiss av dessa båda ståndpunkter, 

med tyngdpunkt mot att inte skriva ut. I sitt svar på propositionen menar 

adeln att de styrkor som finns disponibla borde räcka och att fäderneslandet 

nu behöver återhämta sig från pålagorna. Om det säkerhetspolitiska läget 

skulle förändras ställer man dock upp på Hennes Majestäts fordran oeh 

beviljar krigshjälper med hälften mot skatte- och krono. tss

Prästerskapet har en likartad inställning. Också prästerna menar att de 

trupper sant finns borde räcka till, men om nöden kräver det, anser man att 

det är lösdrivare och onödiga försvarskarlar som skall tas ut i första hand. 

Det är alltså de som hållit sig undan från utskrivningar som skall tas i anspråk 
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"på dedh den fattige bewärade Allmogen kunde någon förskoningh 

förnimma". 156 Denna uppfattning delas av bondeståndet. 157 När det gäller 

ekonomiska pålagor beviljar såväl prästeståndet som bondeståndet 

mantalspengarna men begär däremot och får också befrielse från 

boskapspengarna. 158 Av protokollen framgår att prästerna och bönderna 

gjort gemensam sak när det gäller boskapspengarna och ett utskott från 

bönderna tackade prästerskapet för att de hade "förhulpet dheres saak 

hoos H. :rvf:tz" .159 Kanske kan vi se denna samverkan som ett tecken på den 

intresse-gemenskap mellan präster och bönder som fanns åtminstone på 

det lokala planet. 

Det faktiska resultatet blir att det inte genomförs några utskrivningar 

1650 och 1651. Vid riksdagen 1652 anser dock kronan att det är absolut 

nödvändigt att skriva ut nytt krigsfolk, bl a med motivet att allmogen 

förskonats i två år från utskrivningar. 160 Adeln beviljar här utskrivningar i tre 

år med hälften mot skatte- och krono, såväl inom som utom rå och rör för 

de två första åren, men mer intressant vid denna riksdag är debatten inom 

adelsståndet om mantalspengarna.161 Det framförs här att mantalspengarna 

skulle kunna ge kronan stora intäkter om det inte förekom ett omfattande 

fusk. Alla antecknas inte i längderna, man fuskar med åldersuppgifterna och 

uppbördsmännen stoppar en del pengar i egen ficka. Uppbördsmännen 

har en egen skrivare med sig som de antingen mutar eller avlönar. För att 

komma till rätta med missförhållandena föreslås att de som driver in pengarna 

skall vara oberoende av varandra, att prästen skall vara med och underteckna 

längden och att det genom landshövdingarnas försorg skall äga rum särskilda 

rannsakningar efter fusk. 162 

Vid denna riksdag konfererar också bönder och präster om en nedre 

åldersgräns för mantalspengarna. Bönderna vill ha 15 år som nedre gräns 

för mantalspengarna och får prästernas stöd, men de förmanas samtidigt 

att inte driva kravet för hårt för att inte riskera att få kvarn tullen åter, "hwilken 

fast svårare är" .163 

Slutsatser och kommentarer 

Inte heller under perioden 1642-1653 ger riksdagsprotokollen vid handen 

att det skulle förekommit någon större oro för upplopp eller revolt i riket till 
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följd av pålagorna. Två möjliga tecken på att det fanns en sådan oro skall 

dock nämnas. Det första är förmyndarregeringens bekymmer över att adelns 

rusttjänst inte fungerar tillfredsställande. Flera faktorer talar dock mot en 

sådan tolkning. Styrkan som det var fråga om var liten 161 och det framgår 

inte entydigt att det är inrikes oroligheter som regeringen anser att man skall 

försäkra sig emot. Dessutom kan kritiken mot adeln vara ett sätt från reger

ingens sida att balansera de olika grupperna i riksdagen , d v s att blidka 

allmogen genom att visa att också adeln tvingas att bidra till rikets försvar. 

Att regeringen strävar efter att förmå adeln till eftergifter för att inte 

skapa missnöje bland allmogen, framgår också av A-.;:el Oxenstiernas agerande 

vid 164 7 års riksdag, när han direkt uppmanar adeln att överväga frågan om 

rå- och rörsfriheten och friheten att rotera sina försvarkarlar. 

Det andra tecknet på oro för revolt är prästerskapets kommentar under 

1649 års riksdag. Prästerskapet säger där att det gagnar rikets säkerhet att 

alltid ha krigsfolk redo i landet, så som var brukligt på Gustaf Il Adolfs tid. 

Inte heller detta yttrande är dock entydigt och kan utan förbehåll tas till 

intäkt för att det är eventuella inrikes oroligheter som bekymrar 

prästerskapet. Uteslutas kan det emellertid inte. 

Aven under denna period värnar adeln sina privilegier i det längsta. 

Adeln vä1jer sig mot att dess bönder skall roteras lika med skatte- och 

kronobönder. Antalet knektar som utskrivningen ger är uppenbarligen av 

underordnad betydelse, utan det viktiga för adeln är att privilegierna följs. 

Det underliggande motivet till detta är sannolikt fortfarande ekonomiskt. 

Utan tvekan är det också ekonomiska motiv som ligger bakom adelns avoga 

inställning till ett återinförande av kvarntullen. 

Prästerskapet å sin sida värnar om sitt andliga ämbete, som det tycker 

äventyras av brist på tjänstefolk. Tydligt är också att prästerna i flera frågor 

står nära allmogen. Så är fallet när det gäller motståndet mot att avskaffa 

småkvarnarna 1647, och så är också fallet vid riksdagen 1650, där bönder 

och präster har samma syn på såväl utskrivning som boskapspengar och 

mantalspengar. Det synes vara så att den intressegen1enskap som fanns mellan 

allmoge och präster ute på landsbygden också fick visst genomslag i 

riksdagen. His 
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Riksdagarna 1654-1679 

Fälttåget mot Polen står för dörren när ständerna samlas till riksdag 1655, 

och kronan anser att krigsmakten behöver manskap och medel. l!ifi Aven 
denna gång beviljar adeln utskrivning med halvparten mot skatte- oeh krono, 
dock med undantag för rå och rör och enskilda tjänare.167 Samma bevill
ning gäller för boskapspengama och mantalspengama. 168 För bondeståndets 

vidkommande slutar riksdagen med att man accepterar utskrivning efter 
gårdetal med 10 gårdar i roten. Likaså accepteras boskapspengarna och 
mantalspengarna, 169 

Bondeståndets be\�llning satt emellertid hårt inne. Böndernas inställning 
var att försöka bli helt befriade från utskrivning och att också få lindring i 
övriga pålagor. I syfte att uppnå detta kontaktar ett utskott från bönderna 
adeln och önskar dess bistånd. Böndernas representanter menar att det 

i båda ståndens intresse eftersom "Ridderskapet tager oeh der af 
skada när, bonden inthet förmåhr" .170 Den omedelbara responsen blir att 
adeln lovar att ha fortlöpande kontakter med bondeståndet när det gäller 
pålagorna.171 Möjligen är det också så att böndernas vädjan fick ett mycket 
konkret resultat, nämligen ifråga om valet av utskrivningsmetod. Senare 
under riksdagen argumenterar adeln för utskrivning efter gårdetal istället 
för efter mantal, som rådet menar är nödvändigt för att kompensera för 
den av adeln begärda rå- och rörsfriheten. 172 Adelns ställningstagande skulle 
kunna ses som ett sätt att gå bönderna till mötes. När adeln motiverar varför 
utskrivningen bör ske efter gårdetal, man att denna utskrivningsmetod 
ger tillräckligt med folk, om man får bort missbruket med rå- och rörsfriheten 
och "Sätesgårdarnas underslef, them man nu kallar Sätesgårdar, och cloch 
inthet är" . 173 Något förvånande 1nöter vi alltså här argument från adelns 
sida som allmogen framfört tidigare. 

Prästerskapet befrias vid denna riksdag från utskrivning. Utskrivningen 
kommenteras dock och prästeståndet uttrycker sin tacksamhet över att inte 
vara berört. I samma andetag prästerna att de med sina böner skall 
verka för att landets ungdom tillväxer och förökas. 174 Från ekonomiska 
bidrag befrias dock inte prästerna, vare sig för 1655 eller 1656. Utöver 
mantalspengar bidrar man också med en särskild spannmålshjälp. 170 
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Frågan om rotens ansvar när en knekt rymmer är också uppe till 

diskussion. Adeln vill att roten skall vara befriad från ansvar när knekten 

presenterats vid mönstringen "eliest skulle Adelsman umbgälla, när Cronans 

folck synda: Och Cronan har bätre uthwägar att låta upsökia en sådan och 

thaga honom igen till sitt straf, än Adelsman kan wetha". 176 liör denna 

synpunkt får adeln gehör i rädet. m 

Till ett återinförande av kvamtullen är adeln fortfarande skeptisk, precis 

som vid riksdagen 1649. Kronan menar att det är högst motiverat med en 

kvarnn1ll i städerna, eftersom en personskatt inte är tillämpbar där på samma 

sätt som på landet på grund av den höga befollmingsrörligeten. En beskattning 

på allt n1jöl som mals skulle däiför vara bättre, eftersom en sådan skulle 

ut över "dhe främmande så wäl som inbyggiarne". 178 Adeln äi· dock inte 

övertygad. Den är befriad från mantalspengarna sedan 1640, och en 

återinförd kvarn tull skulle ge de adelsmän som bor i städerna högre skatt. 179 

Till sist accepteras dock kvarntullen under en provperiod på tre år och 

under förutsättning att den inte utökas till att gälla även på landet. Adeln vill 

också ha garantier för att dess frihet från mantalspengarna inte skall 

beröras. 180 Prästerskapet å sin sida är emot ett återinförande av kvarn tullen. 

:Man är inte alls säker på att en sådan kommer att ge mera pengar till stats

kassan. Dessutom anser man inte att ett återinförande gagnar allmogen. 181 

Krnnan vill vid denna riksdag ta bort den övre åldersgränsen för 

mantalspengarna och sänka den nedre till 12 alternativt 14 år. J\fotivet är 

uppenbarligen att komma till rätta med fusk angående åldersuppgifterna. w2 

Prästerskapet är entydigt emot detta. Framför allt vänder man att ta 

bort den övre åldersgränsen. Prästerskapet menar att det är vanligt före

kommande att det på en gård finns orkeslösa föräldrar eller andra släktingar 

till brukarna, som inte kan bidra till gårdens försö1jning. Att då belasta 

gården med mantalspengar för alla som vistas där, barn som gamla, alldeles 

oavsett om de kan bidra till försörjningen eller inte, skulle vara alltför tungt 

för allmogen. Förutom att en sådan förändring skulle drabba allmogen 

hårt, så skulle den försätta prästerna i en bekymmersam situation när de 

upprättar mantalslängder. Av protokollet framgår det att prästerna motsätter 

sig en förändring för att "de icke på den ena sijdan falla uthi högha 

öfwerhetennes onåde, igenom någon skonsmål, eller på andra sijdan bes,vära 
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sitt samwet". 183 Återigen är prästernas mellanställning tydlig. Prästeståndet 
slits uppenbarligen mellan att vara ett redskap för kronan och att visa 
medkänsla med sina sockenbor. Inte oväntat får också prästerskapet stöd av 
bondeståndet för sin uppfattning om mantalspengarna mi, medan däremot 
adeln till synes utan betänkligheter ansluter sig till kronans förslag. Adeln 
menar att mantalspengarna skall utgå från 12 år och så länge man lever "ty 
der man går till exceptioner, det alltid ,1ridare". 185 Adelns ställnings
tagande är förvånande mot bakgrund av att den själv var befriad från 
denna pålaga sedan 1640. 186 

Jag har tidigare anfört Gustav lI Adolf avskedstal till ständerna 1630 
som ett exempel på kronans rädsla för inrikes uppror eller andra oroligheter. 
I Karl X Gustafs avskedstal ,rid riksdagen 1655, inför fälttåget mot Polen, 
finner vi lik-nande tankegångar, och det förefaller inte orimligt att han här 
medvetet anspelar på sin föregångares tal. K.arl X Gustaf förmanar bl a 
allmogen att "göra sine uthlagor uthan tredsko, och achta hwad deres 
skyldigheet af dem fordrar". 187 

Under de två nästföljande åren, 1656-1657, genomförs utskrivningar 
som är intressanta i så måtto att de inte beslutades vid några allmänna 
riksdagar. De olika ständernas bevillningar skedde i stället vid provinsmöten 
eller s k lantdagar, som genomfördes på ett antal platser i landet. Dessa 
"riksdagar i miniatyr" är närmast att betrakta som en nödlösning för att få 
fram soldater under brinnande krig, eftersom man var främmande för 
tanken att genomföra en 1iksdag utan kungens närvaro. 188 För adeln innebar 
mötena en rase1ing av privilegierna genom att man tvingades acceptera lika 
många bönder i roten som för skatte- och kronobönderna och dessutom 
utskrivning inom rå och rör. Till detta kom att ståndet tvingades gå med på 
fördubblad rusttjänst. Också prästerskapet drabbades hårt genom att det 
tvingades till rusttjänstplikt. m9 

Bristen soldater är trots detta stor när ständerna samlas till riksdag i 
Göteborg 1659-1660, och kronan vill här ha en utskrivning med fem gårdar 
i roten för skatte- och kronobönder, och det dubbla för frälsebönderna. 190 

Också ,rid denna riksdag förekommer det kontakter mellan bönderna och 
adeln; kontakter där bönderna vill ha adelns hjälp med att lindra pålagorna. 

Inte oväntat menar bönderna att fem gårdar i roten är långt mer än man 
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förmår klara. Motivet för att adeln skall stödja böndernas krav är också 

denna att det inte enbart är bonden som drabbas om utskrivningarna 

blir för hårda, utan det är också adelsmannen som mister intäkter. 191 

Resultatet av överläggningarna blir dock att adeln slutligen beviljar fyra 

utskrivningar under åren �60 till --64, där de två första genomförs med 

förhållandet 5/ l O såväl inom som utom rå och rör och de två sista med l 0/ 

20, rå och rör undantaget. l\!Iantalspengar och boskapspengar beviljas också 

för fyra år med hälften mot skatte- och kronobönder.192 

Prästerskapet menar i sina kommentarer till utskrivningarna att det är 

näst intill omöjligt att få fram en knekt, eftersom det är ont om folk. Adelns 

privilegier nämns som en starkt bidragande orsak till detta.1ifot bakgrund 

av det utrikespolitiska läget är man dock beredd att bidra till landets försvar 

efter bästa förmåga, dock inte genom utskrivning.19:i Också av de olika

stiftens synpunkter framkommer att det är ont om knektämnen ute i landet. 

Från Strängnäs stift heter det att "Dheras medbrödher hema förbudit dhem 

lof\va manshielp för mangel på drängar, dherföre lofwa dhe heller 

penningar". rn+

Den återinförda kvarntullen är fortfarande en aktuell fråga och 

debatteras även under denna riksdag. Prästerskapet menar att den mycket 

"ohiämt giör, och mäst up till dhe betiäntas löhningh". 195 Inte heller

borgerskapet är förtjust i kvamtullen. Vid överläggningar i Göteborgs rådhus 

bestämmer sig borgerskapet för att godta alla de krigshjälper och bevillningar 

som beslöts vid riksdagen 1655 även för de kommande fyra men det 

framgår klart att man hellre skulle se att kvarntullen ersattes av mantalspengar. 

Kvarntullen uppfattas som hämmande för städernas utveekling.196 

Om utskrivningarna har däremot borgarståndet föga att säga. Till ett 

utskott från bönderna som vill diskutera " dheras uthlagor och stora beswär", 

säger borgerskapet enbart att vaije stånd självt måste avgöra vad det kan 

bidra med. 197 Diskussionerna inom borgarståndet rör istället i vilken

utsträckning städerna förmår att härbärgera krigsfolk och hästar.198 

Också vid riksdagen 1664 anser regeringen att det finns behov av att 

förstärka krigsmakten. Denna vara försvagad genom förda krig och 

ajukclomar. Regeringen anser också att det gäller att rusta i tid för att inte 

riskera att hamna på efterkälken om landets säkerhetspolitiska situation skulle 
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försämras. 199 Intressantast är emellertid uppmaningen till enighet och lugn 

inom landet. Nled den kungliga propositionens ord gäller det att "then 

härtill dagz uthi Sweriges rijke och håldne möthen conserverade inbördes 

tystheet, förtroende, sämia och endrächtigheet uthi råd och dådh må nu 

och uthi tillkommande tijder bijbehållas".200 Regeringen är också rädd att 

någon skall utnyttja situationen för att "som man ser annorstädes vara skiedt, 

och än dageligen sigh tilldraga - så oförmärcht itända och opblåsa någon 

tveclrächt".201 Sannolikt har författarna till den kungliga propositionen annat 

i tankarna än protester mot utskrivningar och andra pålagor, när dessa 

rader skrivs. Formuleringen "annorstädes" tyder på att det är den allmänna 

europeiska oron som åsyftas.202 

För första gången möter vi under denna riksdag öppna protester från 

prästerskapet mot att erlägga mantalspengar. Det är biskopen i Linköping 

som med hänvisning till adelns frihet från mantalspengar tycker att det är 

motiverat att åtminstone prästen själv och hans hustru skall vara befriade. 

Om m�jligt vill han också att döttrarna skall befrias. Sönerna bor kvar 

hemma i liten utsträckning när det är dags att betala mantalspengar, och 

därför anser han att det inte är så viktigt med befrielse för dem.203 För det 

högre prästerskapet var det sannolikt naturligt att till en del identifiera sig 

med adeln, och jämförelsen med adelns privilegier är ur detta perspektiv 

inte förvånande. 

När utskrivningen debatteras i Riddarhuset framförs två principiellt 

intressanta synpunkter. Å ena sidan hävdas det att man bör vänta med 

utskrivning tills det är av nöden tvunget, eftersom det kostar att underhålla 

de utskrivna styrkorna i landet, och far knektarna inget underhåll så rymmer 

de. Samme talare menar också att regementena är förhållandevis kompletta 

och att nyutskrivna knektar går hemma utan att övas. Å andra sidan hävdas 

att knektarna visst övas i stor omfattning och att utskrivningen måste ske i 

god tid för att man inte skall tvingas sätta in oövad trupp mot fienden, ty det 

vore att "kasta them strax på slachtebänken" .20I Denne talare säger dessutom 

att "Så blefve och genom uthskrifningen allmogen mehra anfriskat till arbete 

och obligerad att taga tienst" .205 Vi kan alltså konstatera att rymningar 

fortfarande verkar vara en realitet och att utskrivningarna alltjämt 

underlättar adelns rekrytering av tjänstefolk. 206 
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När adeln diskuterar utskrivningen med bönderna, menar bondeståndets 

representant att viljan att ta på sig pålagor till rikets fromma är god, men 

förmågan att göra det är svag. 207 Allmogen är överlag fattig, och när pengar 

diskuteras som ett alternativ till utskrivning är majoriteten av bönderna för 

utskrivning. Endast västgötarna skulle hellre ge pengar än folk. 208 Resultatet 

blir i alla fall att adeln beviljar en utskrivning utom rå och rör och med sina 

försvarskarlar orörda. När det gäller förrymda knektar vill man att de skall 

eftersökas och återbördas till sina regementen. Uppenbarligen är det också 

så att man har problem med att presumtiva knektar flyr till län som är 

undantagna från utskrivning. Här befaras flykt från Västmanlands län till 

Ulvsunds och Strömsholms län, och adeln begär att regeringen skall ta fram 

en förordning för hur sådant beteende skall förekommas. Vidare vill man 

att lösdrivare skall vara självskrivna till knektar.209 

!(nektar som rymmer är en fråga som återkommer också vid 1668 års 

riksdag. I adelns och krigsbefälet besvär vänder man sig mot att en bonde 

som i sitt ställe lejt en knekt, och denne rymmer, då tvingas träda i den 

förrymdes ställe. Så är uppenbarligen inte fallet om hela roten stått för 

knekten. Adelns poäng, och det är ett krav som vi mött förut, är att rotens 

ansvar skall sluta när knekten passerat mönstringen, alldeles oavsett vad som 

händer med knekten därefter.210 

Att rymningarna fortsätter står i samklang med den bild av situationen 

som ges vid utskottsöverläggningar med alla de fyra stånden närvarande. 

Prästernas talesmän berättar om knektar som tigger och som hanteras illa. 

Från bönderna heter det att missväxten varit svår, att man blandar bark i 

brödet och att "inthet har allmogen sielf, och de1fore kan han eij gifra något 

åt såldatere, som gå och tiggia kring bygden". 211 I ljuset av detta förefaller 

det logiskt att rymningarna alltjämt är ett stort problem. 

Adelns slutgiltiga ställningstagande vid denna 1iksdag blir att man beviljar 

utskrivning för åren 1669 till 1671 enligt samma principer som vid förra 

riksdagen, d v s  med hälften mot krono- och skattebönder. Återigen sägs det 

att lösdrivare skall vara självskrivna som knektar. 212 Borgerskapets ställnings

tagande har inte gått att klarlägga med hjälp av riksdagsprotokollen. Den 

enda uppgift som finns rör ett utskotts besök från bondeståndet, där bönderna 

framlägger att de vill bli befriade från utskrivning. Någon respons får de 
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dock inte från borgerskapet.213 

Vid riksdagen 1672 begärs tre utskrivningar. En viss irritation och ett 

visst ifrågasättande av motiven till dessa kan märkas i diskussionerna i 

Riddarhuset. Debatten öppnas med kommentaren: "Dät är till att beklaga, 

att Coronones knecktar consumeras nu den tijden, som intet krig är".214 

Förklaringen enligt lantmarskalken i brist på medel och mycket arbete. 

Det sägs också att officerarna behandlar knektarna illa.215 Det ifrågasättande

och den kritik som denna debatt andas, återspeglas i ringa grad i adelns och 

krigsbefälets svar på den kungliga propositionen. Adeln framhåller visserligen 

att utskrivningarna är en tung börda för allmogen, men man ifrågasätter på 

intet sätt att utskrivningarna är nödvändiga. 216 

Problemet med knektar som 1ymmer är fortfarande aktuellt. Det heter 

nu att "thet högeligen trycker allmogen" att ständigt besväras av fönymda 

knektars ersättning.217 Konsekvenserna blir ödehemman, ruinerad allmoge 

och däiigenom också minskade räntor och inkomster för kronan och adeln. 

Adeln begär därför att allmogen skall bli "conserverede och erhåldne" vid 

de resolutioner angående lmektrymningar som utfärdats vid riksdagarna 

1664· och 1668.218 Vari dessa resolutioner består har inte gått att klarlägga

med hjälp av riksdagsprotokollen, men det är uppenbart att problemet 

med knektar som 1ymmer ansågs vara allvarligt. Till problemet med 

rymmande knektar bör också fogas prästerskapets uppgifter om att det 

finns en hel del män i städerna, i synnerhet i Stockholm, som antingen håller 

sig undan straff som de ådragit sig eller som bara håller sig undan i största 

allmänhet "och mycken odygd och moot,villia föröfwa".219 Prästerskapet

menar att utsk1ivningarna skulle ge tillräckligt med folk om man såg till att 

dessa män kom med i utskiivningen.220 Omfattningen av denna påstådda

flykt till Stocldmlm är inte möjlig att klarlägga. Uppgiften är inte heller 

belagd i de andra ståndens riksdagsprotokoll, men det förefaller inte 01imligt 

att vissa män kan ha sökt sig till storstaden för att där kunna "försvinna i 

mängden". 

Under denna riksdag uppsöker representanter för bondeståndet adeln 

för att råd-göra om de föreslagna utskrivningarna. Bönderna vill ha adelns 

hjälp med att bli beföade från att bidra med såväl manskap och medel. De 

övertalas dock att gå med på tre utsk1ivningar efter gårdetalet, men de vill 
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ha adelns hjälp med att styra utskrivningarna till tiden efter skörden. Likaså 

vill de att skatte- och kronobönder enbart skall drabbas av utskrivning och 

andra pålagor. Gång på gång upprepar böndernas talesman att viljan 

är men fattigdomen är stor. 221 Vilket gehör fick då bönderna hos adeln? 
Åtminstone i ett hänseende har böndernas överläggningar med adeln burit

frukt. Kronan hade denna gång föreslagit utskrivning efter mantal, men 

adeln vill i sitt svar på propositionen ha kvar gårdetalet med hänsyn till att 

mantal skulle tynga allmogen hårt. 222 Detta är en omsvängning i adelns syn 

på vilken utskrivningsmetod som är mest fördelaktig, som är svår att förklara 

på annat sätt än att böndernas besök har påverkat den. 

Också vid den nästkommande riksdagen, i Uppsala 1675, förekommer 

överläggningar mellan adeln och bönderna. Denna initieras 

överläggningarna av adeln, med motivet att pålagorna i första hand drabbar 

bondeståndet och att det är viktigt att man kommer fram till ett ställnings

tagande som båda kan acceptera. Redan vid de inledande kontakterna de

klarerar dock bönderna att de är utarmade och inte kan ge mera. 223 

Adelns ståndpunkt när det gäller utskrivningarna är att godta två stycken, 

där elen första skall utgå från mantalet och den andra från gårdetalet. 1\fan 

accepterar också att försvarskarlarna skall ingå i roten vid elen första 

utskrivningen. 224 Bönderna är dock inte av samma uppfattning. De vill ha 

en utskrivning efter gårdetalet som drabbar såväl frälse som ofrälse lika. 

:Med lika utskrivning av alla bönder skulle det bli tillräckligt antal soldater 

även om man nöjer sig med att skriva efter gårdetal. 225 Dessa krav redovisas 

också i en särskild skrivelse med titeln "allmogens klagopunkter mot adeln". 

När fienden kommer duger det inte att ropa på sina privilegier, skriver man. 

Alla har dessutom ansvar för att försvara landet, om det nu inte t o 111 är så 

att den som äger mycket också har ett större ansvar för landets försvar.226 

Trots upprepade möten lyckas adeln och bönderna inte komma överens. 

Att roteras lika med bönderna synes adeln svårt.227 Återigen kan vi se att det 

är viktigt för adeln att upprätthålla en skillnad mot skatte- och kronobönder 

av principiella skäl. Det faktiska resultatet av utskrivningen är inte avgörande. 

Adeln har både kungen och rådet på sin sida, även om kungen tagit till 

sig allmogens ldagomål över missbruket med adelns försvarskarlar. På rådets 

inrådan bestäm1ner sig adeln i sin omröstning för att godta utskrivning efter 
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mantalet i den första utskrivningen, och då med rotestorlekar om 15 om 
bönderna accepterar tio.22n Kravet på att det skall vara en skillnad mellan 
frälse och ofrälse är därmed tillgodosett. 

Även denna riksdag ger belägg för att tillståndet i krigsmakten är dåligt 
och att de många 1ymningarna mot bakgrund av detta inte är särskilt 
märkliga. När utskrivningen diskuteras i Riddarhuset anförs bl a att 
utskrivningen måste ske på ett sådant sätt att man kan föda det utskrivna 
folket "afhvilcken anledningh alla beklagade den ringa omsorg, som drages 
för r�jkzens militie, huruledes den uthi vanskiötzell förgåår och afftager; att 
vara onödigt och stoor syndh skrifva fålket och låta dem svälta till döclz". 229 

Adeln vill också ha med en formulering i riksdagsbeslutet innebärande "att 
kncchten intet måtte av hunger och vanskiötzel förgås" men får inte gehör 
för detta. En viss respons får man dock genom att kungen lovar att dra 
försorg därom utan att det står med i beslutet. 230 

Sven Grauers har visat att de utskrivningar som beslutades vid 167 5 års 
riksdag inte förslog när danskarna landsteg i Skåne året därpå. För att snabbt 
skaffa manskap till såväl lokalförsvaret som operationsannen lät kronan 
genomföra en förhandlingskampanj i landsorten i forn, av provinsmöten. 
"Riksdagarna i miniatyr" från 1650-talets senare del kommer alltså ånyo till 
heders. Vid dessa provinsmöten har framför allt allmogen en rad förbehåll 
för de styrkor som skrivs ut. Närmast gäller dessa hur styrkorna får användas. 
Allmogen i Östergötland, Uppland och Sörmland önskar, visserligen med 
något olika formuleringar men med samma innebörd, att det utskrivna 
folket endast skall få utnyttjas till hemortens försvar. Smålandsallmogen 
däremot var mer medgörlig och sade att om kungen tänkte "gå fienden 
under ögonen", var man beredd att låta sig förenas med fältarmen. Skarpast 
protesterade allmogen i Västergötland, där man två möten sommaren 

1676 vägrat att bevilja någon utskrivning, med hänvisning såväl till 
riksdagsbeslutet 1675 som till att det snart skulle kallas till en ny riksdag.231 

De utskrivningar som beviljades under provinsmöten innebar, precis som 
under 50-talet, att adeln fick göra betydande avsteg från sina privilegier. 
Sålunda tvingades adeln acceptera att dess bönder roterades med samma 
rotestorlek som för krono- och skattebönder.232 

l\!Iöjligen skall adelns inledande diskussioner vid riksdagen 1678 om att 
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värva manskap, ses mot bakgrund av de hårda utskrivningar som 

provinsmötena medfört. I debatten är dock kopplingen till dessa utskriv

ningar inte tydlig. Att värva trupper sägs vara ett alternativ av två skäl: dels 

för att det enligt vissa inte skulle ställa sig dyrare än utskrivning, dels för att 

det är ont om folk i landet. Från Västmanland heter det att det "vore mächta 

tompt afffålck; intet annat än gamble gubbar och barn finnas" .233 Tankarna 

på värvade styrkor överges dock snabbt, oklart varför, och utskrivning 

diskuteras. lVIissbruket med utskrivningarna ventileras; präster och fogdar 

sägs undanhålla folk från utskrivningarna och mycket manskap flyr till 

Bcrgslagen.23+ 11an diskuterar också om det finns och då avser man 

närmast präster och fogdar, som tar mutor för att undanhålla folk. 235 

l omröstningen enas man om att bevilja utskrivning efter mantalet denna

gång, inkluderande alla försvarskarlar såväl inom som utom rå och rör. 

�jälva sätesgården, ladugården och oskattlagde tmpare skall dock vara 

undantagna. Lika rotering med skatte- och krono accepteras inte, dels i 

syfte att bevara privilegierna, dels för att man menar att det är mycket 

mindre folk på frälsegårdarna än på skatte- och kronogårdarna. Utöver 

detta vill man ha tydligare utskrivningsinstruktioner för kommissarierna för 

att minska ut1ymmet för godtycke. Jvfan vill vidare att inte så många socknar 

eller hemman skall räknas till Bergslagen för att få bättre effekt av 

utskrivningen. 2:is

När de första överläggningarna genomförs med bönderna deklarerar 

böndernas talesman tämligen omgående att de föredrar utskrivning efter 

gårdetal; mantalet vore för tungt. Han säger också att gårdarna i Finland 

mest är öde och att det i Sverige snart inte finns någon manshjälp kvar.237 

Vid nästa sammankomst preciserar bondeståndet sin ståndpunkt. l\tfan 

kräver lika rotering och menar att utskrivning efter mantalet är helt omöjlig. 

Om adeln inte kan tänka sig lika rotedng avser man gå vidare med frågan till 

rådet och till kungen själv. 238 Vare sig hos kungen eller rådet har man dock 

någon framgång. 239 

Adeln står dock inte att rubba. Lika rotering är otänkbar, även om 

någon enstaka röst tycker att det må vara hänt.240 Resultatet blir att den 

första utskrivningen sker efter mantal med 10 skatte- och kronobönder mot 

15 frälse, den andra efter mantal med 12/ 18 utom rå och rör, och den tredje 
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i enlighet med privilegierna, dvs adeln bidrar med hälften mot skatte- och 

kronobönder. 241 

Prästerskapet skjuter vid denna riksdag frågan om utskrivning ifrån sig 

och n1enar att bondeståndet �jälvt måste ta ställning till hur mycket manskap 

det kan bidra med.242 Inte heller hos borgerskapet far bondeståndet något 

stöd. Ett utskott från bönderna uppvaktar visserligen borgarståndet och 

beklagar sig över sin oförmögenhet, men det enda svar de får är att de skall 

få information om borgarståndets svar på den kungliga propositionen. m 

Slutsatser och kommentarer 

De protester från allmogens sida som det finns belägg för i riksdagsprotokollen 

under denna period är framför allt rymningar. Frågan diskuteras vid mer

parten av riksdagarna och huvudmotivet till rymningarna verkar vara miss

förhållanden inom krigsmakten. 

Adelns ställningstaganden till pålagorna känneteckna'l alltjämt av att man 

värnar om sina privilegier. Adeln väljer sig mot va1::je försök till att dess 

bönder skall roteras enligt samma principer som krono- och skattebönder. 

Att upprätthålla en skillnad synes vara viktigt av principiella skäl. Såväl under 

50-talets senare del som under det skånska kriget tvingas man dock att

acceptera lika rotestorlek.

Nytt under denna period är de regelmässiga kontakterna mellan framför 

allt bondeståndet och adeln i syfte att diskutera pålagorna, och då särskilt 

utskrivningarna. Det går emellertid inte att med säkerhet säga att det är 

fråga om en faktisk ökning av antalet kontakter mellan de båda stånden, 

Adelns protokoll är mer utförliga under denna period, och det kan vara så 

att överläggningar förekommit även tidigare men att de då inte har 

redovisats. 

Flera belägg finns för att bondeståndet har försökt förmå adeln att l'Dälpa 

det att få lindring i pålagorna. Genom att hävda att adeln skulle drabbas av 

minskade intäkter om utskrivningarna blev för hårda, är det sannolikt att 

bönderna haft framgång vid åtminstone två tillfällen. Både vid riksdagen 

1655 och vid riksdagen 1672 argumenterade adeln för att utskrivningen 

skulle ske efter gårdetal, vilket är en omsvängning i adelns syn på vilken 

utskrivningsmetod som är mest fördelaktig. Vid riksdagen 1655 medgav 
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också adeln öppet att det förekom missbruk med rå- och rörsfriheten, något 

som allmogen påtalat länge. 

När det gäller mantalspengarna är skillnaderna i ställningstaganden tycllig 

mellan å ena sida prästerskap och allmoge och å andra sidan adeln. 

Prästerskapet tar i princip odelat allmogens parti och är motståndare till 

förslaget om att ta bort åldersgränserna. Förutom att detta gagnade 

allmogen, talade prästerna också i egen sak. Ståndets besvärliga mellan

ställning skulle inte blivit enklare om åldersgränserna hade slopats. På det 

lokala planet skulle man sannolikt, och det framgår också tydligt av 

prästerskapets argumentation, slitits mellan att följa samvetets röst och risken 

att hamna i onåd hos överheten om man utelämnade någon när man 

upprättade mantalslängder. 

Vare sig adel, prästerskap eller borgerskap är för ett återinförande av 

kvarntullen. lVIotiven skiljer sig dock något åt. Adeln anser att de adelsmän 

som bor i städerna missgynnas, prästerskapet anser att den missgynnar 

allmogen och borgerskapet menar att elen hämmar städernas utveckling. 

:tvlotiven är således, förutom för prästerskapet, knutna till det egna ståndets 

intressen. 

Inga tydliga tecken på någon oro för uppror eller andra oroligheter 

återfinns i riksdagsprotokollen när det gäller stänclerna. Den oro som finns 

dokumenterad står Karl X Gustaf själv för i sitt avskedstal till ständerna 

1655. 

Sammanfattning och övergripande slutsatser 

Syftet med min undersökning har varit att klarlägga hur krigspolitikens följ

der för allmogen har återspeglats i riksdagen under stormaktstiden. Fram

för allt har jag varit intresserad av att se om allmogens protester kan spåras 

i material från riksclagarna. Adelns, borgerskapets och prästerskapets riks

dagsprotokoll under tidsperioden 1627-1679 har studerats. De delfrågor 

som har varit styrande för undersökningen kan grupperas i tre huvudgrup

per, vilka redovisas här nedan. 
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Protesterna 

I riksdagsprotokollen finns det talrika exempel på olika former av protester 

från allmogens sida mot pålagorna. Rymningar är elen protestform som är 

mest omnämnd, men det förekommer också uppgifter om att allmogen 

flyr till delar av landet som inte är föremål för utskrivning. Vidare finns det 

exempel på att bönder överlåter sina gårdar i förtid till barnen och att 

presumtiva knektar söker sig till anställningar som innebär att de är skyd

dade mot utskrivning. Uppgifter om mutor till präster och utskrivnings

kommissarier förekommer. Protesterna som omnämns är inte av våldsam 

art, utan samtliga protestformer handlar om att undkomma utskrivning 

genom att på olika sätt hålla sig undan. Om detta inte lyckas är rymning den 

möjlighet som står till buds. 

Ständernas förhållningssätt 

En genomgående drag avseende adelns ställningstaganden är dess försök att 

bevara sina privilegier. Av adelns argumentation framkommer att man be

farar minskade intäkter till följd av pålagorna, och då särskilt utskrivninga

rna. Viktigt är också att upprätthålla en differens i uttaget av pålagorna 

gentemot allmogen av principiella skäl. Det är således inte det faktiska utta

get av de egna bönderna som är avgörande för adeln, utan det är hur 

många knektar som skall sättas upp i förhållande till skatte- och krono

bönder. 

Prästerskapet stödjer ofta allmogen i dess strävan att få lindring i 

pålagorna. Detta stöd är sannolikt ett resultat av ståndets mellanställning 

och elen intressegemenskap som fanns på det lokala planet. När prästerskapet 

inte självt är direkt berört av utskrivningarna finns det dock exempel på att 

man undviker ta aktiv ställning och menar att allmogen själv måste avgöra 

vad den kan ta på sig. 

Borgerskapet var minst berört av de undersökta pålagorna och dessutom 

är källmaterialet från detta stånd mycket knapphändigt. De få ställnings

taganden som har kunnat konstateras från borgerskapets sida innebär att 

man slrjuter frågor om utskrivning ifrån sig och menar att det är de närmast 

berörda stånden som själva måste ta ställning. Något stöd från borgerskapets 
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sida till allmogen har inte kunnat konstateras. Resultaten är dock osäkra 

beroende på det bristfälliga källmaterialet. 

I någon mån har det också gått att få en bild av allmogens agerande. 

Allmogen anser sig hårt drabbad och agerar aktivt, bl a genetemot adeln, 

för att få dess stöd att få lindring i pålagorna. I flera fall förefaller man ha 

varit framgångsrik. 

Rädslan för uppror 

Ingen uttalad rädsla för uppror till följd av pålagorna kan beläggas med 

hjälp av det undersökta materialet, vare sig hos adel, prästerskap eller bor

gerskap. I prästerskapets handlingar finns dock ett yttrande under 1649 års 

riksdag som möjligen kan tolkas i en sådan riktning. Tydligare är däremot 

kronans oro. Denna är belagd genom Gustaf Il Adolfs avskedstal till stän

derna i maj 1630 och Karl X Gustafs tal 1655. Utöver dessa två tal finns 

också yttranden i de kungliga propositionerna som kan tolkas som tecken på 

rädsla för inrikes oroligheter, t ex i propositionen till utskottsmötet 1631. 
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Gärna förvarning men först en rejäl 
brunnskur ... 

Från Sarajevo till krigsutbrott 
En studie i förvarning sommaren 1914 

SAM NILSSON 

Inledning 

"Den oerhörda hettan i luften är enormt tryckande och 

besvärar riksdagsarbetet." 1

"La belle epoque" avslutades med sommaren 1914, en sommar som enligt 

mångas utsago var särdeles varm. 2 Det var inte bara kvicksilverpelaren som 

visade höga värden, temperaturen var stadigt stigande även på den politiska 

arenan. Slutligen nåddes flampunkten den 1 augusti, och ett europeiskt 

storkrig var ett faktum. I(riget skulle vara i drygt fyra bli mycket föröd

ande, leda till tre kejsardömens fall och medföra konsekvenser som kom att 

prägla världen fram till den dag som idag är. 

Den utlösande faktorn var de dödande skotten i Sarajevo den 28 juni, 

avfyrade av en ung serbisk student mot den österrikisk-ungerske tronföljaren 

ärkehertig Franz Ferdinand och hans gemål. Därefter, under en dryg månad, 

försämrades relationerna mel1an Europas stormakter. Situationen till

spetsades märkbart den 23 juli, då Österrike-Ungern tillställde Serbien ett

skarpt formulerat ultimatum, ytterst syftande till krig mellan de båda staterna. 

Det rådande europeiska maktbalanssystemet med två invecklade allianser 

frän�jade inte en uc1,'""""11.1g av konflikten till att endast Österrike

Ungern och Serbien, de inledningsvis berörda aktörerna, även om allianser

nas blotta existens i sig inte orsakade världskriget.3 Men dominobrickorna 

föll i rask takt, och land efter land drogs med i konflikten. Att på liknande 

sätt säga att skotten i Sarajevo orsakade kriget är en väl förenklad syn på saken; 

de grundläggande orsakerna var naturligtvis mer komplicerade än så. 
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Tecknen på en kommande storkonflikt, i synnerhet efter morden i 

Sarajevo, kan knappast ha varit otydliga för den tidens observatörer. Särskilt 

som ett" outtalat antagande" var förhärskande vid den här tiden, nämligen 

socialdarwinismen och den därav härledda övertygelsen att ett europeiskt 

storkrig förr eller senare skulle bli oundvikligt.4 Med ett modernt utt1yck 

kan man säga, att möjligheterna till förvarning bör ha varit goda,ja kanske 

rent av mycket :Men hur var det egentligen med den saken? 

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka sommaren 1914 ur ett 

förvarningsperspektiv. Inspirationen till ämnet har jag hämtat från det senaste 

svenska försvarsbeslutet i december 1996. Av de politiska beslutsfattarna 

har underrättelsetjänsten tilldelats ett mycket tungt ansvar: den förväntas 

leverera en förvarning om ett kommande hot minst ett år innan hotet gör 

sig påtagligt gällande. Under den årslånga nådatiden skall så en nedbantad 

försvarsmakt återuppbygga sin kapacitet till den som bedöms vara 

nödvändig för att möta hotet. I aktuell debatt har det ordats mycket om 

den praktiska möjligheten att genomföra en dylik återuppbyggnad av 

försvaret. Något som däremot inte har debatterats i någon nämnvärd 

omfattning är stadierna som föregår återuppbyggnaden, nämligen för

varning och politiskt beslut.'' Politiska beslutsfattares förmåga att förstå 

illavarslande information och deras eventuella mod att i tid fatta nödvändiga 

beslut om en återuppbyggnad är i sig ett mycket intressant studieobjekt. 

Den politiska delen av händelsekedjan lämnar jag emellertid därhän till 

förmån för det första ledet, nämligen hur förvarning i praktiken. 

:tvlin avsikt är att undersöka förekomsten av trn·v11rrn111 inför det första 

världskriget, och eventuella tecken på detta kommer att sökas hos Sveriges 

beskickningar i Europas huvudstäder. 

Teori - förvarningens problematik 

Att förvarna är i underrättelsehänseende inte en 0111 att bedriva nå-

gon sorts tillämpad spådomskonst med tarokkort eller kristallkula. Vad det 

främst handlar om är att observera tecknen på fara och att dra - förhopp

ningsvis någorlunda korrekta slutsatser av observationerna. Hindren på 

den vägen är många. Bara under vårt århundrade finns åtskilliga exempel, 
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där förvarningsprocessen inte har fi.mgerat trots att tecknen på ett kom

mande hot varit tydliga nog; det räcker att i minnet framkalla Pearl Harbor 

1941 och Yom Kippur-kriget 1973. Anledningen till att dessa överraskningar 

blev så fullständiga var, att de varslande tecknen på fara inte passade in i den 

då gällande föreställningen och därför ignorerades tills det var för sent. 6 

I det sentida fallet Yom Kippur-kriget hade den israeliska underrättelse

tjänsten flera veckor i förväg många och förbluffande exakta indikationer 

på ett förestående anfall från Egypten och Syrien, men likväl ringde man i 

larmklockan först sex och en lwlv timme innan anfallet på-böijades! Vad 

berodde det på? Efter kriget utreddes frågan av Agranat-kommissionen, 

som kom fram till att misstaget var resultatet av en stark övertygelse grundad 

på två förutsättningar. För det första skulle inte Egypten anfalla så länge 

landet saknade kapacitet att slå direkt mot det israeliska flygvapnets baser, 

och för det andra skulle Syrien anfalla endast tillsammans med Egypten. 

Därför bedömde man i Israel att krig kunde vara mqjligt tidigast 1975. 

Styrkeuppbyggnaderna i Egypten och Syrien vid Israels gränser i väster och 

nordöst tolkades, som att de två arabländerna förstärkte sin beredskap mot 

eventuella israeliska aktioner! Övertygelsen var så stark, icke minst hos chefen 

för den israeliska militära underrättelsetjänsten, att den ägde bärande kraft 

in på det sista dygnet före attacken. 7 

Den egna föreställningsvärlden spelar följaktligen en synnerligen be

tydelsefull roll för en bedömares förmåga att tolka de utlagda tecknen. Det 

kan vara av intresse att titta närmare på vilka faktorer, som påverkar den en

skilde individens uppfattning och föreställning. Den korrekta informatio

nen (signalerna) må vara hur tydlig som helst, den kan ändå framstå som 

mindre betydelsefull jämfört med annan, kanske helt irrelevant informa

tion (brus), som av olika anledningar uppfattas som mer framträdande av 

observatören. En hotfull signal kan också förlora sig i raden av andra, till 

synes likadana hotfulla signaler, som tidigare förekommit under en period, 

men som då inte lett till någon väpnad konflikt. Enstaka händelser kan vara 

nog så svåra att förutse, styrda av tillfälligheter och enskilda aktörer som de 

är, men när det gäller en trögrörlig företeelse som ett lands utrikespolitik 

bör den inte vara en okänd storhet under någon längre period.8 Stormak

ternas utrikespolitik och allianssystemetvar kända faktorer år 1914. Snabba 

59 



förändringar försvårar emellertid för det mänskliga sinnet att följa med i en 

utveckling, och sommaren 19H kännetecknades av just en stundtals snabb 

händelseutveckling. 

En bedömare måste vara mottaglig för varningssignaler. I en studie av 

problemen kring tidig varning gör :Vlichael D Aust observationen, att ett 

försök att bedöma en stats intentioner inbegriper tre element: statens politiska 

och militära mål, dess villighet att ta risker och dess perceptione1jfiendebilder. 

Även om en bedömare noggrant undersöker dessa. tre element inom en 

enskild stat, finns alltid en risk att vederbörandes tankar rör sig i banor av 

typen normalfall. Men så är t ex mellanstatliga kriser inga normalfall, vilket 
kan leda till felaktiga bedömningar. En företeelse som kan försvåra analysen 

är vilseledning, gärna intimt förknippat med desinformation. Den part som 

har för avsikt att göra något överraskande, kan anstränga sig för att fa allting 

att verka lugnt och normalt i syfte att invagga motparten i säkerhet.10 

Aust fortsätter med att tala om vilka faktorer, som kan påverka en 

beslutsfattare vid hans val av beslutsaltemativ. I den här uppsatsen behancllas 

inte beslutsfattare i vanlig mening som statsråd e dyl, men även cliplomaten 

eller attachen på beskickningen i utlandet kan sägas vara ett slags beslutsfattare. 

Han måste ju nämligen besluta sig för vilken åsikt han skall ha i vaije enskild 

fråga, och huruvida det finns anledning att rapportera kring denna fråga till 

utrikesdepartementet. I idealfallet, en rationell process, skall en beslutsfattare 

samla, bearbeta och analysera information på ett fullödigt sätt och sedan 

komma fram till det optimala beslutet. Idealfall har sällan någon fullständig 

motsvarighet i verkligheten; det har visat att faktorer som personlighet, 

politik, byråkrati och kulturella faktorer spelar en stor roll i processen. Politik 

och byråkrati far nog, menar Aust, anses vara faktorer som borde fa stå 

tillbaka vid såpass allvarliga situationer som hot mot elen nationella säkerheten. 

(I verkligheten kan dock förhållandet vara annorlunda.) Personlighet och 

kulturella faktorer är svårmätbara företeelser, som otvivelaktigt har en 

inverkan på inclividens sätt att fungera. Il Företeelserna är svåra att behärska, 

eftersom individen endast i begränsad omfattning är medveten om 

förekomsten av dem. 

Vidare lider människa av vissa medföclcla svagheter. Va1je ny 

sihtation och ny information behöver sättas i relation till ticligare värderingar 
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och erfarenheter, så kallad kognitiv konsistens. En negativ konsekvens av 

va1:je individs strävan att konsistensanpassa plötsligt uppkomna situationer 

är, att �jälvupplevda erfarenheter och modifierad kunskap styr synen på det 

nya, som förmodligen uppträder under förändrade omständigheter. Därmed 

låter vi det förgångnas historiska lärdomar, kanske inte heller de mest 

representativa, lätt övergå i förutfattade meningar. Kognitiv konsistens kan 

även leda till en annan mindre god konsekvens, nämligen att individen 

föredrar information i överensstämmelse med tidigare kunskap; man ser 

det man vill se. Det medför svårigheter för individen att acceptera nya 

situationer, som bryter mot det invanda mönstret. Den kognitiva 

konsistensens negativa följder brukar betecknas irrationell konsistens. 

Infonnation som inte stämmer överens med individens tidigare uppfattning 

löper dessutom risken att modifieras, förnekas, ignoreras eller förkastas. En 

tidigare gällande uppfattning fortsätter alltså att vara giltig, även om det 

föreligger information som hävdar motsatsen. Fenomenet kallas med ett 

annat ord för kognitiv avskärmning. t2 I vardagligt språk skulle man kanske

säga enkelspårighet eller tjurskallighet. 

,Valter Laqueur för ett liknande resonemang kring kognitiv konsistens 

och förmågan att hantera nya situationer. Han fäster stor vikt vid behovet 

av historisk e1farenhet som elen enda existerande pålitliga vägledningen, 

även om den är otillräcklig. Den historiska erfarenheten kanske måste 

förkastas i somliga fall, men den kan aldrig ignoreras. Eftersom en diplomatisk 

eller politisk bedömare inte är placerad utanför tid och rum, är 

vederbörande, i likhet med vai:je annan människa, påverkad av händelser 

inte bara i samtiden utan även i det förgångna. Ju mer omtumlande en 

händelse är, desto längre skugga faller på de efterkomrnande. 13 Laqueur gör 

dessutom en mycket intressant observation av fenomenet förutsägelse: 

"Eftersom förutsägelse är en om�jlighet utan åtminstone ett 

visst mått av extrapolering, och eftersom extrapolering inte 

fungerar utan åtminstone ett visst mått av kontinuitet, blir för

utsägelse som svårast när den är som mest behövlig i en tid 

av snabb eller radikal förändring." H 

I sin avhandling om elen svenska säkerhetselitens (militärer och diplomat

er) världsuppfattning och övertygelser ("belief systems") åren 1880-1914, 
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har Gunnar Åselius inspirerats av rön inom forskningsfältet internati.onella 
relationer. En grundsats i disciplinen är att viktiga beslut ofta måste fattas 
under stress och med tvetydig, ofullständig information som underlag, sam

tidigt som motparten kanske agerar enligt svårförståeliga mönster. Följden 
blir att förutfattade meningar och fördomar lätt spelar en avgörande roll i 
beslutsprocessen. Liksom Aust och Laqueur diskuterar Åselius fenomenet 
kognitiv konsistens och dess olika konsekvenser, särskilt kognitiv avskärmning. 
Han t1ycker emellertid på att påverkan av världsuppfattning och övertyg
elser inte skall betraktas som en avgörande utan snarare som en påverkan
de faktor i en beslutsprocess; en aktörs agerande i va1:je givet ögonblick kan 
inte förklaras utifrån hans världsbild allena. Åselius betraktar också världs
uppfattning och övertygelser som ett i första hand kulturellt fenomen för
medlat genom inlärning, delat av många och begåvat med en viss varaktighet. 15 

Möjligheten att ge förvarning är alltså kringgärdad av ett flertal svåra 
hinder. De allra flesta hindren kan återfinnas hos den observerande och 
bedömande individen själv, även om den part som önskar göra något oväntat 
kan vidta åtgärder i syfte att försvåra för andra parter att upptäcka de 
egentliga avsikterna. Sammanfattningsvis har vi ett antal väsentliga falctorer 

att undersöka, vilka kan delas in i två kategorier. Den första kategorin består 
av "hårda" och mer påtagliga förvarningsfaktorer: 

bedömningen av den aktuella statens intentioner, riskvillighet 
och fiendebild; 

- förekomsten av de åtgärder den aktuella staten vidtager i syfte

att vilseleda och desinformera.
Den andra kategorin utgörs helt följdriktigt av "mjukare" och till sin 

natur mer abstrakta faktorer, vilka dänncd kan förväntas vara svårare att 
fånga i källmaterialet: 
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Avgränsning, metod och disposition 

Efter att ha gått igenom teorierna om förvarningens problematik är det nu 

dags att fortsätta med den mer konkreta användningen av dem i denna 

uppsats. 

Det handlar alltså om sommaren 1914. Närmare bestämt kommer jag 

att koncentrera mig på de fåtaliga veckorna mellan den 28 juni och den 1 

augusti. Den 28 juni begicks morden i Sarajevo, och den 1 augusti inträdde 

krigstillstånd mellan Tyskland och Ryssland.] ag har dock gjort enstaka nedslag 

i källmaterialet utanför tidsperioden, då så har befunnits vara relevant för 

uppsatsen. 

Den moderna kopplingen mellan underrättelsetjänst och förvarning är 

naturligtvis inte direkt öve1fcirbar till seklets böijan. Någon underrättelsetjänst 

i modern, professionaliserad och institutionaliserad (samt byråkratiserad, ej 

att förglömma!) mening fanns egentligen inte på den tiden, vare sig i Sverige 

eller i något annat land. Visserligen skapades under unionskrisen 1905 i all 

hast en svensk underrättelsetjänst, men den var föga utvecklad nio år senare. 16 

Traditionellt sett förmodas underrättelsetjänst vara ett härad för spioner, 

alltså allehanda illasinnade personer som i oskyldig skepnad smyger omkring 

i skuggorna och observerar och lyssnar. 1914 var den klassiske spionen 

fortfarande den mest användbara informationskällan, och vaije land med 

självaktning hade naturligtvis agentnät i lämpliga länder. Så hade t ex Sverige 

rekryterat kunskapare i framför allt Finland (landet var då ett storfursten

döme inom det ryska imperiet), vilka sedermera kom att med den svenska 

generalstabens goda minne tjäna även Tyskland under världskriget. 17 Spioner

i klassisk mening befinner sig på fel sida om det rättsliga skranket, men de 

har faktiskt "kolleger" på den motsatta, legala sidan. Som en sorts legitima 

kunskapare kan man ju betrakta diplomater och annan personal på en 

beskickning i ett främmande land. 18 Visserligen har en diplomat snäva ramar

att röra sig inom, men har likväl skyldighet att efter bästa förmåga hålla sitt 

hemlands regering informerad om händelser och det allmänna tillståndet i 

stationeringslandet. En militär- eller marinattache har liknande uppgifter, 

om än koncentrerade till rent militära frågor. 19 

Eftersom jag söker efter varningar som nått Sverige under elen heta 

sommaren, och då de hotande tecknen först borde ha varit märkbara i de 
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europeiska stormaktshuvudstäderna, begränsar jag sökandet till rapporter 

och andra skrivelser insända av de svenska beskickningarna i de två 

alliansernas huvudstäder. I förstone framstår vVien som en huvudstad av 

största intresse i sammanhanget; det var ju dubbclmonarkin Österrike

Ungern som fått sin tronföljare mördad och som därvid kom i direkt konflikt 

med Serbien. Förutom \,Vien tillkommer Berlin och Rom, huvudstäder i de 

övriga länderna i trippelalliansen. 20 På den andra sidan, i trippclententen, 

har vi huvudstäderna S:t Petersburg, Paris och London. 21 

Utöver det källmaterial som härstammar från beskickningarna, har jag 

även studerat reserapporter skrivna av svenska officerare kommenderade 

till studiebesök och tjänstgöring i utländska krigsmakter. 

Den metod jag har tillämpat kan sägas vara traditionell historisk metod. 

Jag har jämfört det valda källmaterialet med forskningsläge och litteratur 

för att därefter presentera en beskrivning och tolkning av processen i syfte 

att söka svaren på frågeställningarna. 

Till sist några ord om dispositionen. Uppsatsen består väsentligen av tre 

delar, där den första delen (kapitel 1 och 2) behandlar uppsatsens grunder 

och även redogör något för personerna på beskickningarna och Sverige av 

år 1914. Den andra och mest omfattande delen (kapitel 3) består av en 

undersökning med avse.ende på frågeställningarna, där källmaterialet 

relateras till det av den historiska forskningen rekonstruerade händelse

förloppet inför det första världskrigets utbrott. Som avslutning förs en 

diskussion av resultaten (kapitel 4) med en återknytning till det teoretiska 

resonemanget om förvarning. 

Frågeställningar 

I teoriavsnittet har vi sett att ett antal olika faktorer kan påverka, för att inte 

säga begränsa möjligheterna till förvarning, och att majoriteten av dessa 

faktorer kan kopplas till individen. Sådant som erfarenheter, förutfattade 

meningar, fördomar, personlighet och kulturell fostran har stor betydelse 

för observatörens bedömning av en viss situation. 

Den första frågeställningen formuleras med utgångspunkt från 

teoriavsnittet. Är det i källmaterialet möjligt att skörya någon eller några av 
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de dislwterade "hårda" och "nyuka" forvarningsfaktorerna: bedömning av 

en stats intentione1; riskvilligl1et och fiendebild; förekomsten av vilseledning 

och desinformation; påverkan på den enskilde av hans personligl1et och 

lwlturella faktore1; kog11itiv konsistens med dess konsekvense1; bedömningar 

utifrån historiens kontinuitet och extrapolering? 

Diplomaterna och attacheerna befann sig på plats i Wien, Berlin, S:t 
Petersburg o s v och kan förmodas ha haft möjlighet att ta pulsen på läget 

med hjälp av inhemsk press och sina kontaktnät inom regeringskretsar, civila 
och militära myndigheter samt diplomatkåren, därtill hjälpta av egen 

erfarenhet och kunskap. 

Här avtecknar sig den andra - och egentligen övergripande 

frågeställningen för uppsatsen: avgick det några rapporter från 

beskickningarna till Stockholm, i vilka det uttrycktes fail1ågor for att den 

uppseglande konflikten på Balkan riskerade att urarta till ett alleuropeiskt 

krig? Eller var det så att den möjligl1eten inte foresvävade rapportörerna? 

Av fundamental betydelse i alla underrättelsesammanhang är naturligtvis 

möjligheten att inhämta information, där faktorer som ihärdighet, personligt 

kontaktnät och lokala arbetsförhållanden spelar in. Förutsättningarna för 

informationsinhämtningen kan självfallet variera från plats till plats. 

Till sist ställs således frågan om vilka forntsättningar for infon11ations

inhämtning; som rådde på plats i de olika huvudstäderna. Hur och från vilka 

källor inforskaffade rapportörerna sin infon11ation? Förelåg någrn hinder 

att erhålla infon11ation? 

De tre frågeställningarna står helt naturligt i ett nära förhållande till 
varandra, eftersom förvarningsbudskapet var beroende av dels de lokala 

möjligheterna att erhålla information och dels de faktorer, som påverkat 
( eller inte påverkat) författaren på beskickningen. Frågeställningarna 

undersöks och besvaras däifor lämpligen tillsammans. 

Forsknings/äge och litteratur 

Den använda litteraturen kring ämnet underrättelsetjänst och förvarning 
har utgjorts av ett antal olika verk. Gunnar Aselius har i sin avhandling "The 

'Russian :tvienace' to Sweden. The BeliefSystem of a Small Power Security 
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Elite 111 thc Age of Imperialism" studerat den förhärskande tanke

strömningen inom militära och diplomatiska kretsar, med koncentration på 

Rysslands bilden, under decennierna kring sekelskiftet. Åselius diskuterar även 

faktorer som påverkar beslutsfattande i pressade situationer. l\tiichael D 

Aust har författat "En studie i tidig varningsproblematik" om ett antal över
raskningsanfall i historien och orsakerna till förvarningsfunktionernas miss

lyckande. Han utgår i sina resonemang huvudsakligen från ett psykologiskt 

perspektiv. I genren överraskningsanfall befinner sig också Barton vVhaley 

med sin klassiska bok "Codeword Barbarossa". vValter Laqueur har förfat
tat verket "vVorld of Secrets - The Uses and Limits of Intelligence" om 

underrättelsetjänster och deras verksamhet, och i boken ingår ett par kapi

tel med teoretiska resonemang om orsaker till misslyckanden. Han tar även 

upp den något filosofiska frågan huruvida underrättelsetjänst är en veten

skap eller ett hantverk. Laqueur är också inne på psykologiska aspekter av 
problemet 1ned förvarning. 

Om stämningar och politil( i dåtidens Sverige kan man läsa i många 

verk. I första hand har jag begagnat mig av Gunnar Åselius avhandling, 
omnämnd i stycket närmast ovan, och Jarl Torbackes undersökning 

"Försvaret främst" om den militära utomparlamentariska aktiviteten på 

1910-talet. Wilhelm l\tI Carlgren har i "Ministären Hammarskjöld" studerat 

elen under större delen av krigstiden sittande svenska regeringen, och han 

har även redigerat statsrådet KG v\Testmans dagboksanteckningar i "KG 

Westman. Politiska anteckningar juni 1914- mars 1917." Dagboken bjuder 

på en avslöjande läsning om tidens mentalitet i högre kretsar. Som motvikt 

till \Vestman kan man betrakta friherren, socialdemokraten och 

riksdagsmannen Erik Palmstiernas dagbok, som på flera ställen bär 

vittnesbörd om de politiska motsättningarna i Sverige 1914. I "Den svenska 

utril(espolitikens historia" undersöker Torsten Gihl just det område bokens 

titel antyder. Gihl behandlar även tidens samhällsklimat och gör en utflykt 

till det follffättsliga ämnesområdet. 
Många hyllmeter har skrivits om första världskriget och dess uppkomst. 

Som en inledande orientering till perioden ärJan Olof Olssons (Jolo) bok 

"1914" utmärkt. Den omfattar hela den komplicerade spelplanen med alla 

inblandade stater och aktörer. Olsson bygger till stora delar sitt arbete på 
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italienaren Luigi Albertinis monumentalverk om världskrigets orsaker och 
utbrott. 22 I kapitlet om bibliografin i "The Struggle for Iviastery in Europe 
1848-1918" skriver AJ P Taylm� att Albertinis verk behandlar juli 1914 med 
många nya detaljer, men att en övertygande analys av orsakerna till 
krigsutbrottet ännu återstår att skriva.23 Taylors bok är i första hand en 

historia över den europeiska diplomatin under de sjuttio åren från 
Metternichs fall till första världskrigets slut. Upprinnelsen till världskriget 

beskrivs från en österrikisk-ungersk synvinkel i "Austria-Hungary and the 

Origins ofthe First \'Vorld v\Tar" av Samuel R Williamson,Jr. Boken avhandlar 
det politiska beslutsfattandet i Österrike-Ungern åren 1912-1914, och spelet 
i Wien under juli 1914 beskrivs detaljerat. Robert K :Ylassie, känd för sina 

biografier om Peter den Store och den sista tsarfamiljen, har i sin brett 
upplagda "Dreadnought. Britain, Germany and the Coming ofthe Great 

\;\/ar" fokuserat på den under lång tid framväxande rivaliteten mellan 

Tyskland och England. Massie redogör även för de ödesdigra 

juliveckornas verksamhet i de engelska och tyska regeringskretsarna. Vad 
beträffar det ryska agerandet finns det avhandlat i två böcker, som jag 
begagnat mig av i arbetet. I verket "In \Var's Dark Shadow" av \1\T Bruce 

Lincoln undersöks Ryssland under det sista kvartsseklet före krigsutbrottet. 
Redan 1939 gav Bernard Pares ut sin "The Fall ofthe Russian l\ilonarchy", 
där han beskriver den siste tsarens regeringstid med tyngdpunkten lagd på 

krigsåren och revolutionen. Pares var professor i rysk historia och hade 

under sina långa vistelser i Ryssland mött många av de kända personerna 
från den här tiden. Det franska perspektivet är främst beskrivet i Olssons 
tidigare omnämnda verk, men händelser i den franska regeringskretsen 

återkommer på olika platser i den övriga litteraturen. 
Utöver ovan särskilt omnämnd litteratur har jag begagnat mig av 

ytterligare ett antal böcker inom de olika områdena. I litteraturförteckningen 

i slutet av uppsatsen redmdsas samtliga använda verk. 

Källor och underlag 

Den absolut största delen av det undersökta källmaterialet utgörs av hand

lingar insända från beskickningarna utomlands, ,dlka förvaras i utrikesde-
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partementets arkiv Riksarkivet, ordnade enligt 1902 års dossiersystem. 

Utrikesdepartementets arkiv för den här tidsperioden får inga berörnmande 

ord av Torsten Gihl. Han betecknar det som " ... detta i vad avser tiden för 
första världskriget synnerligen svåröverskådliga arkiv ... "24 Arkivet är ordnat 

efter ämnesområden, vilket försvårar sökandet efter material härrörande 

från en enstaka källa. Lyckligtvis för den sentida forskaren fördes ett nog

grant diarium, där det är möjligt att se var vaije handling slutligen arkivera

des.25 

Attacherapporter och reserapporter förvaras på Krigsarkivet i general

stabens utrikesavdelnings efterlämnade arkiv. Rapporter av det här slaget 

har dock visat sig vara av begränsat värde för frågeställningarnas besvarande. 

Attacherapporterna är fåtaliga, och huvuddelen av dem berör strikt militär

tekniska ämnen. Undantag finns emellertid i form av ett par rapporter, vilka 

kommit till användning i uppsatsen. Endast ett militäit studiebesök försiggick 

i anslutning till undcrsökningsperioden. Det genomfördes i Österrike-Ungern 

och avslutades den 25 juni.26 Rapporten undertecknades först den l 
december, och kriget hade då redan pågått i f),ra månader. Innehållet i rap

porten är i viss mån färgat av vetskapen om hur händelserna under sonnnars-

en utvecklade vilket starkt begränsat dess värde i uppsatsarbetet. 

Rapportörerna och det politiska läget 

Diplomater och attacheer 

Låt oss först bekanta oss en smula med huvudpersonerna på de aktuella 
beskickningarna för att sedan titta närmare på deras professionella förut

sättningar. 27 

För att inleda med representanterna i ,,Vien var den svenske ministern i 

dubbclmonarkins huvudstad friherre Joachim Bcck-Friis. Sommaren 1914 

skulle han ha blivit sidoackrediterad i både Belgrad och Bukarest, men han 

haim aldrig med att överlämna sina kreditivbrcv innan kriget bröt ut Som 

militärattache tians1:1mJrcte 1yttmästare Adolf afStrörn. 

Till den betydelsefulla posten som minister i Berlin hade man utsett en 

tidigare uh·ikesminister, greve Arvid Taube. Han assisterades i sina göromål 

av den 1 :e legationssekreteraren, legationsrådet Hans von Essen. Sverige 
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hade placerat två attacheer i Berlin: ryttmästare Nils Adlercreutz var 
militärattache, och marina ärenden bevakades av kaptenen vid flottan Fabian 

Tamm, sedermera chefför kustflottan. 

Det är onekligen passande med ett högt bildat sändebud i den anrika 
staden Rom. Friherre Carl Bildt var helt följdriktigt den förmodligen mest 

bildade av alla de svenska sändebuden i Europas större huvudstäder. Han 
var jur kand, fil dr, ledamot av Svenska Akademin och dessutom ledamot av 

den permanenta skiljedomstolen i Haag. Vid den här tiden fanns ingen 

militär- eller marinattachc stationerad på beskickningen i Rom. 

Chef på den svenska beskickningen i Paris var greve August Gyldenstolpe. 
Han var liksom sin kollega i Berlin en tidigare utrikesminister. Som 

legationssekreterare tjänstgjorde legationsrådet friherre Augustin Beck-Friis, 

och kaptenen vid fortifikationen K A B Amundson (KABA) var militär
attache. KABA blev 1926 den förste chefen för det nybildade flygvapnet. 28 

I det stora r yska kejsardömets huvudstad S:t Petersburg satt 

generallqjtnant Edvard Brändström som svensk minister. Det var inte hans 

första stationering i Ryssland under en period före sekelskiftet hade han 

varit militärattache i S:t Petersburg. 1910 valdes han in som hederspresident 

i styrelsen för den nyinstiftade svenska föreningen i S:t Petersburg.29 Dottern 

Elsa Brändström var Röda Kors-representant under världskriget och blev 

känd som "Sibiriens för sitt arbete bland krigsfångar i Ryssland. 30 

Legationsrådet Carl von Heidenstam biträdde Brändström i egenskap av 

legationssekreterare. Greven och majoren Carl von ,1Vachtmeister var 

militärattache. 'CD:s kalender tjänstgjorde även en marinattache i S:t 

Petersburg, nämligen kaptenen vid flottan Gustav Lilliehöök, men han tycks 

inte ha varit på plats under sommaren 1914. 

I London slutligen, leddes beskickningen av greven och kammarherren 

Herman vVrangel. Charles de Champs, kapten vid flottan, var marinattache. 

Han blev sedermera marinchef. 

�,fan noterar genast två saker: den nästan totala dominansen bland 

sändebuden och den karriärbefränuning attachetjänsten ha inneburit. 

Bland 1914 års attacheer fanns en blivande marinchef, en blivande 

f lygvapenchef och en blivande chef för kustflottan. 

Åselius pekar på den starka aristokratiska överrepresentationen på 
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statsverkets högsta poster vid den här tiden, något som var vanligt även i 
andra länder. Det gällde särskilt diplomatiska och militära ämbeten. 

Aristokrater ansågs vara särskilt lämpliga på diplomatiska poster tack vare 

internationella familjeförbindelser och den gemensamma elitkulturen. 
Kopplingen mellan och den jordägande adeln hade länge 
varit stark, och med det industrialiserade samhällets intåg och dess hot mot 
den traditionella livsstilen blev den militära karriären ofta enda utvägen för 
yngre adelssöner. Dessutom var löneförhållandena inom båda karriärvägarna 
sådana, att det under de första tjänsteåren krävdes privata medel för att 
klara det egna uppehället. 31 

Kanske är det inte så märkligt att attad1ebefattningen var ett bra avstamp 
för en framgångsrik militär karriär. Det förefaller rimligt att man för dylika 
poster valde ut kompetenta officerare, som redan öronmärkts för framtida 
högre befattningar. Enligt Åselius var de professionella kraven avsevärt högre 
för officerare i karriären än motsvarande krav för diplomater. Utrikes
departementet hade varit sent ute med en modernisering och professional

isering och andades en atmosfär av "lättja, snobberi och nepotism". Vid re
krytering av personal efterfrågades inte den sökandes kunskaper i 
internationell politik. De tidigast kända antagningskraven är från 1903 och 
innebar följande fordringar på en sökande: kand-examen, förmåg·a 
att flytande tala och skriva diplomatspråket franska ( och ytterligare ett språk, 
helst engelska eller samt intyg på att den sökande kunde vara 
ekonomiskt oberoende under den första anställningstiden. Så sent som 1912 

infördes ett antagningssystem med skriftliga prov, intervjuer och 
provanställningar. Och inte förrän 1902 äskades anslag för att avlöna en 
tolk på beskickningen i S:t Petersburg; tidigare fanns alltså ingen person 
kunnig i det ryska språket på en av Sveriges viktigare beskickningar!32 

Vid en jämförelse framstår elen militära sidan i en betydligt ljusare dager. 
Kraven för att bli .. ""'F,

�" som generalstabsofficer och därmed även för 
att bli befordrad över kaptens grad - var vida högre än kraven för att 

komma i utrikesdepartementets tjänst. Utbildningen var lång och krävande. 
Bland officerare var kunskaperna i ryska och om ryska förhållanden betydligt 

vanligare än bland diplomater; krigsmakten var ju först och främst intresserad 
av Ryssland. 33 Generalstabens utrikesavdelning var en relativt specialiserad 
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och kompetent avdelning . .fviedan utrikesdepartementet studerade rysk press 
på de svenska, tyska och franska språken, prenumererade generalstabens 
utrikesavdelning på flera ryskspråkiga publikationer. Åselius drar slutsatsen 
att när det gällde frågor om den nationella säkerheten, var den militära 
sektorns kompetens i det närmaste ohotad. Attacheerna bör således ha varit 
mycket kunniga yrkesmän, väl skickade att bedöma frågor inte bara inom 
det egna militära området utan även inom vidare ramar.34 

Sverige av år 1914 

Inledningen till 1914 präglades av en långdragen försvarsstrid, en utompa1'

lamentarisk aktivitet av officerare och karolinerbeundrare, Gustav V:s 
borggårdstal den 6 februari och den liberala Staaff-regeringens avsked den 
10 februari. En vecka senare tillträdde en ny ministär under landshövding 

Hjalmar Hammarskjöld. Förutom statsministerposten tog Hammarskjöld 
sig posten som krigsminister. 35 Ministären sku lie komma att bestå till 

1917. Till den viktiga posten som utrikesminister utsågs bankdirektören K A 
Wallenberg, kanske på lite märkliga grunder: han ansågs vara absolut nöd

vändig för ministärbildningen, och trots hans diskutabla lämplighet som 
utrikesminister kunde ingen annan post erbjudas honom. 36 

Det politiska klimatet var hårt och innehöll skarpa meningsskiljaktigheter 
mellan konservativa och liberaler samt socialdemokrater. 37 Det intellektuella 

klimatet präglades av en nationalistisk stämningsvåg, i stor utsträckning 
symboliserad av Karl XII. Ryssland var "arvfienden" från karolinertiden, 
och den "ryska faran" dominerade den allmänna föreställningen.38 

Försvarets utformning och styrka var en central stridsfråga, där mer 

eller mindre följde i spåren efter de kontinentala makterna. Utomparla
mentariska opinionsrörelser med särskild förkärlek för försvarsfrågor var 

legio i framför allt Tyskland, Sveriges stora förebild. Den marina upprust
ningen spelade en huvudroll i dessa opinionsrörelser.39 Helt följdriktigt blev 
därför striden om F-båten och pansarbåtsinsamlingama framträdande frågor 

i Sverige. 40 Ett citat, nog ett av de mer balanserade, ur ecklesiastikminister K 
G vVestmans dagbok från den 24 juli 19 M säger en del om den konservativa 

inställningen i försvarsfrågor: 
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"På f.m. kom underrättelse om lydelsen av Österrikes note om 

Serbien. Hasselrot [justitieminister i !Iammarslgölds regering]: 

Vi äro räddade. Mycket orolig för att det inte skulle bli något 

krig av. Krig för Sverige. Det finns värre för ett folk än att få ett 

krig, undergång på annat sätt."41 

Diplomat- och officers banan var som sagt två yrkesval för framför allt 

medlemmar ur samhällets övre skikt. För den styrande eliten i Sverige var 

konservatism och nationalism en ledstjärna. Från att ha varit en kraft av 

radikal och demokratisk karaktär med sin huvudsakliga introduktion i 

samband med den franska revolutionen, hade nationalismen efterhand 

ändrat riktning och fostrat ett annat slags pau-iotiskkänsla hos medborgarna, 

en riktning som väl passade elitens konservativa intressen. Fornstora dagar 

och konungsligt majestät hyllades i syfte att samla folket och förhindra inre 

oroligheter i en brytningstid, då demokratin knackade på riksdagens 

kammardörrar. 42 Påtaglig var dessutom den starka influens från det tyska 

kejsardömet, som genomsyrade det svenska samhället från 1870-talet och 

framåt. 1914 års diplomater och militärer var fostrade i en konservativ, 

nationalistisk och progermansk anda, och denna prägel kan förväntas ha 

följt med i bagaget till tjänstgöringen utomlands. 

Inom ledande militära kretsar i Tyskland hystes förhoppningar om en 

svensk anslutning till tTippelalliansen i händelse av ett krig med Ryssland. Det 

hade i november 1910 förekommit överläggningar mellan de svenska och 

tyska generalstabschefema+3, och kejsar vVilllelm II hade själv kommit med 

flera impulsiva yttranden i riktning mot en formaliserad samverkan mellan 

de tyska och svenska krigs1nakterna. Initiativen hade emellertid mer 

karaktären av individuella hugskott än någon av Auswärtigcs Amt 

sanktionerad politik. På det tyska utrikesministeriet spelade de mer avlägsna 

Balkanländerna en större roll än det närbelägna Sverige. Även i Österrike

Ungern fanns kanske inte en direkt förhoppning, men väl ett intresse för att 

Sverige skulle göra gemensam sak med Tyskland och Österrike-Ungern. 

Förhoppningarna på den ena sidan motsvarades av farhågor på elen andra: 

i S:t Petersburg fanns en stor oro för att Sverige skulle ansluta sig till Rysslands 

fiender i en väpnad konflikt. Under världskrigets inledande skede skulle den 

besvärliga balansgången mellan Tyskland och Ryssland leda till en 
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trovärdighetsk1is för den svenska neutralitetspolitiken.44 De 1yska farhågorna 

hade gett genljud i Frankrike. Avsikten med franske presidenten Poincares 

besök i Stockholm den 25 juli 1914, på hemväg från S:t Petersburg, var att 

övertyga den svenska regeringen om alliansbroderns fredliga avsikter. Syftet 

var att mildra den svenska bilden av ett aggressivt Ryssland, eftersom 

Frankrike självfallet inte önskade att Ryssland skulle behöva ägna sin militära 

uppmärksamhet åt något annat land än Tyskland.45 

Förvarningen - från Sarajevo till krig, 
utvecklingen från den 28 juni till den 1 augusti 

Framställningen i det här kapitlet är kronologiskt uppbyggd; detta för att en 

redogörelse dag för dag ger den önskade helheten, särskilt med tanke på att 

förvarningsfrågan (som ju är uppsatsens övergripande frågeställning) bäst 

åskådliggörs från ett samtidighetsperspektiv. En krisprocess tjänar på att 

presenteras i kronologisk ordning, när det som i det här fallet handlar om en 

relativt kort tidsperiod. För vaije dag undersöks rapporteringen först från 

trippelalliansens huvudstäder - -Wien, Berlin, Rom - och därefter från 

trippelententens huvudstäder - S:t Petersburg, Paris, London - i nämnd 

ordning. Eftersom Österrike-Ungerns ultimatum till Serbien elen 23 juli 

1914 kom att utgöra en skiljeväg i sommarens händelser, har jag valt att dela 

in undersökningen i två delar, före och efter den ödesdigra dagen. 

Jag använder genomgående i redovisningen av källmateiialet det datum, 

då telegrammet avsändes eller rapporten undertecknades. I förstone kan 

man ju tycka att handlingens ankomstdatum är den väsentliga utgångs

punkten; det var då som mottagarna i Stockholm kunde ta del av informa

tionen. Synpunkten är givetvis riktig- om man i första hand är ute efter att 

kartlägga reaktionerna inom utrikesdepartementet, generalstaben och 

rege1ingskretsen i Sve1ige. l'den för elen här uppsatsen anser jag det väsentliga 

vara, när de "framslrjutna spaningspatrullerna", om jag så får beteckna 

beskickningarna, reagerade och fann det mödan värt att skriva hem. 
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Från mord till ultimatum 

28juni 

Wien: Kl 2310 den 28 juni avsände] oachim Beck-Friis ett klartexttelegram 

med nyheten om morden i Sarajevo från ,,vien hem till Stockholm. 

"upproerande underraettclse fraan sarajevo bekraeftas 

tronfoeljaren och hans gemaal moerdade af ung gymnasist 

med pistol kejsaren asterkommer hit fraan ischl redan imor

gon foermiddag"46 

Det hade inte saknats varningar att besöket kunde uppfattas provokativt. 

Bosnien-Herzegovina hade annekterats av Österrike-Ungern 1908 till Serbi

ens stora förbittring och var ett oroligt hörn av det stora riket, där det 

förekom starka serbiska nationalistiska strömningarY Ärkehertigens besök i 

Sarajevo var i utmanande syfte förlagt till den serbiska nationaldagen, som 

firades till minnet av slaget vid Trastfältet (Kosovo Polje) 1389. Det var 

faktiskt 525-årsminnet av slaget som firades 1914.48 Ingen skulle väl vilja 

beteckna besöksplaneringen som genomsyrad av takt och finess! 

29juni 

H1ien: Beck-Friis skrev redan nästa dag en rapport om det timade till utrikes

ministern och uttryckte däri en viss oro för relationerna mellan Serbien och 

Österrike. 

"I utrikespolitiskt hänseende ser jag den beklagligaste betydel

sen af detta afskyvärda attentat uti det ökande hat mot allt vad 

serbiskt heter som måste blifva följden af uppdagandet af de, 

som det tyckes från Belgrad utgående stämplingarne, hvilka 

nu ledt till ett så upprörande resultat."49 

Diplomater från andra länder kunde också vittna om ett intill blindhet 

uppretat folk. 50 Beck-Friis befarade emellertid också, med hänvisning till det 

goda samförståndet mellan Franz Ferdinand och ,Vilhelm II, att ärkehertig-

ens frånfälle skulle medföra ett avbräck för " ... många för det Tysk-Österri-

kiska förbundets framtid gjorda beräkningar ... "51 Som bekant skulle senare 

händelser visa att det inte var någon risk för en splittring mellan de båda 

länderna. De gick ju skuldra vid skuldra in i storkriget! 
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16juli 

Wien: Nästa rapport undertecknades den 16 juli av Hans von Essen, 1 :e 

legationssekreteraren från Berlin som beordrats till .Wien för att vara tillför

ordnad charge d'affaires under Beck-Friis' semester 6-19 juli.52 von Essen 

redogjorde för en alltjämt rådande österrikisk sorglöshet, dock parad med 

ett ånyo uppblossat serbhat och en beslutsamhet att nå en slutgiltig lösning. 

"Visserligen ställes freden främst, men med starkare förbehåll 

än förut. :tvied andra ord, freden kommer icke att tagas a tout 

prix utan med den möjlighet måste räknas, att Serbien ej går in 

på de fordringar, som dubbelmonarkien kommer att uppställa 

och sålunda ett krig blir oundvikligt. Inför en sådan eventuali

tet frågar man sig här med bekymmer, huru Ryssland kommer 

att förhålla sig."53 

Stycket är intressant! Här förekom för första en hänvisning till vän

tade krav på Serbien från Österrike-Ungerns sida. K.raven förmodades 

kunna bli så hårda, att Serbien inte skulle kunna med på dem, och att det 

därmed fanns risk för ett krig samt att Rysslands ställning i ett sådant läge inte 

kunde ignoreras. En vecka innan ultimatumet faktiskt överlämnades i Bcl

grad, spekulerade von Essen i konsekvenserna av ett sådant handlande. 

2ljuli 

'Wien: Väl återkommen till Wien skrev Beck-Fri.is den 21 juli en förtrolig 

rapport till utrikesminister ·wallenberg. I syfte att försöka få tag i informa

tion om ut1ikesminister Berchtolds besök samma kejsar FranzJ osef, 

hade Beck-Friis sökt upp baron von Macchio på utrikesministeriet. Berchtold 

hade farit till Bad Tschl för att begära kejsarens medgivande till att sända ett 

ultimatum till Serbien. Dessvärre sade sig von Macchio inte ha någon infor

mation att delge Beck-Friis, men de båda gentlemännen diskuterade helt 

naturligt läget. von Macchio intog Serbien en utmanande hållning. 

Hoppades landet ryskt stöd? Han verkade vara förvånad över att serbe

rna inget lärt av hur det gick under den bosniska annektionen 1908-1909 

och även under kritiska tillfällen under de båda Balkankrigen 1912 och 

1913. Ryssland hade vid de tillfällena inte gett Serbien något handfast stöd. 
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Som Beck-Friis uppfattade von Ivlacchio fanns det förhoppningar om, att 

andra länder förutom de direkt berörda kunde hållas utanför en eventuell 

konflikt. 

"Detta skulle kunna tyda på att man här icke tror, att Ryssland 

komme att blanda sig i ett eventuellt krig. "5<1 

l'vlen någon uppfattning om datum för överlämnande av ultimatumet hade 

inte friherren. Så långt tycks man på beskickningen således ha varit säker på 

att det skulle bli ett ultimatum. Det är inte särskilt förvånande, eftersom det 

vid det här laget var en offentlig hemlighet att något var i görningen.55 

Osäkerheterna var emellertid desamma som tidigare: skulle det bli krig och 

vad gör i så fall Ryssland? 

Paris: Från Pa1is skickade militärattachen Amundson samma några tid

ningsartiklar, som behandlade det under tiden 20-23 juli pågående franska 

statsbesöket i S:t Petersburg. Franska tidningar publicerade artiklar om rysk 

styrka och nyvunnen diplomatisk självsäkerhet. Däremot var den tyska pres

sen mindre imponerad av både Ryssland och Frankrike. KABA sammanfat

tade den tyska pressens mening: 

23juli 

"Om Ryssland och Frankrike själfva äro så öfvertygade om sin 

öfverlägsenhet och tro sig nog starka att våga ett vapenskifte 

med Tyskland, så ser Tyskland däri alls ingen olägenhet."56 

l\Tien: Österrikiske ambassadören Wladimir Giesl von Gieslingen överläm

nade noten till det serbiska utrikesministeriet kl 1800 den 23 juli och be

gärde ett svar inom ,w timmar. Blev inte svaret tillfredsställande, skulle Giesl 

von Gieslingen lämna Belgrad med sin personal.57 Så skedde också 

två dygn senare. 

Som vi så småningom kommer att se, telegraferade Joachim Beck-Friis 

ett sammandrag av ultimatumets innehåll till Stockholm först nästa 

Intressant i sammanhanget är då att militärattachen af Ström fö1fattade en 

rapport i ärendet redan den 23 juli, samma dag som överlämnandet i Belgrad. 

(Rapporten nådde Stockholm den 28 juli.) Ryttmästaren hade samtalat med 
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"en i läget väl initierad officer" och erfarit, att inom rnilitära kretsar ansågs 

inte Serbien kunna gå med på kraven. Trupper skulle komma att omedelbart 

överskrida gränsen ifall kraven inte uppf)rlldes. 

"I det längsta hoppas dock vederbörande härstädes på en fred

lig lösning (Ungern fordrar dock krig) och för att till yttermera 

visso understryka detta ha såväl de båda krigsministrarna som 

generalstabschefen tagit tjänstledighet. Generalstabschefen, 

Frih. v. Conrad, är dock för några dagar sedan återkommen 

till ,1Vien, landtvärnsministern, Frih. v. Georgi, lär ha återkom

mit idag, och är krigsministern v. Krobatin icke längre aflägsen 

från Wien, än att han står i ständig telefonförbindelse med 

Krigsministeriet.''58 

Ledigheterna var i själva verket avsiktliga just för att ge ett bedrägligt sken av 

sommarstiltje inom vVienregeringen. Såväl i Wien som i Berlin vidtogs åt

gärder för dölja de verkliga förberedelserna.59 Att de semestrande åter bör

jat flockas i v\lien gav ändå en liten vink om allvaret. Ryttmästare af Ström 

kom i sin rapport med en uppgift, som senare skulle tillmätas viss betydelse 

i förhållandet mellan Ryssland och Österrike-Ungern, nämligen avsikten 

med ett anfall mot Serbien. ]:VIeningen sades vara att inte annektera territo

num ... 

och för 

grundligt, och eftertryckligt sätt straffa Serbien 

framtid göra ett slut på de under det senaste de-

cenniet pågående serbiska stämplingarna till upphetsande af 

den serbiska befolkningen i Bosnien-Hercegovina, som redan 

kostat monarkien oerhörda summor."60 

Ryttmästaren visade sig på det här stadiet ha varit märkvärdigt välunderrät

tad. Han uppgav vidare i sin rapport, att Tyskland varit orienterat om de 

Österrikisk-ungerska <rrarr1,,rn och fullkomligt lär ha desamma. Som 

vanligt spökade Ryssland i bakgrunden för dubbelmonarkin. An så länge 

tycktes man tro på en lokalisering av konflikten, men det ansågs "synnerli
gen tvifvelaktigt" om Ryssland kunde hålla sig utanför i längden. 
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Diskussion och slutsatser 

Så har vi då nått fram till det avgörande ögonblick, då Österrike-Ungern 

annonserade sin beslutsamhet att ordna förhållandet med Serbien. Det 

förefaller självklart att nyheterna om händelseutvecklingen kom från just 

VVien, händelsernas centrum. Emellertid är det förvånande att ingen av de 

andra beskickningarna funnit det mödan värt, att hålla Stockholm under

rättat om reaktioner och diskussioner i regeringskretsar på sina respektive 

stationeringsorter. J\forden i Sarajevo och en undran över den fortsatta 

utvecklingen på Balkan måste ha väckt frågor över hela Europa. :Men nej, 

telegram och skrivelser under den här tiden från Berlin, Rom, Paris (rappor

ten från KABA är ett obetydligt undantag), London och S:t Petersburg 

berör endast rutinmässiga ärenden som semestrar, ombyggnationer på 

beskickningarna, till dekorering av enskilda personer, svenska 

musikkårers turneresor och allehanda trivialiteter. Hade Europas statsled

ningar och diplomatiska kårer tagit kollektiv semester i godan ro? Taylor 
beskriver situationen på följande sätt: 

"Diplomatin hade varit tyst mellan mordet Franz Ferdi

nand den 28 juni och den österrikisk-ungerska noten av den 23 

juli; där fanns inget den kunde göra innan de österrikisk-unger

ska kraven var kända. Sedan försökte statsmännen avvärja 

krisen."61 

1\lfan kan knappast undgå att notera det faktum, att det var i sommar

månaden juli som allting började hända. Någon allmän industrisemester 

fanns inte 1914. Däremot inträffade detta på den då Europas högre 

stånd gärna genomgick. brunnskurer på olika mondäna kurorter. Om det 

var hälsan eller det sociala livet som kom i första hand kan säkert diskuteras. 

Kanske man kan lite tillspetsat, att flera länders huvudstäder sommar

tid var tillfälligtvis utlokaliserade till platser som Baden-Baden och 

Marienbad.62 1914 var knappast annorlunda, tronföljarmord eller inte. Vis

serligen hade hela Europa upprörts av morden i Sarqjevo, och den all

männa sympatin helt på Österrike-Ungerns sida, men ibland kan obe

hagliga saker förträngas märkvärdigt snabbt till förmån för trevligare ting.63 
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Låt oss titta lite närmare på hur våra diplomater tillbringade sin sommar, 

För att böija medJ oachim Beck-Friis i Wien, så var han beviljad semester 6-

19 juli, Han vistades i Börringe i Skåne för "enskilda angelägenheters 

åtgärdande". Angelägenheterna kom i vägen för en planerad resa till 

Budapest under samma tid i syfte att överlämna kreditivbrev till den rumänske 

kungen, Den resan uppsköts till i augusti - av förståeliga skäl blev därav 

intet. 64 Minister Arvid Taube i Berlin unnade sig i enlighet med tidens anda 

en brunnskur under sin semester från 15 juni till 5 juli, Förmodligen var 

behandlingen sedan länge bokad och kanske även betald, eftersom Taube 

reagerade starkt när semestern hotades av förskjutning: det var minsann 

"nödvändigt" med en brunnskur just då!65 Kollegan i Rom, Carl Bildt, valde 

att bö1ja semestern den 29 juni med en resa till England och London, där 

han tidigare tjänstgjort på den svenska beskickningen. Från den 26 juli befann 

han sig i Luzern för att konsultera schweiziska läkare för sin ögonsjukdom, 

Den 27 juli uppmanades Bildt av utrikesdepartementet att göra sig beredd 

att återvända till Rom, och tre dagar senare beordrades han tillbaka till 

tjänstgöringsplatsen. Bildt var åter i Rom först den 3 augusti. 66 

Beskickningscheferna i en ten tens huvudstäder ville självfallet också vara 

lediga. Herman vVrangel i London utgjorde emellertid ett undantag; han 

tog sin semester på kontinenten och på Sicilien redan under april och var 

därefter i tjänst i London under hela sommaren,67 Greve Gyldenstolpe i 

Paris gick på semester den 27 juni och firade sin 65-årsdag i Stockholm den 

22 juli. Semestern skulle ha sträckt sig till den 12 augusti och utökats med 

tjänstledighet månaden ut, men världshändelserna fick Gyldenstolpe att 

avresa till Paris den 31 juli, Efter en besvärlig resa var han åter på sin post den 

3 augusti, men större delen av paret Gyldenstolpes bagage fastnade på vägen 

i Berlin,68 Beskickningen i S:t Petersburg lämnades utan sin chef Edvard 

Brändström från den 4 juli. Av allt att döma tillbringade han sin semester i 

Sverige, men fick naturligtvis avbryta ledigheten som en följd av 

omständigheterna och återvända till Ryssland, Den 28 juli var han åter i 

tjänst i S:t Petersburg.69 

Dagarna efter Sarajevo var alltså bara Beck-Friis, Wrangel och 

Brändström i tjänst. Taube och Wrangel semestrade inte under de sista 14 

dagarna före den österrikisk-ungerska noten, och Beck-Friis hade vid det 
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laget varit åter i vVien under endast några dagar. Samtliga ministrar utom 

vVrangel avr�öt således sina semestrar under någon del av juli månad. 

Det har inte gått att påträffa något källmaterial, som ger upplysningar 

om hur attacheerna förlade sina semestrar under sommaren 1914. 

Jag vill gärna återvända för ett ögonblick till Taylors ovan nämnda 

karakteristik - att diplomatin inget kunde göra före den ödesdigra notens 

offentliggörande - och finner då anledning att ställa en fråga: fanns det 

verldigen inget som diplomatin kunde reagera på? T iden mellan mord och 

note var väl inte totalt renons på aktiviteter i de österrikisk-ungerska och 

tyska statsledningarna? 

I syfte att återupprätta ett skamfilat och sönderfallande rikes prestige 

och som ett sista försök att framställa Österrike-Ungern som fortfarande 

varande en stormakt av rang, satsade utrikesministern greve Berchtold på 

att fa till stånd ett krig med Serbien. Uppträdandet var atypiskt för den 

annars så obeslutsamme Berchtold.70 Den krigslystne generalstabschefen 

Franz Conrad von Hötzendorf hade äntligen begåvats med en förevändning 

för ett krig mot Serbien, 71 och han ställde självfallet upp bakom Berchtold i 

likhet med andra högre än1betsmän i regeringen. :Men det behövdes 

återförsäkringar i Berlin för den händelse den väldiga ryska björnen skulle 

vakna ur sin slummer. Österrike-Ungern var för svagt för att agera helt på 

egen hand utan att ha Tysldand bakom ryggen. För Tyskland var Österrike

Ungerns fortsatta existens ett vitalt intresse; dubbelmonarkin var Tysklands 

enda pålitliga allierade. Länderna var på ett tragiskt sätt beroende av 

varandra. 72 Kejsar 11Vilhelm II försäkrade den 5 juli inför den österrikisk

ungerske ambassadören greve Szögyeny, att Österrike-Ungern kunde lita 

på Tysklands fulla stöd vid en aktion mot Serbien. 73 Nästa kväll steg 11Vilhelm 

II ombord på sin yacht i Kiel för en sedan länge planerad tre veckor lång 

kryssning i Norges fjordar. Även den "allerhögste krigsherrn" tog semester 

denna sommar. Det var inte minst för att undvika den oro i Europa, som 

skulle ha blivit följden av ett hastigt inhiberande av kejsarens årliga kryssning. 74 

Under ett kronråd i 11\Tien elen 7 juli bestämdes som en kompromiss, att 

ett ultimatum skulle framläggas för Serbien. Ungerske ministerpresidenten 

T iszas motstånd mot ett krig i allmänhet och ett omedelbart inlett krig i 

synnerhet drev igenom elen saken - diplomatin måste först ges en chans. 
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Därmed fick krigsförespråkarna Krobatin och Conrad von Hötzendorf 
backa från sina krav på ett omedelbart krig. Kompromissen rådet enades 
om, var att man skulle inleda med en stark diplomatisk offensiv för att inte 

riskera en total isolering i Europa. Ett tillräckligt skaqJt formulerat ultimatum 
borde inte kunna accepteras av Serbien, och följden skulle bli ett lokalt krig. 
Freden gavs från böijan ingen chans!75 Under ett par veckor formulerades 
notens text. Vid nästa kronråd, under diskreta former hemma hos Berchtold 
söndagen den 19 juli, fastställde man texten till noten och bestämde likaså 
processens tidtabell. 76 Vid det laget hade också Tisza vänt, inte minst tack 
vare tyska påtryckningar; som varande i första hand ungrare såg Tisza det 
som mycket viktigt med en fortsatt välvillig tysk inställning till Ungern. 77 

T:isza utverkade emellertid en eftergift från de övriga närvarande som villkor 
för sitt bifall till hela processen, nämligen att dubhelmonarkin inte skulle 
annektera något serbiskt territorium. Han önskade inte se fler slaver i riket. 78 

Som vi tidigare sett rapporterade af Ström om just en sådan begränsning 
den 23 juli. Sannolikt härstammade uppgiften från mötet hos Berchtold 

den 19 juli. 
Som synes rådde långt ifrån ett stilla sommartempo i Wien. I 

utrikesministeriet vid Ballplatz pågick en högre aktivitet än vad som kanske 
normalt var fallet sommartid. Borde då inte diplomaterna vid Donaus 
stränder ha märkt någonting? Atminstone mer än vad som framgick i 
rapporterna från von Essen och Beck-Friis? Nu måste man hålla i minnet att 
många av detaljerna i processen under den här tiden har avtäckts och ordnats 
av senare forskning, och för den samtida iakttagaren var högst sannolikt 
endast fragment skönjbara. Berchtold hade knappast någon anledning att 
basunera ut sina avsikter för hela världen. 

För att ansluta till teoriavsnittet och för att besvara den första 
frågeställningen, vilka förvarningsfaktorer går att urskilja? Ja, för att böija 
med de "hårda" förvarningsfaktorerna g_iorde man på beskickningen i "Wien 
en i stort sett korrekt bedömning av de österrikisk-ungerska avsikterna. Det 
militära målet var att en gång för alla näpsa ett litet och synnerligen irriterande 
grannland, som man inte hade annat än förakt till övers för. För att nå detta 
mål var Österrike-Ungern berett att ta risken av att komma i krig med 

Ryssland. Identifieringen av denna förvarningsfaktor innebar att ett tungt 
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vägande budskap om fara å färde fördes fram till de överordnade i 

Stockholm. 

Den under veckorna före ultimatumets överlämnande vidtagna 

vilseledningen och desinformationen var effektiv, men inte effektivare än 

att olika rykten och uppgifter var i omlopp samt att semesterfirarnas 

återkomst till 11Vien befanns vara värd att nedteckna i en rapport. 

Militärattachcn reagerade på det något märkliga sammanträffandet, att 

herrar generaler och ministrar ungefär samtidigt åter befann sig i eller nära 

huvudstaden. Han uppfattade de korrekta signalerna. 

Som väntat är de "mjuka" förvarningsfaktorerna inte fullt så tydliga 

men ändå möjliga att detektera. Den kulturella faktorn gör sig påmind i 

Beck- Friis' märkbara förfäran, när han skrev sin rapport dagen efter morden. 

Dådet i Sarajevo upprörde känslorna på beskickningen i 11Vien. :tviord i 

allmänhet var naturligtvis något avskyvärt, men ett mord på en tronföljare 

uppfattades som något dubbelt avskyvärt; det var ett slag i veka livet på den 

rådande samhällsordningen och den kultur i vilken våra rapportörer var 

fostrade. 

Händelserna rubbade på det här stadiet inga semeste11Jlaner för något 

sändebud. Kanske kan man betrakta det som ett utslag av irrationell 

konsistens. De som stod i begrepp att resa på semester önskade sig självfallet 

inga ändringar i planerna och valde därmed säkerligen att inte fästa någon 

större vikt vid oroande signaler. 

Ingen av rapportörerna gjorde själv någon analys utgående från historiska 

erfarenheter av de tidigare kriserna på Ballrnn, men Beck-Friis refererade 

baron von lVIacchios uttalande om hur Ryssland i dessa fall agerat passivt. 

Baronen bedömde därav att det var sannolikt med rysk passivitet ännu en 

gång; han extrapolerade helt enkelt tidigare erfarenheter och trodde på en 

kontinuitet i utvecklingen. 

Härifrån går vi över till att besvara den andra frågeställningen: hur 

fungerade förvarningen? Kom det några varnande ord till Stockholm? Ja, 

som vi sett ovan var så fallet. Trots de utlagda dimridåerna hade både von 

Essen, Beck-Friis och af Ström lyckats uppfatta väsentligheterna, nämligen 

att ett ultimatum med stränga villkor skulle komma att överlämnas till 

regeringen i Belgrad, att någon form av krigisk uppgörelse med Serbien var 
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sannolik och att Rysslands hållning var ett okänt kort i leken. 
Överlämnandedatum var dock inte känt. Baron von Macchio var nog väl 

medveten om det bestämda datumet vid mötet med Beck-Friis den 21 juli, 
men hade naturligtvis ingen anledning att lä eka den infonnationen. Europa 
visste emellertid att något var i görningen 79

, och diplomatin i ·wien slumrade 
således inte helt och hållet; om än sporadiskt och med knapphet rapporterade 
man hem till Stockholm om att smärre orosmoln kunde skönjas vid 

horisonten. Förvarningen far under omständigheterna sägas ha varit god, 
eftersom man gjort kopplingen mellan tronföljarmordet och de eventuella, 
ödesdigra konsekvenserna av detta. 

Ett intressant dokument i sammanhanget är den märkvärdigt fylliga 
rapport, som af Ström skrev den 23 juli. När rapporten sent omsider kom 

till Stockholm fem dagar senare, kan man förmoda att den lästes med stort 

intresse av mottagarna. Även om rapporten vid det laget hade föga av 
nyhetsvärde att tillföra läsaren - den 28 juli korn ju krigsförklaringen mot 
Serbien - gav den en intressant tillbakablick på den österrikisk-ungerska 
beslutsamheten att bakom en front av diplomatisk offensiv få till ett krig 
med Serbien. För den analytiskt lagde läsaren på utrikesdepartementet torde 

insatsen i Balkankonflikten nu ha framstått som mycket hög. 
Slutligen några ord om den tredje frågeställningen, frågan om de 

befintliga möjligheterna att inhämta informationen. Från Wien rapporterade 
tre olika personer: Beck-Friis, von Essen och af Ström. I sin intressanta 
rapport från den 16 juli preciserade von Essen tyvärr inte sina källor, men 

det är inte osannolikt att han hade tillgång till någon god kontakt i utrikes

eller militärledningen. Givetvis är det också tänkbart att åtminstone delar av 
uppgifterna i hans rapport kan ha cirkulerat i de diplomatiska kretsarna. 
Det är anmärkningsvärt att han under sitt korta förordnande i ,1Vien lyckades 

komma i besittning av så intressanta uppgifter. Beck-Friis hade samtalat direkt 

med en hög befattningshavare på det österrikisk-ungerska utrikes-ministeriet, 
medan af Ström synes ha haft en mycket god kontakt i en militär stab. 

svårigheter att bedriva informationsinhämtning framträder 

således inte. Samtliga rapportörer hade tillgång till goda källor i Wien, och 
det huvudsakliga sättet att söka information var genom personliga samtal. 

Därtill läste man förstås olika tidningar på jakt efter intressanta uppgifter. 
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Mot stormaktskrig 

24 juli fredag 

Hlien: Dagen efter att Giesl von Gieslingen utfört sitt uppdrag i Belgrad 

offentliggjordes notens innehåll på morgonen den 24 juli. Som en blixt från 

klarblå himmel fick notens text regeringar runtom i Europa att inse, att det 

nu fanns en icke försumbar risk för en storbrand. uo Genast telegraferade 

Joachim Beck-Friis till Stockholm och meddelade innehållet i sammandrag. 

"genom igaar afton kl 6 i belgrad framlemnad not begaer 

oesterrike svar inom 48 timmar paa foiljancle fordringar 

offentliggoerande af foerklaring ogillande storserbiska propa

gandan och genom kungl dagorder saerskildt officerares del

tagande deri vidare foerpliktelse undertrycka antioesterrikiska 

publikationer upploesa storserbiska foereningar rensa offent

liga undervisningen afskeda komprometterade officerare och 

embetsma[ en] mottaga oesterrikiska regeringsorgan att med

verka undertryckandet roerelsen mot habsburgska monarki

ens integritet inleda raettegang mot deltagare sarajevo komp

lotten skyndsamt haekta majoren tankosic och statstjenaren 

ciganovic foerhindra myndigheternas medverkan insmugling 

vapen och explosiva afskecla bestraffa. graensvakter som hjelpt 

sarajevo brottslingarne foerklara hoegre funktionaerers 

ofoersvarliga yttrande efter sarajevo attentatet"81 

Från rysk sida hade man genast gett Serbien rådet att inte bjuda något 

motstånd och istället lita på stormakterna.1vien samtidigt kunde inte Ryss

land stillatigande se Serbien krossas; det var inte möjligt så länge det ansågs 

vara ett starkt ryskt intresse att bevara en zon med �jälvständiga stater på 

Balkan.82 På samma sätt som ·wilhelm II gett \1Vien sitt carte blanche, hade 

också Nikolaj II och elen ryska regeringen målat in sig i ett liknande hörn 

och gett sin allierade Serbien ett oreserverat stöcl.83 

25 juli - lördag 

H'ien: Österrike-Ungern kom minsann med starka krav på en suverän stat! 

K.raven var dessutom "a prendre ou a laisser".81 Återkom inte Serbien med
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ett tillfredsställande svar skulle, enligt en "initierad stabsofficer", truppstyr

kor genast överskrida den serbiska gränsen utan föregående mobilisering. 

(Den "initierade" källan företer onekligen vissa likheter med den, som af 

Ström åberopade i sin rapport av den 23 juli. Rimligen diskuterade Beck

Friis och af Ström sina informationer med varandra då och då.) Greve Tisza 

hade talat i den ungerska riksdagen om det "nu tagna allvarsamma steget" 

och fått bifall från hela kammaren. Beck-Friis noterade ett allmänt missnöje 

med att man inte stävjat det slaviska övermodet tidigare; hellre ett eventu

ellt krig med Ryssland nu än längre fram. Han ansåg faran för ett omfat

tande krig nu växa sig större och större. 

"Att Österrike-Ungern stödt af sina allierade och i främsta rum

met af Tyskland icke kommer att nu rygga tillbaka t.o.m. för 

ett europeiskt krig, synes mig fullt klart."86 

Ryttmästare af Ström lät höra av sig från Wien även denna dag. Han nöjde 

sig med att sända ett antal tidningsartiklar ur Die Zeit och rviilitärische 

Rundschau, behandlande områden som notens text, Serbiens och 

:Montenegros str:idskrafrer samt "Belgrad som befästning". NågTa egna ana

lyser av situationen gjorde han för dagen inte.87 

Berlin: När ultimatumet blivit allmänt känt i Europa, böijade även de andra 

svenska beskickningarna att rapportera i ärendet från sina stationerings-

länder. Taube författade i Berlin ett långt chiffertelegram. 

"I Auswärtiges Amt anser man situationen ytterst allvarlig. 
Österrike kan och får nu ej ge efter. Det handlar om dess inre

och yttre prestige vars upprätthållande lika viktigt för Tysk

land ... Tysklands ansträng11ingar gå ut på att lokalisera konflik

ten. Allt beror nu på Rysslands hållning ... Ett verkligt försök 

från rysk sida att förhindra Österrikes execution i Serbien skall 

Tyskland betrakta som casus foederis."88 

S:tPetefäburg: Samtidigt som Taube på intet sätt ifrågasatte Österrike-Ung

erns rätt att näpsa Serbien89 
-� och det gjorde väl ingen enligt senare forsk

och genast lade ansvaret för den fortsatta utvecklingen på Ryssland, 

rapporterade von Heidenstam om den ryska regeringens oro inför händel

seförloppet. 'Temperaturen i den ryska huvudstaden tycks ha stigit. 

85 



" ... regeringen foeljer noga konfliktens utveckling foer hvilken 

ryssland icke kan foerblifoa likgiltigt. .. "90 

"Hemlig order mobilisering utfärdad igår afton efter minister

rådet anses högst sannolikt Serbien erhållit uppmaning icke 

svara ultimatum."91 

Legationsrådet von Heidenstam hade besökt utrikesministeriet, där situa

tionen uppfattades som mycket allvarlig; Wiens ultimatum sågs som en kränk

ning av Serbiens suveränitet. Ryssland hade begärt förlängd frist för ultima

tumet för att det skulle ges tillfälle att pröva de av Österrike-Ungern 

åberopade bevisen för hög serbisk inblandning i Sarajevoattentatet, men 

något svar hade ännu inte inkommit från ,t\Tien. 92 Senare under dagen hade 

han hört ett "bestämt" påstående, att ifall Giesl von Gieslingen lämnar Bel

grad, skulle Ryssland och Frankrike "i förening ämna företaga ytterst ener

gisk åtgärd redan imorgon ... " Läget var ytterst kritiskt såvitt inte "Österrike 

hänvisar frågan till stormakternas afgörande."93 Skall man tolka ett sådant 

uttalande som att Österrike-Ungern i S:t Petersburg inte ansågs höra till 

stormakternas krets? Berchtold varju, som vi sett, ytterst ivrig att återupp

rätta dubbelmonarkins stormaktsstatus och såg ett krig på Balkan som ett 

lämpligt medel att uppnå målet. Den sturska österrikiska hållningen tydlig

görs i dagens näst sista telegram från S:t Petersburg: 

"Österrikisk ambassadråd meddelar här att hans an-

ser serbisk konflikt som en inre angelägenhet och g att finna 

sig i någon som hälst inblandning. En sådan anses som casus 

belli. På invändning att Ryssland icke kan återtaga demarche 

om inblandning svar des alors c'est la guerre."9+ 

Tydligare kunde det knappast vara! I Österrike-Ungern var kursen fastlagd 

och den pekade i riktning mot krig, litet eller stort. Ryssland hade under 

dagen inlett "en period av förberedelser till krig" i fyra militärdistrikt eller 

snarare försök till dylika. Egentligen fanns det i den ryska generalstaben 

ingen ordentlig plan för något annat än fullständig mobilisering; alla andra 

åtgärder blev provisoriska och förvirrade.95 Genom förberedelserna 

officiellt sades vara varken partiell eller föllständigt mobilisering utan endast 
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förberedelser) uppfyllde Ryssland sina åtaganden gentemot Serbien, men 

åtgärden var mest ämnad som ett skrämskott riktat mot \Vien. 96 Det som i 

olika sammanhang fram till den 29 juli kallades för rysk mobilisering kanske 

närmast kan betecknas som en beredskapshöjning. 

"Alla trupper i Europeiska Ryssland erhållit order avbryta läger-

övningar och återvända garnison. 1vfobiliserigen omfattar Kiev 

Odessa distrikt troligtvis Warschau, IVIoskva distrikt, däreniot 

C:i Wilna, Petersburg, Kasan. Eleverna vid krigsskola befordra[s] 

officer 3 veckor för tidigt stor entusiasm bland officerarna vid 

Kejsarens läger då mobilisering blev bekant. "97 

Paris: Vid det här laget hade man vaknat även på beskickningen i Paris, 

huvudstad i landet vars president Poincare ett par dagar tidigare avslutat sitt 

statsbesök i S:t Petersburg. Legationsrådet Augustin Beck-Friis skrev i en 

rapport om en bekymrad fransk statsledning, som inte tyckte sig ha upplevt 

en så hotande situation sedan 1870. Frågan var om Österrike-Ungern en

dast ville göra upp med" ... sin i mycket nog så besvärlige granne ... " eller" .. .i 

komplott med en annan makt, ansett tillfället lämpligt framkalla en allmän 

europeisk kris." Som indikation på det senare anförde Beck-Friis den tyske 

ambassadörens demarche i Qpai d'Orsay till stöd för noten till Serbien.98 

Han skickade även ett telegram om von Schoens verksamhet i Paris. 

"Vet från säker källa att den förklaring som tyske ambassadö

ren igår gjorde till franska regeringen innebär att Tyskland 

ställa sig solidarisk med Östenike ifall inblandning från annan 

makt. .. "99 

London: I London tycks regeringen ha blivit överraskad av utvecklingen i 

Centraleuropa. Storbritannien med sitt världsomspännande imperium hyste 

traditionellt ett måttligt intresse för kontinentala affärer. Frågan om Home 

Rule på Irland dominerade i engelsk politik, wo och enstaka varningar i pres

sen om förhållandet mellan Österrike-Ungern och Serbien, enligt Wrangel 

inspirerade från österrikiskt håll, hade inte väckt någon uppmärksamhet att 

tala om. Två dagar tidigare hade ambassadörerna från Österrike-Ungern 

och Tyskland ätit middag hos Wrangel "en petit comite", varvid de två 

gästerna inte dolt sin oro för den kommande utvecklingen. Sir Edward 
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Grey hade dock snabbt till berörda länders ambassadörer utt1yckt sin ambi

tion att begränsa ett eventuellt krig. 101 

"Från bästa källa meddelas mig: situation allvarlig. England 

söker genom inverkan på Ryssland lokalisera krig. Tyskland 

har här förklarat sin afsikt därtill medverka men samtidigt 

meddelat att om Ryssland tager effektivt parti för Serbien det 

understödjer Österrike afgörande af den för Europa viktigaste 

frågan ligger alltså idag hos Ryssland ... "w2 

Således ges Ryssland en avgörande roll i den förestående utvecklingen även 

från den engelska horisonten, Som vi har sett var det bara från S:t Peters
burg och Paris det rapporterades om ett huvudansvar hos Österrike-Ung

ern och Tyskland. Kanske det inte är så förvånande: alliansbanden var starka 

mellan Ryssland och Frankrike, särskilt efter det nyss genomförda stats

besöket i S:t Petersburg. 

Låt oss återvända till ,•Vien en kort snmcl. Serbien överraskade och kom 

med ett på de allra flesta punkter fullständigt tillmötesgående svar, men det 

hade föga betydelse. Österrike-Ungern var ute efter krig! Giesl von Gieslingen 

lämnade Belgrad på kvällen elen 25 juli. to3 Strax före midnatt samma kväll 

nåddes utrikesdepartementet av den olycksbådande nyheten: 
"Serbiska svaret otillfreclställande i flera punkter relations 

diplomatiques interrompues Serbien redan utfärdat mobilise

ringsorcler."101 

Österrike-Ungern kunde nu lämna den skenbart välvilliga diplomatiska of

fensiven och övergå till att lösa den serbiska konflikten med militära medel. 

I sant operettmässig stil bö1jade man med att arrestera den serbiske general
stabschefen, som hastigt fått påbö1ja sin hemresa från en österrikisk kurort. 

Vederbörande hade dock så bräcklig hälsa att han utan fara för dubbe l 

monarkin kunde släppas två dagar senare. 105 

26 juli- söndag 

lVien: Efter att Giesl von Gieslingen avrest från Belgrad, beordrade Franz 

Josef partiell 1nobilisering av Österrike-Ungerns arme med början den 28 

juli, I Serbien hade mobilisering inletts redan innan svaret lämnats till Giesl 
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von Gieslingen; den serbiska statsledningen var väl medveten om att vad 

man än svarade skulle det bli krig. HJH Uppmarsch mot Serbiens gränser 

beräknades vara genomförd senast elen 5 augusti, enligt en förtrolig källa 

som Beck-Friis varit i kontakt med. Genom en ödets ironi kom en av annee

rna att stå under befäl av general Potiorek, som var guvernör i Bosnien

Hercegovina och den som hade haft ansvaret för ärkehertigens besök i 

Sarajevo, w7 

Berlin: Berlin riktade i första hand blickarna österut. Auswärtiges Amt visste 

inget bestämt om de ryska avsikterna, men Taube betecknade stämningen i 

Berlin som "allvarlig men beslutsam". Uppgifter om ryska förberedande 

mobiliseringsåtgärder, i allt väsentligt bekräftande föregående dags uppgif

ter från von Heidenstam i S:t Petersburg, kom från en, åtminstone för en 

sentida betraktare, oväntad källa. Det var den hos tsar Nikolaj II anställde 

tyske generaladjutanten, som telegraferat till Berlin om avbrutna sommar

manövrer och i förtid befordrade kadetter. 108 

S:t Petefäburg: Varken i Paris eller London författades några skrivelser eller 

skickades några telegram under den här dagen. Anledningen kan ha varit 

att Belgrads svar inte officiellt kablats ut till omvärlden. Den fullständiga 

texten nådde London, Paris och Berlin med post först på morgonen den 2 7 

juli. 109 Dock hade von Heidenstam en del att meddela från Nevas stränder 

om Englands hållning i krisen och förekomsten av ett svagt hopp om en 

hedersam rysk reträtt från en fastlåst position. 

"Engelska ambassadören här igår för ryske utrikesministern 

officiellt förklarat å sin regerings vägnar att England under 

eventuellt krig komme att förhålla sig neutralt på grund af inre 

svårigheter. Engelska ambassadörerna i Rom, Berlin, vVien och 

här fått order söka afvä1ja krig. Österrikisk-Ungerske utrikes

ministern förklarade igår Österrike icke eftersträfva territori

ell utvidgning vid krig med Serbien. Detta upptagits mycket 

väl här. Utrikesministeriet ser häri en svag espoir kunna fredligt 

lösa konflikt. Inrapporterade mobiliseringsåtgärder bcstyr

kas."110 

Sir Edward Greys erbjudande om medling hade således nått S:t Petersburg. 
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Eftergiften till Tisza från den 19 juli fortsatte att dyka upp i olika samman

hang och tillmättes en viss betydelse. Om ett österrikiskt-ungerskt fälttåg 

mot Serbien av Ryssland kunde liknas vid en straffoxpedition - gå in och slå 

till mot förövarna och sedan vända hem igen skulle en rysk inaktivitet 

kunna fran1ställas i en något mer fördelaktig dager. 

27 juli måndag 

Berlin: Några telegram eller rapporter avsändes inte från ,,vien under den 

här dagen, och från Tysklands horisont hade man alltjämt uppmärksamhe

ten riktad mot Ryssland. m Vad tänkte regeringen i S:t Petersburg göra? .Från 

den tyske ambassadören von Pourtales korn underrättelser om en svag ljus

ning i det tilltagande mörkret. Utan tvivel hade Taube mycket goda kontak

ter med det tyska utrikesministeriet, för han kunde ge ett kort referat av 

ambassadörens samtal i S: t Petersburg med Sazonov. 

"Tyske ambassadören i Petersburg igår afton samtal med ryske 

utrikesministern som visat försonligare stämning. Ryske utri

kesministern betonat Rysslands fredskärlek men för Ryssland 

livsintresse att jämvikten på Balkan icke störs och Serbien ej 

nedsjunker till vasallstat under Österrike. Erkände befogenhe

ter av vissa av Österrikes fordringar men ansåg nödvändigt 

sådana avlägsnades som inneburo ingrepp i Serbiens 

souverainite och vädjade till Tyskland och Italien om samar

bete för uppnående därav,"ll2

Problemet var naturligtvis just jämvikten på Balkan. Rysslands rädsla för 

utsträckt germanskt inflytande i sydlig riktning på Balkan var grundad på 

elen gamla skräcken för att en mot Ryssland fientligt sinnad makt efter eget 

gottfinnande skulle kunna blockera Bosporen, och därmed effektivt stänga 

in den ryska Svartahavsflottan i dess hemmafarvatten. I telegrammet kom

menterar även Taube hur nyheten mottagits i Berlin. Någon förmildrad 

österrikisk hållning trodde ingen på, men meddelandet uppfattades ändå 

försiktigt positivt En liten misstänksamhet fanns ändock: visade det sig att 

Ryssland förhalade hela frågan för att mobilisera i tysthet,ja, i så fall " ... är 

man här besluten utan vidare utfärda allmän mobiliseringsorder,''m 
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Krisen hade nu pågått några dygn, och Taube formulerade sina intryck 

i fylligare form i en rapport till Wallenberg i Stockholm. Krisen hade kommit 
som en fullständig överraskning för t o m  de bäst underrättade diplomatiska 

kretsarna. Inte helt oväntat, kan man kanske tycka, var de flesta beskicknings

cheferna dessutom på semester! Den tyska regeringen sade sig inte ha haft 
någon som helst kännedom om innehållet i Österrike-Ungerns note. Det 

var en ren lögn, om än med knapp marginal. 114 Förvisso var den tyska 

regeringen väl införstådd med Berchtolds avsikter, men den österrikisk

ungerske utrikesministern misstänkte att Ryssland, tack vare en smärre 

indiskretion i Berlin och Rom, kunde ha fått kännedom om just dessa avsikter. 
För att undvika ytterligare läckor skickades notens text till Berlin först den 

22 juli, dagen före överlämnandet i Belgrad. 115 Helt visst hade den tyska 

regeringen kännedom om innehållet i förväg. I sin rapport försåg Taube 

också utrikesdepartementet med lite mer information om de svaga men 
ändå hoppfulla tecknen på en diplomatisk lösning. Man hoppades i Berlin 

på att Ryssland skulle "taga förnuft" och fäste vissa förväntningar vid 

Österrike-Ungerns försäkran att syftet inte var att erövra land 
utrikesminister Sazonov hade i S:t Petersburg sagt att Ryssland inte kunde 

acceptera ett tagande av serbiskt territorium utan istället: 

" ... blott att göra slut på den för detsamma olidliga situation, 

som skapades genom den sedan åratal pågående tygellösa stm'

serbiska agitationen." 116 

S:t Petersburg: Förmodandet att Österrike-Ungern inte skulle lägga beslag 

på serbiskt territorium dök upp lite då och då under veckan. Även från S:t 
Petersburg kom det denna dag liknande, försiktigt positiva tongångar. Te1'

rängen hade sonderats av von Heidenstam, som kunde konstatera att det nu 

rådde en något bättre stämning. 

"Situationen förbättrad. Man hyser här hopp finna igen fred

lig lösning. Tyska ambassadörens förklaring att Tyskland icke 

haft kännedom om notens text före överlämnandet och öns

kan konfliktens lokalisering gjordt mycket godt intryck likale

des Österrikes uttalande att det icke önskar territoriell utvidg
ning."117 
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Av tre anförda skäl till viss optimism var det första en lögn, det andra just en 

önskan (men säkert innerlig) och det treclje ett uttalande framfört med 

korsade fingrar bakom ryggen; i \Vien var det väl bara Tisza som fäste 

någon vikt vid den saken. Förhoppningarna i S:t Petersburg baserades alltså 

egentligen på ganska lösa grunder. 

Den tyske militärattachen hade kallats till Rysslands krigsminister för att 

erhålla en försäkran att ingen rysk mobilisering "böra ega rum" förrän 

Österrike-Ungern verkligen anfaller Serbien. Men på den österrikiska 

ambassaden tvivlades det tydligen på substansen i Rysslands sabelskrammel: 

" ... Österrikiska ambassaden anser Ryssland komma medgifva 

aktion mot Serbien och att fredspartiet nu har övermakt. 

Mycken ovisshet om ej krigspartiet kan få övermakt då Öster

rike intränger i Serbien."118 

Optimismen på den österrikisk-ungerska ambassaden delades dock inte helt 

av von Heidenstam, enligt vad han skrev i ett handbrev till kabinetts

sekreteraren, där han tillät sig att mer öppet oeh utförligt föra fram sin 

personliga mening. I brevet preciserade han vilka kontakter han förlitade 

sig på: 
"Lyckligtvis är jag i ganska intim kontakt med Österrikiska oeh 

Tyska ambassaderna och får deras nyheter omedelbart." 119 

Pa1is: Började man även i Paris och London att se lite ljusare på saker oeh 

ting? Augustin Beck-Friis, alltjämt tillförordnad beskickningsehef i Paris, 

uppfattade läget som att avgörandet i första hand låg hos Tyskland. Qpai 

d'Orsay ansåg situationen fortsatt allvarlig men inte hopplös, bara Tyskland 

agerade. 

"Allt berodde nu på huruvida Tyskland, om det såsom dess 

representant här försäkrade verkligen önskade freden, kunde i 

dennas intresse göra sitt inflytande gällande i vVien."l20 

Från Tyskland riktade han så uppmärksamheten till grannlandet på andra 

sidan Engelska kanalen och antydde ett kanske mer aktivistiskt England, en 

nyhet med något mörka förtecken eftersom det nu kunde anas en möjlig 

utvidgning av konflikten. 

" ... Från annat håll har jag hört sägas att England gör mycket 
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kraftiga föreställningar i Berlin och skall hava uttalat att det 

eventuellt även i handling ämnar understödja Ryssland och 

Frankrike," 121 

Vad understödjandet "även i handling" kunde innebära var kanske något 

dunkelt, men med kunskap om trippelententen kan möjligheten av ett eng

elskt väpnat deltagande på rysk och fransk sida naturligtvis ha föresvävat 

den dåtida läsaren av telegrammet. Att det verkligen var så klargjordes i ett 

telegram nästa dag. Uppgiften om Englands "föreställningar" härrörde från 

rumänske ministern i Paris, som dessutom, enligt vad Beck-Friis erfarit, hade 

bekräftat saken till flera beskickningschefer. 122 

London: Också på andra sidan Engelska kanalen hade den svenska beskick

ningen uppfattat en viss positiv försiktighet. På Foreign Office var man 

visserligen fortfarande pessimistisk, men ändå ansågs situationen vara något 

bättre än tidigare. Sir Edward Grey hade föreslagit i första hand Tyskland 

att hela konflikten skulle hänskjutas till en ambassadörskonferens i Lon

don. 123 vVrangel hade underrättelser om att det pågick förberedelser för 

mobilisering inte bara i England utan också i Frankrike, Österrike-1:Jngerns

brytande av de diplomatiska förbindelserna med Serbien medförde dess

utom en del väsentliga problem av praktisk karaktär, 

"., .Serbien tros under press från Ryssland villigt nu acceptera 

alla villkor men svårighet föreligger negociera saken med Öst

errike som avböjer diskussion med vaije annan makt men sam

tidigt avbrutit diplomatiska förbindelsen med Serbien. Ivian 

räknar nu därför på direkt meddelande mellan suveräner, Från 

högsta ort i Österrike yttrades nyligen Vi hava nu tvungits

mobilisera tre gånger för intet om vi nödgas mobilisera även 

denna gång sker det för att slå ett verkligt slag." 124 

Ja, hur kunna förhandla med ett land, som vägrar att överhuvudtaget kom

municera med någon annan? Wrangel pekade på det hopplösa i situatio

nen: Serbien kanske var villigt att ge efter, men Österrike-Ungern var inte

på humör att lyssna! De tre tidigare tillfällena då Österrike-Cngern mobili

serat "för intet", var under den bosniska annekteringskrisen 1908-1909 och 

under de båda Balkankrigen 1912 och 1913. 125 
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28 juli - tisdag 

H1ien: Den österrikisk-ungerska armen var inte omedelbart redo för ett 

anfall mot Serbien, men likväl kom det en krigsförklaring från Wien den 28 

juli. Anledningen till den brådstörtade krigsförklaringen var, att Berchtold 

behövde en sådan för att bekvämt kunna förkasta alla vidare försök till 

medling. Dessutom fanns det en rädsla för att stödet från Tyskland kunde 

avta, om man dröjde längre med att vidtaga de aktiva åtgärderna mot 

Serbien. 126 Sent på kvällen den 28 juli avgick ett chiffertelegram från Wien 

till Stockl1olm. Telegrammet var dechiffrerat och utskrivet på morgonen 

nästa dag. 

''.J'ai regu note verbale du österrikisk-ungerske utrikesminis

tern pour communiquer Kungl. Maj:ts Regering notificerande 

declaration formelle relative ouverture des hostilites et förkla

rande que österrikisk-ungerska regeringen se conformera sous 

reserve procedure analogue de la part de serbien aux 

stipulations haag konventionerna 1907 och london deklara

tionen 26 februari 1909."127 

Blandningen av franska oeh svenska är anmärkningsvärd. Eftersom 

telegrammet gick i chiffer, kan anledningen knappast ha varit att lugna 

någon bemyndigad, icke svenskkunnig rjuvtittare på telegrafstationen på 

jakt efter intressanta utrikestelegram. Syftet var nog snarare att ordagrant 

överbringa notens väsentligheter till utrikesdepartementet för att inga ny

anser i diplomatspråket skulle gå förlorade. 

Så var det krig på Balkan. Redan på kvällen avlossades de första skotten 

i kriget; ett österrikisk-ungerskt artilleribatteri i Semlin (nuvarande Zemun) 

utsatte det närbelägna Belgrad för sporadisk granatbeskjutning. Några fler 

krigshandlingar värda namnet blev det ännu inte på ett par veckor, men ett 

tredje Balkankrig hade ändå brutit ut det skulle snabbt utvecklas till ett 

första världskrig. 128 

Berlin: Något intresse i Berlin för annan makts inblandning förelåg uppen

barligen inte. Den tyska regeringen hade "hövligt men bestämt" avböjt det 

engelska förslaget om en ambassadörskonferens. Man tyckte sig uppfatta en 

fredligare stämning i S:t Petersburg, och Frankrike ansågs ännu vara fredligt 
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stämt mot Tyskland. För den händelse det noterades rysk militär verksam

het nära den tyska gränsen, varnade Taube för "ögonblicklig mobilisering 

här." Fortfarande inriktades de tyska ansträngningarna på "lokalisering av 

konflikten."129 

S:t Petersburg: Nyheten om Österrike-Ungerns krigsförklaring hade inte 

hunnit nå till svenska beskickningen i S:t Petersburg, när von Heidenstam 

skrev sina telegram för dagen. Den 1yska pressen intog för stunden en gan

ska lugn attityd och ansåg avgörandet ligga i Tysklands händer. Tyske am

bassadören uttryckte givetvis en motsatt uppfattning: Ryssland allena av

gjorde om det skulle bli ett lokalt krig eller ej. Den tyska ambassaden ansåg 

icke desto mindre situationen vara "grave". Österrikisk-ungerska ambassa

den lät meddela att oavsett vad Ryssland kom med för invändningar, äm

nade man fortsätta aktionen mot Serbien. 130 De styrande i Wien måste ha 

varit säkra på sin sak! 

Den förberedande mobiliseringen i Ryssland pågick "ifrigt" och med en 

koncentration mot österrikisk-ungerska gränsen, dock utan att ännu ha 

förflyttat nyinkallade dit. Mot Tyskland hade Ryssland endast förstärkt sin 

gränsbevakning, men von Heidenstam hade i S:t Petersburg noterat en 

växande fruktan för plötsliga tyska överfall. 131 

Paris: Det franska utrikesministeriet ansåg läget vara oförändrat, varken 

bättre eller sämre än under gårdagen, som ju faktiskt andats en smula opti

mism. I Frankrike hade emellertid armen ställts på krigsfot och en del förbe

redande åtgärder vidtagits, men ännu hade ingen mobiliseringsorder utfär

dats. 132 I en sentida betraktares ögon framstår situationen som något fastlåst, 

när man läser Paristelegrammet: 

"Tyskland vill ej inverka i vVien och anser det tillkomma Frank

rike i första hand påverka Ryssland."133 

Och i ,,Vien önskade man, som vi sett, inte diskutera med någon annan 

makt. Beck-Friis noterade i en rapport hur prestigeladdad frågan var, efter

som varken Frankrike eller Tyskland ville ta första steget till intervention i 

,,vi.en respektive S:t Petersburg. Kanske var det Ryssland, som trots allt måste 

stå ut med den största prestigeförlusten om krig skulle kunna undvikas och 

det till priset av att " .. .fullständigt uppgifva sin ställning gentemot sydslave-
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rna ... " Avgörandet vilade nu, enligt Beck-Friis' mening, i tsarens händer. m 

Niåhända uttryckte han här sin rent personliga mening och inte den inom 

franska regeringen förhärskande åsikten? 

London: Den österrikisk-ungerska ambassaden i London hade låtit Herman 

vVrangel få veta, att man räknade med fientligheter på Balkan inom de 

närmaste dagarna. Wrangels telegram präglades av pessimism och tycks 

dessutom ha tillmätts extra betydelse, eftersom en påskrift på telegram

blanketten säger att "Hammarskjöld och Konungen haft del." 

"Österrike fortfarande förklarar Serbiens svar otillfredsstäl

lande och enligt vad Österrikiska ambassaden sagt mig torde 

det få anses oundvikligt, att fientligheter inom få dagar utbryta 

mellan Österrike och Serbien. Makternas ansträngningar gå 

fortfarande ut på att hindra Rysslands intervention och något 

svagt hopp därom lär finnas men stämningen i initierade kret

sar alltjämt pessimistisk." 135 

I en förtrolig rapport undertecknad samma dag konstaterade ,,vrangel re

signerat, att vad gäller Österrike-Ungern var kursen fastslagen: " ... intet sy

nes kunna förmå dess statsmän från tanken på att 'coute que coute' gifva 

Serbien en lektion och en afbasning." Således hängde det på Ryssland hur 

det hela skulle utvecklas. ·Möjligen skulle Ryssland även kunna finna en he

dersam ursäkt för en nedtrappning i uppgifterna om, att Österrike-Ungern 

inte ämnade annektera serbiskt territorium. Där har vi återigen eftergiften 

till Tisza, som kom att bli ett långlivat halmstrå för dem som sökte avvä1ja 

kriget. 

"Ansträngningarna måste därför concentrera sig på att förmå 

Ryssland att låta Österrike-Ungern och Serbien ensamma ut

kämpa sin strid ... Europas öde hänger alltså fortfarande på 

Rysslands hållning och beslut. Om för Ryssland den slaviska 

frågan är heligare och mer betydande än hela Europas fred, 

stå vi säkerligen inför tilldragelser, som kunna komma att skaka 

Europa ända till dess grundvalar."136 

Dessutom visste han meddela att i både England och Frankrike utfördes 

"rätt omfattande förberedande [understiykning i original] åtgärder till 
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mobilisering." 137 Snart skulle vVrangel få rätt i sin profetia om den annal

kande katastrofen. 

29 juli - onsdag 

Wien: Under dagen offentliggjordes i Wien ett upprop från kejsar Franz 

Josef till "sina folk." I det sades att " ... han tvungits gripa till svärdet för 

bevarande ära, anseende, maktställning och område de la monarchie ... " 

Konf likten med Serbien var i inte så liten grad en fråga om prestige! Beck

Friis fruktade vid det här laget att det fanns föga hopp om någon genomför

bar medlingsaktion. Initiativ från Englands sida i syfte att lokalisera konflik

ten "synes emellertid upptagas med tacksamhet." 138 

Berlin: Förhållandet mellan Tyskland och Ryssland skärptes märkbart efter 

att utrikesminister Sazonov meddelat von Pourtales, att tsar Nikolaj II un

der eftermiddagen beslutat om mobilisering av fyra militärdistrikt (Moskva, 

Odessa, K.iev, Kazan), dock inte av de nordligare distrikten vid den tyska 

gränsen. Den här gången rörde det sig om verklig men partiell mobilisering 

(för vilken ordentliga planer saknades), men tsaren vacklade och drog se

nare under kvällen tillbaka sin order. 139 På kvällen hade nyheten om tsarens 

första beslut nått Berlin, och Arvid Taube hade som vanligt sett till att hålla 

sig underrättad. 

"Enligt nyss ingånget telegram från tyske ambassadören i Pe

tersburg har ryske utrikesministern i eftermiddag meddelat 

honom att Ryssland beslutat mobilisera mot Österrike. Order 

därom utfärdats redan idag. Ministern tillagt att detta ej behöft 

betyda krig utan att man ville göra sig beredd. Tyske ambassa

dören gjort gällande allra allvarligaste betänkligheter och fram

hållit hurusom det vore tvivelaktigt om Tyskland under dessa 

förhållanden kunde undgå att mobilisera men allt utan ver

kan. Härvarande ryske ambassadör har just gjort liknande no

tifikation." 140 

S:t Petersburg. Nu hade Edvard Brändström hunnit återvända till sin be

skickning i den ryska huvudstaden, förmodligen orolig till sinnes, och kunde 

i stort sett lämna liknande uppgifter som Taube. På det ryska utrikesministe-
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riet hade man, efter gårdagens mottagande av underrättelsen om krigs

förklaringen, "tres petit espoir undgå allmänt krig". 141 

"Faktisk mobilisering sedan två dagar ·Moskva Odessa Kiev di

strikten. Order härom blir känd först idag. Mobilisering Wilna 

vVarschau ännu ej med säkerhet konstaterad ehuru trolig. Det 

uppgives reservister sändas från Moskva till Finland där 3000 

järnvägsvagnar rekvirerats." 142 

Brändström var, som gammal militär i en krigsmakt med djupt rotad rys

skräck, naturligtvis intresserad av alla militära uppgifter rörande Finland. 

En rekvirering av ett stort antal järnvägsvagnar kunde gärna tolkas som en 

förberedelse för ett anfall mot Sverige. 

J\!Iilitärattachen von vVachtmeister visste också berätta om en väntad 

mobiliseringsorder. Samtidigt hade hans källa på den ryska generalstaben 

"på hedersord" sagt, att inte enda reservist (varken officerare eller manskap) 

ännu blivit inkallad. Dessutom kom han med en intressant uppgift: redan 

tre dagar tidigare, den 26 juli kl 1500 (dagen efter det serbiska svaret), påstods 

flottan ha fått order att anfalla den tyska flottan ifall den visade sig i närheten 

av Reval (nuvarande Tallinn). Än så länge förklarades dock den ryska flottan 

ligga kvar i Reva! och Sveaborg. 143 

Vi har sett att olika uppgifter om rysk mobilisering förekommit ända 

sedan den 25 j1,1li. Det var nog inte bara för diplomaterna det var svårt att 

veta vad som egentligen hände, även inom den ryska generalstaben och 

krigsmakten rådde förvirring tack vare brist på planer och obeslutsamhet 

hos landets utrikesminister och tsaren. Den här dagen togs emellertid det 

första steget mot riktig mobilisering, om än med en stunds halt mitt i steget. 

Paris: Även i Frankrike hade nyheten om tsarens första beslut om rysk mo

bilisering mot Österrike nått fram; den franska regeringen hade fått ett 

formellt meddelande därom. "Ställningen här anses fortfarande ytterst all

varlig", kunde Beck-Friis telegrafera hem till utrikesdepartementet. IH Den 

pessimistiska stämningen framträder även i en längre skrivelse, där han re

dogjorde för Poincares återkomst till Paris efter statsbesöken i Ryssland och 

Sverige. Presidenten hade mottagits av "ofantliga människomassor", vilka 

hade skanderat "Vive la France", "Vive l'Armee", "Vive l'Alliance" och till 
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och med enstaka "Vive la Guerre". Det inrikespolitiska läget i Frankrike var 

emellertid ostadigt, och den avvaktande engelska hållningen talade inte hel

ler för att Frankrike var redo att kasta sig in i ett krig. Beck-Friis bedömde att 

det nuvarande läget skulle bestå ytterligare en tid. 

''.Jag vill tillägga, att det inom_ härvarande diplomatiska kretsar 

ät en allmänt utbredd åsikt, att någon viktigare förändring i 

situationen ej torde vara att förvänta förrän om några dagar 

eller då Rysslands mobilisering mera framskridit." 145 

De närmaste dagarnas händelser skulle komma att ge Beck-Friis rätt först 
efter tre dygn inträffade "någon viktigare förändring" på elen gigantiska 

spelplanen. 

London: I England kom Sir Edward Grey med ett förslag till den tyske 

ambassadören Liclmowsky: förmå Österrike-Ungern att göra halt i ett ocku

perat Belgrad och överlåt sedan till Tyskland, Italien, Frankrike och Eng

land att genom medling lösa konflikten. Grey varnade för att engelsk neu .. 

tralitet kunde tänkas bestå så länge det rörde sig om en konflikt mellan 

Österril,e-lJngern och Ryssland, men att den inte var en ajälvklarhet om 

även Tyskland och Frankrike drogs in i konflikten. Den engelske uu-ikesmi

nisterns förslag kom att, likt det vaga löftet från Wien om att inte annektera 

territorium, tillmätas viss betydelse under en kort tid. De engelska mark

och �jöstridskrafterna i England och i hela imperiet informerades under 

dagen om den ökade faran för krig i Europa. 146 

30 juli - torsdag 

TVien: Sannolikl1eten för en konfrontation mellan två kejsardömen hade nu 

ökat rejält i och med att inte bara Österrike-Ungern inlett partiell mobilise

ring, utan även att Ryssland kom att befinna sig en hårsmån från samma 

ödesdigra handling. Enligt Beck-Friis' egen bedömning hoppades Wien

regeringen och affärskretsarna, "mot militärer och andra", kunna undvika 

ett krig mot Ryssland. 147 

Berlin: Arvid Taube måste ha varit chifferpersonalens skräck han skrev 

vanligen mycket långa telegram, som måste ha tagit lång tid att omvandla 
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först till chiffer och sedan tillbaka till klartext. Han förnekade sig inte heller 

denna dag; till utrikesdepartementet kom på kvällen ett långt telegram om 

dagens utveckling i Berlin. Något större hopp om en fredlig lösning tycks 

inte ha präglat den eller dem på utrikesministeriet, som Taube av allt att 

döma samtalat med. 

"Igår afron överläggningar hos kejsaren. De ledande militä

rerna yrka enträget på ögonblicklig allmän mobilisering, då 

man ej litar på de ryska försäkringarna att rustningarna ej in

rikta sig mot Tyskland och Tyskland dessutom skyldigt skydda 

Österrike och blott överhuvudtaget med möda hos 

cliplomatien uppnått kortare anstånd. Auswärtiges Amt har 

ännu ett om ock ytterst svagt hopp på förhandlingsväg undgå 

elen väpnade allmänna konflikten. Sista försöket är nu ett av 

Englands utrikesminister framställt och mig i strängaste förtro

ende delgivet nytt förslag gående ut på att Österrike skulle 

inskränka sig till att besätta Belgrad och några viktiga strate

giska punkter, varemot makterna skulle garantera att Serbien 

oförbehållsamt accepterade notens samtliga fordringar. På 

Englands begäran har Tyskland förmedlat förslagets framställ

ning till ·Wien-kabinettet och väntar nu på svar. Föga hopp 

fästes emellertid här vid denna sista demarche men tysk diplo

mati har ej velat lämna något medel oförsökt för katastrofens 

undvikande. Inom de närmaste 48 timmarna och sannolikt 

redan imorgon faller det slutliga avgörandet här. Beslutas mo

bilisering betyder detta oundvikligt krig, det förklarades mig 

bestämt." 148 

Taube hade alltså redan blivit informerad om Greys förslag från gårdagen. 

Under dagen hade Bethmann-Hollweg drabbats av eftertankar och gjort 

frenetiska försök att få vVien att acceptera medling, om inte för något annat 

skäl så för att Österrike-Ungern inte skulle kunna beskyllas för ett krigsut

brott; det var viktigt att kunna lägga skulden på Ryssland. I ·wien avvisades 

Bethmann-Hollwegs begäran med bitterhet; under flera veckor hade Tysk

land tryckt på för att Österrike-Ungern skulle anfalla Serbien och nu, i sista 

minuten, försökte Berlin hejda processen. 149 
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S:t Petersburg: Att Ryssland inom mycket kort sannolikt skulle komma att 

befinna sig i krig med Tyskland och Österrike-Ungern, hyste Brändström i 

S:t Petersburg inte längre något tvivel om. På eftermiddagen telegraferade 

han kort och gott: 

"Situation fullkomligt hopplös." 150 

Samma eftermiddag övertalades Nikolaj II av Sazonov att återigen utfärda 
en mobiliseringsorder, och nu var det en order om fullständig mobilisering. 

Den här gången återkallades inte ordern. 151 

Paris: Liknande dystra nyheter inkom från Paris, där Augustin Beck-Friis fått 

uppgifter från "säkraste källa" om en omedelbart förestående inkallelse av 
fyra årsklasser. Tidningsuppgifter om den saken hade dock officiellt demen

terats. 152 Ivied tanke på utvecklingen i länderna öster om Frankrike vore det 
väl förvånande, om inte alla förberedelser för en inkallelse redan var klara 
och det endast saknades ett formellt beslut för att sätta igång maskineriet. 

Beck-Friis' schweiziske kollega hade tidigare sett ganska optimistiskt på läget, 

men ansåg det nu vara "ringa chance bevara fred."153 

London: Stämningen i Londons City var nu "panikartad", enligt ,,vrangel. 

Engelske utrikesministern och diplomatiska kretsar betraktade läget som 
"oroande", en beteckning på tillståndet som knappast var en överdrift från 

vVrangels sida. Vidare var positionerna i Cenh·al- och Östeuropa nu ganska 

fastlåsta. 
"Förhandlingar Österrike Ryssland avancera icke, i motsats till 

uppgifter i pressen har Österrike ännu icke officiellt förbundit 

sig att icke beröfva Serbien någon del af dess territorium. Ny 

fara för freden ligger i Rysslands mobilisering 12 kårer, som 

snart måste framtvinga Tysklands och norra Österrikes om 

dessa ej vilja förlora fördelen af snabbare mobiliserings
förmåga ... "151 

Ju mer hotfull en situation upplevs, desto större blir benägenheten att till

mäta det minsta lilla hopp en starkt förstorad betydelse. Ett litet ljus i det 

tilltagande mörkret uppfattades under dagen av w·rangel: 

"God källa meddelar: Tyskland har i vänskaplig form inga-
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lunda såsom ultimatum föreslagit Ryssland demobilisera. Svar 
ännu ej ingått. Dess lydelse anses största betydelse." 155 

Tyske ambassadören von Pourtales hade under gårdagen till utrikesminister 
Sazonov, som vi sett att Arvid Taube kunde rapportera, "uttryckt allra all
varligaste betänkligheter" vad gällde en fortsatt rysk mobilisering. Ett sista 
telegram kom från London den 30 juli, sannolikt avsänt i all hast eftersom 
texten �j sändes i chiffer: 

"lugnande underaettelser iaften ingaatt fraan petersburg" 150 

31 juli- fredag 

Wien: Upptrappningen fortsatte. På kvällen denna den sista dagen i den sista 
fredliga julimånaden för fem år framåt, nåddes Stockholm av ännu en dålig 
nyhet. Österrikisk-ungerska stridskrafterna hade fullständigt satts på krigs
fot.157 Avsändare var Beck-Friis i Wien. 

"Allmän österrikisk-ungersk mobilisering påbjudits i eftennid
dag."isn

Atgärden förklarades av Berchtold inför den ryske ambassadören Sjcbeko 
som " ... naturlig följd 1yska mobiliseringen och icke få uppfattas såsom hot." 
Uttalandet hade uppfattats som ett lugnande tecken av Beck-Friis' engelske 
kollega, Sir Mauricc de Bunsen; ytterligare ett exempel på att man på det 
här stadiet grep efter minsta halmstrå. 159 Kan någon egentligen ha trott på 
rnqjlighcten att hejda lavinerna? 

Berlin: Aven i Berlin var man nu nära att ta steget över tröskeln. Den ryska 
mobiliseringen medförde ett tyskt proklamerande av hotande krigsfara 
(" clrohendc Kriegsgefahr") och därav följande åtgärder. 160 Taube hyste inga 

illusioner om i vilken riktning utvecklingen skulle gå. 
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"Tyske ambassadören i Petersburg telegraferar att allmän 
mobilisering påbjudits med första mobiliseringsdag redan idag. 
Här utfärdas nu omedelbart manifest påbjudande 'drohende 
krigstillstånd'. Order om allmän mobilisering omedelbart. All
män mobilisering även i Österrike. Härmed kriget oundvik
ligt." 161



Den tysk-österrikiska avsikten att försöka få Ryssland att som första land 

genomföra allmän mobilisering hade lyckats. 162 har framskymtat 

antydningar om Taubes mycket goda kontakter i det tyska utrikesministe

riet. Under den sista juli dagen redogjorde han närmare för arten av sina 

kontakter i en skrivelse till Wallenberg, där han inte heller öppenhjärtig 

som så ofta förut undlåter att skylla det nuvarande skymningsläget på 

Ryssland allena. Hos understatssekreterare Arthur Zimme11nann hade han 

fått se telegrammet från von Pourtales om den ryska mobiliseringen. 

Zimmermann hade yttrat: 

"Alltså, Ryssland har trancherat frågan och på det faller en

samt det fruktansvärda ansvaret för att ha framkallat denna 

oerhörda katastrof." 

Taube var är man frestad att helt överens med 

Zimmermann och fortsatte: 

"Med verklig öfvertygelse kan jag vitsorda påståendet om elen 

tyska cliplomatiens energiska arbete för en fredlig uppgörelse 

- har jag dock dagligen i Auswärtiges Amt tillåtits taga när

mare kännedom om de förda förhandlingarnas gång ...

Förbittringen mot Ryssland, som påtvingar världen detta fruk

tansvärda, är i detta ögonblick elen framför allt framträdande

känslan." 163 

S:t Petersbmg: I det jättelika Ryssland, som Taube kände en sådan förbitt

ring mot, fortsatte mobiliseringen. Brändström hade ju redan dagen innan 

gett upp hoppet om en vändning i utvecklingen, och koncentrerade sig nu 

på att rapportera tillgängliga uppgifter om mobiliseringens fortskridande. 

"Order i eftermiddag om mobilisering 37 infanteridivisioner 

troligtvis mobilisering hela Petersburgclistrikt och antagligen 

återstoden av europeiska Ryssland ytterligare uppgift om re

servister sända Finland flotta rnobiliserad." 164 

Nära midnatt framförde von Pourtales ett ultimatum till Sazonov. Tyskland 

krävde i skarpa ordalag ett stopp för den ryska mobiliseringen senast kl 1200 

nästa dag, den l Vad svaret än skulle bli, hade emellertid von 

Pourtales hemliga instruktioner att nästa dag förklara krig mot Ryssland. 165 
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Paris: Under dagen avsände Beck-Friis ett telegram från Paris med uppgif

ten, att en inkallelse av fyra årsklasser varit avsedd att utfärdas under gårda

gen, men att den tillfälligt återkallats. 166 Vad som var betydligt allvarligare 

hann han emellertid inte med att rapportera. Ett tyskt ultimatum framför
des under kvällen även till regeringen i Paris. Berlin krävde att fa veta, om 

Frankrike skulle komma att ställa sig neutralt i kriget mellan Tyskland och 

Ryssland. Om så var fallet krävdes att Frankrike överlämnade gräns

befästningarna i 'foul och Verdun i tyska händer som ett bevis på sin goda 
vilja. Tyskland gav 18 timmars betänketid. 167 

London: I London var Herman vVrangel en liten smula optimistisk i böijan 

av dagen, då han av allt att döma författade den strängt förtroliga skrivelsen 

till utrikesminister vVallcnberg i vilken han beskrev läget. Han ansåg att en 

"något överdriven pessimism" visades av Foreign Office och dess represen

tanter, och de två senaste dagarna hade varit "fullständigt panikartade." Sir 

Edward Grey påstods vara missmodig och "fullkomligt handfallen", och 
,vrangel menade att han inte längre var att räkna med i freds

ansträngningai·na. 

"Från London har därför också midtpunkten för underhand

lingarna af omständigheternas makt flyttats till Berlin, och äro 
nu i händerna på Kejsar Wilhelm � 

llllcAM"""'"'-'�'-"''l'>"''-'----'"--'--'"'---''-""'=��""t'-"'_..· ""'I"' [understryk
ning med blåpenna i rapporten] ."168 

Den under föregående dag omnämnda tyska "vänskapliga framställningen" 

i S:t Petersburg berördes nu lite mer detaljerat och sades bestå av en fö1frå

gan om" ... på hvilka villkor man där skulle samtycka att upphöra med mo

biliseringen." (l\iien sedan Wrangel slutfört sitt rapportskrivande hade ju, 

som ovan påpekats, ett skarpare ultimatum framförts till den ryska rege1'

ingen.) Dessutom kunde vVrangel presentera ytterligare ett hoppets halm

strå. Det hade under den sena gårdagskvällen inkommit en uppgift, om att 

prins Heinrich av Preussen (bror till kejsaren) fatt order att resa till S:t Peters

burg för att förhandla om en lösning på den uppseglande konflikten. För

modligen var det om denna uppgift, som vVrangel telegraferade i klartext 

till utrikesdepartementet under gårdagskvällen. Prins Heinrichs förmodade 
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resa till S:t Petersburg ansåg han vara ett mycket gott tecken; det fanns en 

"ganska god förhoppning om en fredlig lösning." 169 Prins Heinrich företog 

aldrig någon resa, och uppgiften var sannolikt helt felaktig från bö1:jan till 
slut. 

Ivien ,iVrangel sällade sig under gång till skaran av pessimister. 
Det lilla ljus i mörkret han tidigare tyckt sig se, hade nu i det närmaste 
slocknat. Fast den ryske ambassadören i London betraktade situationen 

som "mycket ljusare än igår",17° var \Vrangel själv vid det här laget inte 
särdeles hoppföll. Krig skulle det med säkerhet bli på kontinenten! 

"Förmiddagens optimism giver vika för den största oro fram
kallad av underrättelsen om Rysslands allmänna mobilisering 
föUd av belägringstillstånd i 'Tyskland. På alla håll i London 

anses krig oundvikligt och qjup förstämning råder."171 

I augusti -lördag 

Så har vi nu kommit till dagen, då facklan på allvar sattes till det europeiska 

bålet. Ingen beskickning kunde nu längre göra så mycket mer än att rappor

tera efter bästa förmåga om den fortsatta färden mot storkriget. Det fanns 
inte längre tid för funderingar och reflektioner; någon återvändo kunde 

inte skönjas. 

Wien: I ,vien hade Joachim Beck-Friis återigen samtalat med sin kollega 

från Storbritannien. Optimismen från gårdagen hos Sir Niaurice hade nu 

förbytts i pessimism. Visserligen ansåg han Ryssland vara medgörligt, om 
österrikisk-ungerska regeringen kunde förmås att avge en lugnande förkla

ring om dess egentliga avsikt med Serbien, men han hyste inget större hopp 
om den saken. 172 Vartåt Österrike-Ungern syftade var ju sedan helt 

klart. 

Berlin: Från Berlin kom bekräftelsen på att Tyskland genomfört den slutgil

tiga åtgärden. Taube skickade i all hast ett klartexttelegram till Stockholm. 
"order om allmaen mobilisering af haeren och flottan nyss 

haer utfaerdats foersta mobiliseringsdag imorgon" 173 

I praktiken medförde detta krig inte bara mellan Tyskland och Ryssland, 
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utan även mellan Tyskland och Frankrike. (Märk att Tyskland ännu inte 
formellt befann sig i krig med något land!) Tysk mobilisering innebar näm
ligen automatiskt, enligt den detaljerade Schlieffenplanen, ett tyskt anfall 

n1ot Frankrike genom Belgien och Luxemburg. Enligt planen skulle Tysk
land besegra Frankrike på sex veckor, innan den betydligt långsammare 
ryska mobiliseringen var genomförd, och därefter skulle tyska armen göra 
helt om och med full kraft slå till i öster. 174 Planen var inte möjlig att ändra på 

något sätt. 

S:t Petersburg: Edvard Brändström hörde av sig under kvällen. Tsar Nikolaj 
II ämnade troligen resa till ·Moskva under kvällen och antogs "med be
stämdhet" där förklara krig mot Österrike-Ungern. 175 Ett par timmar se
nare, sent på kvällen, fick Brändström återigen anledning att begagna sig av 
telegrafledningarna. Meddelandet var kort och kärvt: 

"Krigsförklaring Tyskland Ryssland avgiven." 176 

Det var Tyskland som hade tagit steget fullt ut med en formell krigsförkla
ring mot grannen i öster. Det ryska svaret på gårdagens tyska ultimatum 
hade varit avvisande, och von Pourtales hade i enlighet med sina instruktio

ner och till sin stora förtvivlan överlämnat .den formella krigsförklaringen 
till Sazonov kl 1900. Tyskland hade nu i praktiken att utkämpa ett tvåfronts
krig, fast tyngdpunkten kom att riktas mot Frankrike. Anmärkningsvärt nog 
rådde ännu inget krigstillstånd mellan Tyskland och Frankrike; det inträdde 
först den 3 augusti. 177 

Paris: Beträffande det tyska ultimatumet till Frankrike, som också överläm
nades under gårdagskvällen, hade svaret blivit avvisande; Frankrike sade sig 
ämna handla i enlighet med sina intressen. 178 Frankrike sällade sig under 
dagen till skaran av mobiliserade stater, om än inledningsvis under inofficiell 
front. 
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"Iviobilisering förnekas ännu men minst tre årsklasser reserv 
äro faktiskt tidigt imorse inkallade åtminstone för armekåre
rna vid ostgränscn. 1yska ambassadören påstås komma att 
lämna Paris idag klockan I em. Schweiz böijar mobilisera 
måndag [3 augusti] för att manifestera sin neutralitet." 179 



Även Augustin Beck-Friis måste likt Taube ha haft bråttom med att fä iväg 
dagens stora nyhet när den väl blev officiell, eftersom han undvek den 
tidsödande processen med chiffertelegram. Nyheten var olycksbådande: 

"allman mobiliseringsorder utfärdad" 160 

Nu hade alltså allmän mobilisering inletts i Österrike-Ungern, Tyskland, 
Ryssland och Frankrike. En mobilisering var ett ödesdigert steg, eftersom 
den fick ett eget liv och inte kunde ht:idas när den väl satts igång. Mobilise
ring betydde krig! 

London: Englands knytning till trippelententen var inte så fast, som både 
Frankrike och Ryssland vid det här laget kanske önskade sig. Det var t ex inte 
alldeles självklart med överskeppning av engelska trupper till kontinenten 
vid ett krig rnellan Frankrike och Tyskland. Wrangel kunde mycket riktigt 
bekräfta att fastän England förberedde sig, var det för ögonblicket inte 
aktuellt med något engelskt krigsdeltagande. 

"Uppgift att England åtminstone t:i i etat de chosc actuel kom
mer att deltaga krigsoperationerna bekräftas, ehuru formellt 
beslut ännu ej fattats därom. Artur Nicolson nyss meddelat allt 
hopp ute samt att mobilisering böijade på alla håll." 181 

Ännu fanns det krafter som verkade mot kriget. Kunde inte kriget på kon
tinenten längTe hindras, kunde åtminstone ett engelskt inträde med alla 
krafter försöka avväijas. 

"En stark rörelse gör sig för närvarande gällande inom radi
kala och sociala kretsar för att förhindra England deltaga i det 
nu oundvikligt ansedda kriget." 182 

Det engelska kabinettet och parlamentet var splittrade i frågan. Främst 
inom det liberala partiet rådde ett starkt motstånd mot en engelsk inbland
ning. Affärsintressen i Londons City uttalade sig också kraftfullt mot krig. 183 

Ett utmärkande drag i socialistinternationalens arbete åren före kriget hade 
varit, att mobilisera arbetarpartierna och alla deras medlemmar mot militär-

väsen och kiig. Socialisterna trodde sig mäktiga att kunna rädda Europa 
från ett förödande krig. Tanken visade sig vara en illusion och bröt ihop vid 
första påfrestningen; inget land hade svårt att mobilisera sina massor för att 
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dra ut i krig och döda andra länders massor. Tankens totala haveri illustrera

des med all tydlighet på en liten restaurang i Paris på kvällen denna 

Franske socialistledaren Jean Jaures, en vältalig och intellektuell krigs

motståndare, sköts till döds av en ung patriotiskt sinnad fransman. 1a+ Inte 

heller i England fick socialisterna någon inverkan på händelsernas gång. 

Den tidiga gårdagen hade präglats av mycket optimistiska stämningar i 

Londons diplomatkretsar, en optimism som emellertid inte delades av 

Foreign Office . Sedan nyheter influtit om Rysslands allrnänna mobilisering 

och Tysklands reaktion, hade optimismen förbytts i qjupaste missmod. 

Slutligen hade Wrangel vissa uppgifter om det militära läget: engelska flottan 

hade gått till sjöss, och skulle England besluta för att deltaga i kriget på 

Frankrikes sida - trots den för tillfället rådande oviljan att ta ett sådant 

stod en expeditionskår redo att skeppas iväg till Frankrike. 185 

Diskussion och slutsatser 

Om tiden mellan morden i Sarajevo och ultimatumets överlämnande var 

relativt stillsam, ur vårt perspektiv betraktad, uppvisade den sista juliveckan 

en desto högre aktivitet. Nu var det inte längTe enbart beskickningen i Wien, 

som hörde av sig i ärendet om konflikten mellan Österrike-Ungern och 

Serbien, utan nu vaknade även de andra svenska beskickningarna. Tack 

vare den wiener-berlinska maskirovkan och trots en del läckor och rykten 

var det först när Österrike-Ungerns krav på Serbien blev allmänt kända, 

som omvärlden med ens förstod att det var fara å färde� Taylors karakte

ristik var trots allt ganska träffande! Efter att utrikesdepartementet hade 

mottagit telegrammet med kraven på Serbien från Beck-Friis i vVien, torde 

väl även i ett sommarsömnigt Stockholm en och annan manschett ha dar

rat till i Arvfurstens palats. 

Några intryck dominerar efter studiet av handlingarna från 

beskickningarna. I förstone framträder en av flera svenska sändebud förmed

lad stämning av överraskning och omedelbar bekymmersamhet i huvud

städerna. Kravens hårdhet, parat med en plötsligt insikt om att detta kanske 

kunde komma att omfatta mer än mindre armeers manövrerande i 

Balk.ans berg, skapade en känsla av qjupaste allvar. Vad som därefter gör ett 

intryck är den växling mellan optimism och pessimism som,ju allvarligare 
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situationen efterhand blev, rörde sig inom allt snävare ramar. Yttringarna 

av optimism och hoppen om en fredlig lösning, eller åtminstone en begränsad 

konflikt, grundades på allt sämre förutsättningar. Det talades om den tyska 

försäkran att ultimatumets krav var okända i Berlin före överlämnandet i 

Belgrad. Vi har sett hur långlivad den av Tisza utverkade eftergiften om att 

inte erövra serbiskt territorium blev. Greys förslag om halt i Belgrad tillmättes 

en viss betydelse i elfte timmen, och till slut ryktades det om en fredsresa av 

en tysk prins till S:t Petersburg. Slutligen är det markant hur ofta Ryssland 

tillskrevs huvudansvaret för avgörandet av den fortsatta utvecklingen. 

Egentligen var det bara beskickningarna i S:t Petersburg (naturligtvis) och i 

Paris, som skrev om att den allmänna meningen lade avgörandet i händerna 

på Berlin och Wien. Rombeskickningen var sällsamt tyst under hela tiden; 

ministern var på semester, och den tillförordnade beskickningschefen 186
, 

generalkonsul Hermann Bohn, tycks ha tagit sitt uppdrag med mycken ro. 

Det är återigen dags att besvara frågeställningen om förekomsten av 

förvarningsfaktorer, men nu med avseende på "den svarta veckan". Vi böijar 

med att titta på de "hårda" förvarningsfaktorerna, som samtliga är fortsatt 

klart urskiljbara. Om Österrike-Ungerns militära mål rådde ingen tvekan 

ute på beskickningarna, inte heller farms det någon tvekan om 

dubbelmonarkins fortsatta villighet att ta stora risker för att nå målet. 

Bedömningen kvarstod således från tiden före ultimatumets bekantgörande. 

Mot Serbien räknade Österrike-Ungern naturligtvis med en promenadseger, 

och ett eventuellt krig med Ryssland var bättre att få undanstökat nu än 

längre fram. Förr eller senare skulle Österrike-Ungern i alla fall råka i strid 

med det slaviska Ryssland; perceptionen om de "kulturellt underlägsna" 

slavernas utbredande var stark, och ödeskampen ansågs vara oundviklig. 

Men skulle Ryssland verkligen våga ingripa? Tvivel på detta fanns på sina 

håll, tvivel som inte till filllo delades av svenska diplomater 

De tyska avsikterna framfördes också tydligt. Från bö1jan klargjordes att 

det tyska kejsardömet ämnade stå bakom sitt södra grannland i dess aktioner 

på Balkan, i synnerhet om något annat land blandade sig i konflikten. 

Visserligen sades i f lera rapporter att det tyska målet primärt var en 

begränsning av konflikten, men skulle inte det lyckas återstod för Tyskland 

endast att handgripligen stödja Österrike-Ungern. Riskvilligheten framstod 
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som hög även i Tyskland, där synen på Ryssland var snarlik den i 

dubbelmonarkin. Dessutom noterades i Berlin en stor misstro mot Ryssland, 

som man misstänkte för att säga en sak och göra en annan. 

Rapporterna förmedlade tydligt att Rysslands "livsintresse" bestod av 

att behålla status quo på Balkan, där en ytterligare österrikisk-ungersk 

expansion som något otänkbart. I Ryssland var man inte så uttryckligt 

villig att ta risken av ett storkrig, men på samma gång fanns en beslutsamhet 

att inte ge efter för nedlåtande påtryckningar från trippelalliansens 

kärnländer. Ett uttryck för den inställningen var de direkt påbö1jade 

beredskapshöjningarna, vilka noggrant följdes av omvärlden. Mycket lite 

går att säga om den ryska bilden av de kommande fienderna i väster förutom 

en rädsla för ett överraskande tyskt angrepp. Visserligen rapporterades vid 

ett tillfälle om entusiastiska ryska officerare under de förberedande 

mobiliseringsåtgärdena, men det torde främst vara ett uttryck för tidens 

anda; krigsutbrottet kom ju att hälsas med allmän entusiasm i alla de 

krigförande länderna. 

När det gäller England och Frankrike är bedömningarna om dessa 

länders militära mål, riskvillighet och fiendebild inte särskilt framträdande i 

källmaterialet. Det inrikespolitiska läget sades vara ostadigt i båda länderna, 

och det fanns därför ingen allmän önskan att kasta sig in i ett krig. Från både 

England och - i större omfattning Frankrike rapporterades dock om att 

olika beredskapshöjande åtgärder vidtogs. England hyste inget större intresse 

av konflikter på kontinenten och hade dessutom mer pockande bekymmer 

på närmare håll i form av den infekterade politiska frågan om Home Rule 

på Irland. Starka engelska intressen var emot ett krigsdeltagande, och Sir 

Edward Greys medlingsinitiativ i ett par omgångar får kanske ses som ett 

uttryck för viljan att hindra en eskalering till en nivå där England kunde 

hotas. Frankrike och Tyskland tycks ha hamnat i en slags omvänd dragkamp 

om vilket land, som skulle ta första steget att utöva modererande 

påtryckningar på sin respektive allianspartner. Båda sökte undvika 

prestigeförlusten att vara det första landet att yrka på återhållsamhet. Den 

franska revanschlustan på 1yskland efter kriget 1870-1871 var förvisso ingen 

negligerbar faktor, men den tycks inte ha varit tillräckligt framträdande för 

att förtjäna en plats i rapporteringen från Paris. 
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De centrala aktörernas (Österrike-Ungern, Tyskland, Ryssland) inten

tioner, riskvilligheter och fiendebilder är alltså fortsatt väl identifierade och 

förstärker därmed förvarningen från perioden före ultimatumet. 

Vilseledningsfasen var överstånden. Den av Wien oeh Berlin ambitiöst 

uppbyggda fasaden av ett skenbart lugn fram till den 23 juli hade nu rämnat, 

och det fanns inte längre någon anledning att hymla om de verkliga 

avsikterna. En smula av desinformation förekom dock från Berlins sida, när 

man förnekade kännedom i förväg om ultimatumets krav. Det hade kanske 

sett lite illa ut om det oreserverade tyska stödet till Österrike-Ungern framträtt 

alltför tydligt, och som vi har sett uppfattades ju också påståendet som ett 

gott tecken i flera huvudstäder. 

De "mjuka" förvarningsfaktorerna framträder nu tydligare än under 

den tidigare perioden mellan Sarajevo och ultimatum. Risken för ett ryskt 

indragande i konflikten fick några av sändebuden att reagera lite olika; här 

framskymtade personligheterna. Från S:t Petersburg hemställde von 

Heidenstam den 26 juli om bemyndigande, att " ... dans le cas que österrikisk

lmgersk-rysk krig. , . " snarast inför det ryska utrikesministeriet kunna anmäla 

en förestående svensk neutralitetsförklaring. rn7 :Minister Gyldenstolpe i Paris 

uttryckte den 5 augusti, när kriget redan var ett faktum, sin synnerliga 

tillfredsställelse över ett telegram från utrikesminister Wallenberg om be

slutad svensk sträng neutralitet. Han hade skyndsamt underrättat <:2µai 

d'Orsay.188 I Berlin däremot, var inte greve Arvid Taube ute efter en neutrali

tetsförklaring att framföra till Auswärtiges Amt. Tvärtom! Istället hävdade 

han redan den 25 juli att " ... Sverige måste räkna med möjligheten av en 

uppfordran från Tyskland att biträda det."189 Fyra dagar senare uppmanade 

han sin överordnade i Stockholm att tänka efter i tid, och vad Taube menade 

var givetvis att Sverige skulle inta sin plats i ledet vid Tysklands sida. 

"Det ligger i öppen dag, att ett i tid i ett kritiskt ögonblick gjordt 

frivilligt och oförbehållsamt partitagande har en långt större 

betydelse och gör medkontrahenten på ett helt annat sätt för-

bunden än ett senare framtvingat sådant." 190 

Taube var något av en särling och ingalunda någon timid personlighet. 

Ingen av de andra ministrarna var så öppenhjärtig om sina personliga åsik

ter som Taube, och hans åsikter framgår tydligt på många ställen i handling-
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arna från Berlin. Ibland antog Taubes skriverier en smått agitatorisk ton. 191 

Hans även för den tiden starkt protyska inställning var välkänd i regerings

och departementskretsar. En tidigare utrikesminister, Albert Ehrensvärd, 

hade 1913 gått förbi sin minister i Berlin och istället vänt sig till den mer 

väshnaktsvänlige ministern i Rom, Carl Bildt, i ett delikat ärende. Bildt fick 

instruktioner att resa från Rom ända till Marienbad i Böhmen för att fråga 

ut den tyske statssekreteraren von.Jagow om ett av kejsarens impulsiva ytt

randen om Sverige och dess neutralitet Ehrensvärd misstrodde Taube till

räckligt mycket för att inte ge honom uppdraget, vilket hade varit det natur

liga, sändebud i Tyskland som han ju var. 192 

Övriga sändebud var mer balanserade i sin rappmtering, även om det 

ibland kan anas en mer framträdande gemenskap med elen germanska 

kulturkretsen. Flera ministrar och deras ställföreträdare stod i god kontakt 

med framförallt sina österrikisk-ungerska och tyska kolleger. 

Tendensen att på de flesta av beskickningarna anse, eller i va1je fall inte 

motsäga, att avgörandet för den fortsatta utvecklingen låg hos Ryssland�·· 

oaktat det faktum att de ryska åtgärderna naturligtvis hade en stor betydelse 

låg helt i linje med den förhärskande svenska synen på grannen i öster. I 

analogi därmed omfattades även Serbien av elen synen; någon som helst 

sympati med landet framträder inte i källmaterialet. Österrike-Ungern 

ha all rätt att göra vad det behagade med Serbien. Några större 

problem med elen delen av konsistensanpassningen torde inte diplomaterna 

och attacheerna ha haft. Gällande världsbild, förutfattade meningar och 

fördomar utmanades inte nämnvärt under sommaren 1914. 

En följd av irrationell konsistens "man ser det man vill se" eller önske

tänkande är tydlig när det gäller de olika möjligheterna till fredliga lösningar, 

som med varierande varaktighet fördes fram .. Mest långlivad var uppgiften 

att Österrike-Ungern inte eftersträvade en annektering av serbiskt 

territorium. Trots vetskap om den långvariga spänningen och upprustningen 

i Europa ville nog ingen egentligen tro på möjligheten av ett storkrig, som 

med säkerhet (vilket flera diplomater också påtalade) grundligt skulle skaka 

om det rådande systemet. Varför rasera förutsättningarna för en, för de 

statsbärande kretsarna, behaglig livsstil? Ett uttalande av den engelske 

ambassadören i Wien i mars 1914 apropå risken för krig i Europa är 
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betecknande för inställningen: "No statesman would do such a thing in our 

days."193 

Ingen av rapportörerna gör i sina eg11a bedömningar några hänvisningar 

till erfarenheter av kriser i det förflutna. Däremot, i likhet med vad som 

ovan anförts i avsnittet om tiden mellan mord och ultimatum, refererades 

ånyo österrikisk-ungerska hänvisningar till tidigare kriser på Balkan. 

Dubbelmonarkin hade tidigare mobiliserat tre gånger "för intet", men nu 

var det allvar. Österrike-Ungern ämnade alltså å sin sida bryta kontinuiteten 

i raden av sabelskrammel och övergå till verkliga stridshandlingar, medan 

det gärna såg att Ryssland fortsatte med att som tidigare enbart prestera ett 

passivt mullrande. 

Svaret på den andra frågeställningen, huruvida det förekom några 

förvarnande budskap, kan formuleras relativt entydigt: ur förvarnings

synpunkt var den 25 juli avgörande. Från beskiclmingarna inflöt den dagen 

telegram om den av Tyskland understödda österrikisk-ungerska beslut

samheten att inte rygga tillbaka ens för en storkonflikt, om f örberedande 

mobiliseringsåtgärder i Ryssland och serbisk mobilisering. Förmodligen skulle 

en lokal konflikt mellan Österrike-Ungern och Serbien inte ha setts som 

något särskilt oroande uppe i Norden, men saken fick ajälvfallet en annan 

dignitet med en stormakt bakom va1je part. Ett krig mellan Tyskland och 

Ryssland kunde nämligen få skrämmande konsekvenser för Sveriges del; det 

innebar en risk att bli indragen i kriget. 194 Möjligheten av ett svenskt del

tagande på tysk sida i ett krig mot Ryssland var, som ovan anförts, ingen 

osannolik utveckling. 

Vad som följde efter den 25 juli skulle jag inte vilja beskriva som 

förvarnande signaler om ett kommande lo.ig. Överraslo.1ingen från Östenike

Ungerns sida var ett faktum, och att ett lo.ig skulle bryta ut föreföll sannolikt. 

Frontlirrjerna i öster var utstakade och skulle inte komma att ändras: det var 

Österrike-Ungern och Tyskland mot Serbien och Ryssland. Den stora frågan 

in i det sista var hur Ryssland, och för all del även Frankrike och England, 

skulle ställa sig till den ursprungliga konflikten på Balkan. Skulle det bli en 

regional konflikt eller inte? Krigets omfattning, och inte bara själva 

förekomsten av ett krig, var naturligtvis också av intresse för Sverige. !'dan 

kan således tänka sig förvarningar av en lägre dignitet, förvarningar om 
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delmoment i utvecklingen. Vi har sett hur mobiliseringar, uppgifter om 
samtal på höga nivåer och liknande rapporterades hem till Sverige. Men 
frågan är om det på det här stadiet handlade om förvarning. I och med att 
uppgifterna om de första mobiliseringsåtgärderna (och mobilisering var i 
princip liktydigt med krig) blivit kända på beskickningarna och i god ordning 
rapporterats till utrikesdepartementet, var uppgiften att varna för krigsfara 
avklarad och allting övergick sedan till en strävan att följa med i den snabba 
och säkert mycket förvirrande händelseutvecklingen. 

Svaren den tredje frågeställningen om förutsättningarna för att 
införskaffa underrättelser ger vid handen, att våra rapportörer inhämtade 
sin information från likartade källor. I vVien grundade Beck-Fri.is sina 
rapporter på officiella texter och kommunikeer (varav en del säkerligen 
härrörde från utrikesministeriet), på samtal med förtroliga och initierade 
källor (som ovan anförts utnyttjade sannolikt både Beck-Fri.is och af Ström 
uppgifter från samma källa vid ett tillfälle) och på samtal med åtminstone en 
kollega inom diplomatiska kåren, nämligen den engelske ambassadören. 
Även om pressen inte specifikt omnämndes som informationskälla, kan 
man utgå från att tidningsläsning ingick som en del i arbetet på beskickningen. 

l\tiinister Taube i Berlin verkar ha förlitat sig enbart på källor inom 
Auswärtiges Amt, och det är möjligt att hans enda (i va1je fall hans viktigaste) 
källa där var understatssekreteraren Zimmermann. De båda förefaller ha 
stått på god fot med varandra, och Taube gavs tillfälle att i detalj följa den 
tyska utrikesledningens korrespondens med sina beskickningar. Förmodligen 
var Taube den av sändebuden, som hade den djupaste insikten i sitt 
stationeringslands utrikesaffärer. 

I S:t Petersburg var von Heidenstam och senare även Brändström i 
fortlöpande kontakt med det 1yska utrikesrninisteriet. Dessutom stod man 
på vänskaplig fot med de österrikisk-ungerska och tyska ambassaderna och 
fick sannolikt en hel del uppgifter därifrån. Pressen studerades givetvis, och 
det förekom förmodligen kontakter med ryska tjänstemän; åtminstone 
militärattachen uppgav sig ha en källa på den 1yska generalstaben. 

Beck-J'riis i Paris anförde Q1ai d'Orsay och ej närmare angivna initierade 
källor, sannolikt inom just utrikesministeriet eller inom regeringen. Åsikter 
inom diplomatiska kretsar rapporterades, och Beck-Fri.is' schweiziska och 
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rumänska kolleger påtalades särskilt vid några tillfällen. 
Källor inom Office och kollegerna från Österrike-lJngern, 

1yskland och Ryssland tycks ha varit Herman Wrangels huvudsakliga källor 
i London. Han hade en anmärkningsvärt god kännedom om den senaste 

utvecklingen i Central- och Östeuropa; helt säkert en följd av kontakterna 

med sändebuden från dessa länder. Wrangels kännedom om det inrikes

politiska läget och stämningarna i England tyder på, att han höll sig väl 
informerad i frågan med hjälp av bl a engelsk press. 

Källorna var alltså ungefär desamma i de olika huvudstäderna: utrikes

ministerierna, generalstaberna, väl placerade källor inom högre kretsar, 

diplomatiska kolleger (särskilt de från Österrike-Ungern och Tyskland) och 

pressen. Några särskilda svårigheter att skaffa information påtalades inte vid 

något tillfälle. 

Sammanfattning med reflektioner 

Vi har nu studerat hela tidsperioden från Sarajevo till krigsutbrottet och 
följt de svenska beskickningarnas rapporter om den eskalerande krisen. Det 

är nu dags att sammanfatta resultaten av undersökningen och resonera 

kring dessa. 
De "hårda" förvarningsfaktorerna var tydligt urskiljbara under hela den 

undersökta perioden. Några större svårigheter att bedöma Österrike
Ungerns och Tysklands militära mål, riskvillighet och fiendebild hade inte 
de svenska diplomaterna och attacheerna. Serbien skulle krossas, kosta vad 
det kosta ville, även till priset av ett krig med Ryssland, för vilket det inte 
rådde någon påtaglig högaktning. Kampen mot Ryssland ansågs hur som 

helst vara oundviklig i längden. När det gäller motsvarande för Ryssland 
framträder en något mer diffus bild. Målet att hindra germansk expansion 

på Balkan var tydligt nog, och de snabbt inledda förberedande mobiliserings
åtgärderna indikerade en viss riskv:illighet. Den ryska uppfattningen om de 
presumtiva fiendeländerna Österrike-Ungern och Tyskland är däremot 
oklar, men en viss misstro mot tyska avsikter kan Rapporteringen 

från Frankrike och England visade på en splittrad opinion och ett begränsat 

intresse för att dras in i en konflikt. Frankrike hamnade i en prestigekamp 

mot Tyskland angående vilket land, som först skulle nedlåta sig till att 
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intervenera hos allianspartnern, och England strävade efter att hålla sig 

utanför den uppseglande konflikten. England var faktiskt det enda land, 

som aktivt försökte verka för en förhandlingslösning. Det militära målet för 

de båda länderna var således i förstone att stå utanför ett krig, även om 

Frankrike efterhand höjde garden. Vidare framstod de som föga villiga att 

ta några risker trots att det i Frankrikes fall fanns en stor, fet gås oplockad 

med Tyskland. 

Den i rapporteringen framförda identifieringen av ländernas avsikter 

och perceptioner var tydligast beträffande Österrike-Ungern och Tyskland. 

Det berodde förmodligen på att de två ländernas världsbild och övertygelser 

även omfattades av den tidens svenskar, och det var således lätt att identifiera 

sig med de österrikisk-ungerska-tyska ståndpunkterna mot framför allt 

Ryssland. Fö\jaktligen bör det inte ha erbjudit någon större svårighet, att 

inse i vilken riktning främst Österrike-Ungern ämnade marschera, vilket 

också styrks av de tidigt rapporterade funderingarna kring den kommande 

utvecklingen. Rimligen är det lättare att förstå något, som man själv upplever 

en gemenskap med. Den förhållandevis goda förståelsen för ryska avsikter 

och perceptioner kan knappast tillskrivas någon känsla av gemenskap, utan 

berodde snarare på kunskaper om den gamle arvfienden i enlighet med 

mottot "känn din fiende". Förutom militärattachen var självaste ministern 

i S:t Petersburg militär, och enligtÅselius fanns den stora Rysslandskunskapen 

i Sverige inom just krigsmakten. Identifieringen av dessa tre länders avsikter 

utgjorde grunden för förvarnings budskapet. 

Tecken på en påverkan av vilseledning och desinformation är sparsamt 

förekommande i rapporteringen. De högre österrikisk-ungerska och tyska 

tjänstemännens semesterresor omnämndes som ett lugnande tecken av 

militärattachen i 'Wien, men han konstaterade samtidigt att flera av dem 

precis återvänt till vVien. Det faktum att han skrev detta just den 23 juli, 

tyder emellertid på att vilseledningen haft en lugnande inverkan så långt. På 

det stadiet hade dessutom kampanjen förlorat sitt värde och behövdes inte 

längre. Indirekt framkommer indikationer på vilseledningens framgång: vi 

far ju inte glömma bort att samtliga svenska ministrar utom Herman vVrangel 

i lugn och ro tog semester under någon del av perioden från 28 juni till 23 

juli. På flera ställen i litteraturen anses också att döljandet av de verkliga 
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avsikterna var framgångsrik. 195 Den tyska lögnen om att man inte kände till 

ultimatumet i förväg var en typisk desinformation, som inte heller ifrågasattes 

på något håll. Värdet av den desinfonnationen blev dockkortvarigt, eftersom 

händelseutvecklingen snabbt gjorde den inaktuell. 

Även om "nrjuka" förvarningsfaktorer är mindre påtagliga än de "hårda", 

är det ändå möjligt att göra en tolkning av faktorernas påverkan på 

fö1varningsprocessen. Det kan inte ha funnits någrn stora psykologiska hinder 

att nästan genomgående lägga huvudansvaret i tsarens händer. Diplomaterna 

och attacheema behövde inte brottas med att konsistensanpassa sina 

informationer; de stämde bra överens med gällande världsbilcl och 

övertygelse. Kulturella faktorer riskerade inte att försena eller grumla 

budskapet om hotande fara. Med ett undantag ger rapportörerna int1yck 

av att vara sansade personer. Undantaget var förstås den agitatoriske Arvid 

Taube, som nog ibland gick lite väl långt i sin protyska iver. 

Påfallande är de alltmer grundlösa förhoppningarna om en oblodig 

lösning, som man fäste vid olika utspel och rykten. När det till slut ryktades 

om prins Heinrichs fredsresa till Ryssland, var det inget annat än ett utslag av 

kollektivt önsketänkande. Här gör sig en irrationell konsistens påtagligt 

gällande: diplomaterna valde att i det längsta tro på att det fanns en väg ut ur 

återvändsgränden. 

Bedömningar grundade på erfarenheter från tidigare Balkankonflikter 

gavs ett mycket begränsat utrymme i rapporterna. Ingen av författarna 

grundade sina egna bedömningar på extrapolering av tidigare erfarenheter 

eller en kontinuitet i utvecklingen. Däremot refererades vid ett par tillfällen 

österrikisk-ungerska uttalanden om saken. Enligt Williamson styrdes det 

österrikisk-ungerska agerandet efter Sarajevo till stor del av just erfarenheter 

från Bosnienkrisen 1908-1909 och de båda Balkankrigen under 1912 och 

1913. t96 För åtminstone en tid fanns i Wien uppfattningen, grundad på just 

erfarenheter från det förgångna, att Ryssland skulle reagera lika passivt 

muttrande som det gjort under tidigare kriser. Berlin ansåg för övrigt att 

Ryssland inte var redo för rn7 Aven om saken inte var framträdande i

rapporteringen, för litteraturen fram att det förekom en viss optimism 

baserad på den diplomatiska historien. Massie påpekar att den engelske 

premiärministern Asquith hyste en optimism för Englands del med 
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utgångspunkt från tidigare diplomatiska segrar över hotande krigsfaror. 198 

Den sparsamma förekomsten av historiskt grundade prognoser var kanske 

ett dåtida och omedvetet tillämpande av Laqueurs tes, nämligen att 

förvarning är som svårast när den är som mest behövlig� i en tid av snabba 

och oväntade förändringar när kontinuiteter bryts. 

Egentligen var det endast under tiden mellan mord och ultimatum, som 

det fanns förutsättningar för att kunna prestera förvarningar. Grunden för 

förvarning försvann den dag, då kraven på Serbien och de närmast berörda 

ländernas inledande åtgärder blev kända och föremål för rapportering. 

Omvärlden kom att ställas inför ett mer eller mindre fullbordat faktum. 

Förvarningsperioden sträckte sig fram till den 25 juli, som var den dag då de 

illavarslande nyheterna nedpräntades på de svenska beskickningarna runtom 

i Europa. Därefter vidtog en frenetisk strävan att hålla jämna steg med 

utvecklingen. 

Beskickningen i Wien framstår som den i stort sett enda informations

källan under förvarningsperioden. Informationen visade sig också vara av 

bra kvalitet, och beskickningen synes ha haft tillgång till goda kontakter i 

\1Viens högre kretsar. Läckor och rykten bidrog säkert också till att pussel

läggandet kunde genomföras med viss framgång. Redan den 16 juli målades 

den kommande utvecklingen upp i grova drag, om än i spekulativa former. 

Under den efterföljande veckan fylldes bilden i med ytterligare delar av 

information. Beskickningen i \Vien var placerad mitt i händelsernas centrum, 

och det är knappast förvånande att den var så pass välunderrättad. De 

andra svenska beskickningarnas senfärdighet under den första tiden är 

däremot en smula märklig. De överraskade reaktionerna kom först den 25 

juli. Kombinationen av sommar, semestertider, vilseledning och des

information gjorde det emellertid svårt för en utomstående att bedöma 

Österrike-Ungerns ,-�,,�,,-« avsikter. Kopplingen mellan mordet på Franz 

Ferdinand och ett krigsutbrott framstod inte överallt som självklar, och 

aningslösheten var allmänt utbredd. 199 \Vienbeskickningen far anses ha gjort 

ett under omständigheterna gott arbete. 

Betingelserna för inhämtning av information i de sex huvudstäderna 

förefaller genomgående ha varit goda. Ingenstans förekommer 

antydningar om svårigheter att söka underrättelser om det rådande läget. 
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Därav skall man givetvis inte förledas att tro, att alla utrikesministerier och 

generalstaber var helt öppna för insyn. Det som var hemligt var naturligtvis 

hemligt. Likväl kunde ( och kan) en mängd relevant information extraheras 

ur samtal under lediga former, och den allra största delen av den rapporterade 

infonnationen härrörde från personliga kontakter med källor på olika poster 

inom statsförvaltningar och krigsmakter. :Man får omedvetet en känsla av, 

att informationsinhämtningen bestod av gemytliga samtal cigarrökande 

gentlemän emellan, fjärran från dagens mångfacetterade och komplicerade 

undenättelsevärld. De olika sagesmännen var rimligen väl medvetna om, 

att det de yttrade i förtroende till svenska diplomater och attacheer skulle 

rapporteras vidare till Stockholm;ju förtroligare information desto större 

sannolikhet för detta. Naturligtvis innebar ett sådant förhållande en risk för 

att lämplig information avsiktligt planterades hos t ex en diplomat för att 

föras vidare till dennes hemland under en trovärdig täckmantel. Det är 

emellertid inte mqjligt att visa, att något sådant planterande gjordes 

sommaren 1914. Sverige var otvivelaktigt en gynnad nation i Berlin och 

Wien - de i detta sammanhang så viktiga huvudstäderna -och man visade 

sannolikt de svenska sändebuden och attacheerna ett förtroende utöver det 

normala. Effekten kan ha blivit att de svenska besldckningarna var bättre 

underrättade än andra länders motsvarigheter; utan en jämförande studie 

är det dock inte möjligt att avgöra den saken. 

Vad befrämjar då en god förvarningsförmåga? Vilka lärdomar kan vi 

hämta från den här undersökningen? Två viktiga förutsättningar för 

förvarning framträder ur skeendet sommaren 1914·, varav båda är ganska 

självklara (men kanske inte alltid tillräckligt uppmärksammade) 

För det första måste den eller de som skall vara inhämtare och sköta 

förvarningsfunktionen befinna sig på sin tjänstgöringsplats. Semester be

främjar inte förvarning! (För övrigt är det slående vilka generösa semester

förmåner en beskickningschef kunde ha.) Lyckligtvis hade de flesta semest

rande ministrarna 1914 kompetenta och driftiga ställföreträdare, som med 

den äran skötte arbetet i beskickningschefernas frånvaro. 

För det andra är det nödvändigt med djup kunskap om, förståelse för 

och inlevelse i den stat, den gruppering eller den företeelse, vars avsikter, 

handlingar eller befintlighet det finns anledning att bevaka och i tid varna 
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för. Sommaren 1914 fungerade förvarningen under omständigheterna väl, 

tack vare att det å ena sidan fanns en känsla av gemenskap med Österrike

Ungern och Tyskland och å andra sidan en god kunskap om arvfienden 

Ryssland. Utan kunskap övergår förvarningsprocessen lätt till något som 

liknar okvalificerade gissningar. Det objekt som upplevs som ett verkligt 

eller potentiellt hot måste således bli föremål för ingående studier.] ag anser 
detta vara en grundläggande förutsättning för möjligheten att med visst fog 

kunna sia om framtida utvecklingar. IVIen någon patentmetod är det inte; 

den cljupa kunskapen om objektet är en ltjälp men ingen slutgiltig vägvisare. 

Ofta måste något så svårdefinierbart som intuition berika processen. 

Avslutningsvis vill jag föra fram några av de personliga intryck, som jag 

fått under arbetet med uppsatsen. Under den inledande arbetsfasen utgick 

jag mer eller mindre omedvetet från att resultatet skulle visa på, att 

förvarningen var ytterst knapp eller kanske t o m obefintlig. Denna min 

förutfattade mening bestod under en men fick så småningom ge vika i 

takt med att källmaterialet relaterades till uppgifter i litteraturen och ytterst 
ställdes mot hela kontexten sommaren 19 M. Som jag anfört på flera ställen 

i texten var de rådande omständigheterna sådana, att de inte främjade 
möjligheten att i god tid varsla om fara. Likväl kom de första funderingarna 

kring en mer omfattande konflikt två och en halv vecka efter skotten i 

Sarajevo och drygt två veckor före krigsutbrottet. Sett i det tidsperspektivet 

och med tanke på Berchtolds hemlighetsmakeri kom varningen ändå i ganska 

god tid. Resultatet var bättre än jag förväntat mig. 

lVIed tanke på den av Åselius framförda skillnaden i kompetenser mellan 

den tidens diplomater och militärer, förväntade jag mig inledningsvis att 

kunna konstatera något liknande. Jämförelsen utfaller dock snarare till 

diplomaternas fördel. I det storpolitiska drama, som utvecklade efter 

Sarajevo, var militärattacheernas framträdanden sällsynta. Som vi har sett 

berörde endast ett fåtal attacherapporter det tillspetsade läget; istället visade 

sig ministrarna eller deras ställföreträdare vara mer alerten. Då 

händelscutveeklingen huvudsakligen utspelade sig i en krets bestående av 

regeringar, utrikesministerier och beskickningar var detta en spelplan, där 

diplomater var mer hemtama än militärer. Inom ramen för uppsatsens 

avgränsningar framstår diplomaterna således i en mer fördelaktig dager. 
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Noter 

Palmstierna 1952, s 49. Dagboksanteekning från den 23 juli 1914. 
2 ::VIinister Taube sitter nere i Berlin och ldagar över 30-gradig värme i ett 

handskrivet brev till UD:s kameralavdelning m a a redovisning av egna 
semesterdagar. Brevet avslutas med: "?vfer orkar jag inte i värmen." UD 
1902, I0A, vol 430. 14 juli 1914, brev Taube till UD. 

3 Ingen av de berörda staterna agerade i enlighet med sina åtaganden i 
alliansfördragen. Enligt Taylor skulle de utan tvivel ha gjort så, om inte 
staterna själva hade föregripit avtalstexterna. Taylor 1990, s 527 f. Gihl 
skyller emellertid krigsutbrottet på systemet av allianser: "Liksom bundna till 
händer och fötter drevo makterna med händelsernas ström mot katastrofen. 
Och vad som vållade denna bundenhet är uppenbart: den berodde på det 
system av allianser, som delade Europas stormakter i två motsatta och till 
slut mot varandra allt mer fientliga läger." Gihl 1951, s 2. 

'1 Åselius 1991� (1), s 22. Tanken om outtalade antaganden var ursprungligen
framförd av JamesJoll vid en installationsföreläsning i London 1968. 

Nämnda frågor har dock bö1jat uppmärksammas, se t ex Aust 1997 (1) 
och (2). 

6 Ett ytterlighetsexempel där en enstaka person, ingen mindre änJosefStalin, 
med sina personliga föreställningar fullständigt styrt bedömningen av 
inkomna underrättelser kan studeras i Whaley 1973, s 170-219. Boken 
behandlar förspelet till det tyska överraskningsanfallet på Sovjetunionen 1941, 
Operation Barbarossa. 

1 Bar-Joseph 1995. Författaren gör en systematisk genomgång av varningsin
dikatorerna och den löpande hanteringen av dessa. Artikeln grundas främst 
på tre memoarböcker utgivna i bö1:jan av 90-talet och den 1995 i stort sett 
helt frisläppta Agranat-kommissionens rapport. Se även Aust (1), s 26 fl'. 

u Laqueur, s 256, 258.
9 Ibid, s 266.
10 Aust (1), s 9.
11 Ibid, s 10 f. 
1 2 Aust (I), s 12 f.
13 Laqueur, s 283, 285, 289, 306.

H Ibid, s 307. 
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15 Åselius (1), s 26-33.
16 Ottosson et al 1991, s 19-4-4. Utvecklingstendenser har dock kunnat

konstateras inom attacheväsendet. Åselius 1990 (2) gör en undersökning 
av en utveckling i professionaliserad riktning bland militärattacheerna i 
S:t Petersburg 1885-1917. 

17 lbid, s 47-55. Ett annat exempel på den svenska välvilliga inställningen till
Tyskland under krigsåren utgörs av telegramtrafiken mellan Berlin och de 
transatlantiskt belägna tyska beskickningarna, som förmedlades genom det 
svenska utrikesdepartementets försorg. Ibid, s 57. Tuchman 1985, s 116, 161 f, 
169. Vidare dechiffrerade man i Stockholm den ryska diplomatiska telegram
trafiken och överlämnade resultatet till tyskarna. Berner 1991, s 27.

18 Benämningen sändebuden kan i litteraturen ibland vara lite förvirrande.
Samtliga svenska beskickningschefer som behandlas i uppsatsen hade den 
officiella titeln "envoye extraordinaire och ministre plenipotentiaire" (UD:s 
kalender 1914·), vilket innebar att de var envoyeer och inte ambassadörer. En 
envoye benämns även minister, vilket är den vanligaste tilltalsformen. I 
uppsatsen använder jag titeln minister för de svenska sändebuden. Ambassa
dör Bengt Åkerren, Ekerö, har vänligen assisterat med att reda ut begreppen. 

1 9 Attacheer har i sin iver understundom haft en benägenhet att överträda sina
befogenheter. Ett dåtida exempel var den ryske militärattachen i Stockholm, 
överstelöjtnant Pjotr Assanovitj (även förnamnsvarianterna Pierre eller Peter 
förekommer), som efter spionerianklagelser utvisades frän Sverige kring 
nyåret 1913-1914. Åselius ( l), s 259. Parallellt med en tilltagande ämnes
specialisering i attacheernas rapportering vidgades ämnenas spännvidd p g a 
det moderna krigets komplexitet, vilket medförde att det i ökande omfattning 
blev nödvändigt att även rapportera om politiska förhållanden, Åselius (2), 
s 23 n: 

20 Trippelalliansen bildades 1882 i och med Italiens anslutning till det redan
1879 ingångna fördraget mellan Tyskland och Österrike-Ungern. Taylor, s 
264,275. 

21 Trippelententen kom till i två steg: 1904 kom England och Frankrike överens
i en rad gamla stridsfrågor, och 1907 ingick England och Ryssland ett 
motsvarande avtal. Frankrike och Ryssland ingick en allians redan 1902, 
Ordet "en ten te" är franska och betyder sämja eller samförstånd. Taylor, 
s 404, 415, 443. 

22 Luigi Albertini 194-3, "Le origini della guerra del 1914", tre voL Utgiven i
engelsk översättning från 1952. 

23 Notera dock att Taylor publicerade sitt verk första gången 1954. 

24 Gihl, s 438. 
25 UD huvudarkiv, C3B, vol 46. 
26 Gst Utravd, H200, Eig, vol 48. Gcneralstabsn1ajoren Leijonhuf\rud
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besökte den 12-25 juni 1914 elen österrikisk-ungerska armeskjutskolan i 
Bruck an cler Leitha. 

17 Personuppgifterna är härnt_ade ur UD:s kalender 1914. 
28 KABA hade fatt sitt uppdrag tack vare att generalstabsehefcn Knut Bildt

insett, att flygutveeklingen i föregångslandet Frankrike noga borde följas. 
Den flygtekniska kompetensen var allmänt dålig bland svenska officerare vid 
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Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning 
1945 -1960 

CHRISTER ERIXON 

Tolkning av nyckelord 

Uppgiften är kortfattad och kan tolkas på olika sätt. Tre centrala begrepp 

framträder: Flygvapnet, doktrin och krigsplanläggning. Dessa tre begrepp 

definieras enligt följande; 

Flygvapnet: Ordet "flygvapnet" kan definieras på olika sätt. Ordet kan, 

beroende på sammanhang, vara synonymt med flygstridskrafter, luftst:rids

krafter, krigsorganisation, fredsorganisation, ledning av flygvapnet etc. I 

detta sammanhang definieras ordet med elen del av flygvapnet som är 

ansvarig för att en doktrin utvecklas, det vill den enhet som under 

denna period benämns flygstaben. Vid denna stab är det i huvudsak den 

operativa avdelningen som svarat för arbetet med eventuella doktriner. 

Doktrin: Doktrin tillhör den kategori av begrepp som är mycket svårdefini

erbar, då denna används i så olika betydelser. 1 En doktrin kan liknas 

vid en kompassriktning, som visar huvudriktningen av en kurs mot ett mål. 2 

I elen här uppsatsen är begreppet doktrin ett centralt begrepp. 

Krigsplanlägg11i11g: Begreppet krigsplanering kan sägas vara ett samlande 

begrepp som omfattar alla de åtgärder som i fred vidtas i syfte att förbereda 

verksamheten vid krig inom försvaret. Inom ramen för krigsplanering är 

krigsplanläggning av central betydelse. ]\/led krigsplanläggning avses då främst 

det operativa och taktiska krigsförberedelsearbetet som mer explicit har 

med förbandens disposition och utnyttjande att göra, i olika alternativ.3 

Genom att studera krigsplanläggningen under aktuell period ökar mqjlig-
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heten att klarlägga vad som var en doktrin, även om denna doktrin inte varit 

uttalad. 

Period: Enligt uppgiften är perioden som skall behandlas 1945-1960, det vill 

säga tiden från andra världskrigets slut till och med två år efter försvarsbe

slutet 1958. Dock väljer jag att behandla perioden fram till 1958, det vill 

säga då försvarsbeslutet fastställs. 

Uppgiftens innebörd 

Nlitt syfte med denna uppsats är att kartlägga, analysera och kommentera 

förekomsten av doktrin ur dåvarande flygstabcns perspektiv under angiven 

period. Doktrinen behöver nödvändigtvis inte vara uttalad. För att uppnå 

detta syfte avser jag att svara på följande frågor: 

1. Vilken var doktrinen?

2. Vilka var uppgifterna?

3. Generalmajor Axel �jungdahl, i egenskap av stabschef,

eskaderchef och senare som generallöjtnant och chef för

flygvapnet, var en huvudperson under denna period. Vilken

roll spelade den övriga staben vid arbetet med en eventuell

doktrin?

Uppgiften består av tre delar. Först skall jag, som ett fundament för mitt 

resonemang, beskriva läget för flygvapnet efter andra världskrigets slut. 

Därefter skall jag försöka definiera flygvapnets doktTin och krigsplanläggning 

under tidsperioden 19,15 1958, Detta genomför jag i huvudsak genom att 

granska den dåvarande flygstabens handlingar i krigsarkivet. Avslutningsvis 

drar jag slutsatser med utgångspunkt av de frågeställningar som anges ovan. 

Utifrån detta resultat genomförs en syntes av fört resonemang. Som ämnen 

för framtida uppsatser anges ett antal frågeställningar. 

Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar det svenska flygvapnet under perioden 1945-1958. 

Ursprungligen är uppgiften ställd att omfatta perioden fram rill 1960.Jag 

finner dock 1958 vara en mer lämplig tidpunkt att avsluta med, då försvars

beslutet detta år utgör en naturlig gräns för en period som sträcker sig 
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utanför den ställda uppgiften. Flygvapnet har, sedan luftbevaknings

organisationen överfördes till flygvapnet genom riksdagsbeslut 1948, till

sammans med luftvärnet varit en del av de stridskrafter som ibland be

nämns luftstridskrafterna. Det finns en risk att hamna i olika spår under 

uppsatsens arbete.] ag väljer därför att uteslutande fokusera på att försöka 

definiera en doktrin som gäller flygvapnet och flygstridskrafterna.] ag avser 

att försöka utröna vad som var en doktrin på en övergripande operativ nivå 

och hur arbetet med att utveckla en doktrin genomfördes vid dåvarande 

flygstaben. 

Begreppet flygvapnet omfattar flygstabens verksamhet med inriktning 

på i huvudsak operationsavdelningen, då jag bedömer att denna avdelning 

vid flygstaben haft störst inflytande vid arbete med doktriner.] ag bedömer 

det inte vara möjligt, med hänsyn till det omfattande materialet, att behandla 

både doktrin och krigsplanläggning med samma djup. Detta skulle riskera 

möjligheten att besvara uppsatsens frågeställningar. Krigsplanläggningen 

kommer att beröras översiktligt, då det kan finnas vinster att koppla elen 

med det övriga materialet, och därmed finna vissa ansatser till en doktrin. 

Metodbeskrivning 

:Metoden är i första hand empirisk, men även deskriptiv, kommenterande 

och analyserande. Min strävan är att både försöka förstå och förklara tan

karna bakom arbetet med doktriner vid dåvarande flygstaben under denna 

tid. Detta genomför jag genom att i huvudsak granska flygstabens hand

lingar under denna period. Försvarsbesluten 1948 och 1958, berednings

processerna i samband med dessa samt flygvapnets remisser tillkommer 

som ett komplement Inledningsvis definieras begreppet" doktrin" och vad 

jag anser omfatta begreppet "flygvapnets doktrin". Doktrinen som jag sö

ker är inte på taktisk eller operativ nivå, inte heller teknisk, utan övergri

pande operativ nivå.4 Som plattform för genomgången av verksamheten 

vid flygstaben med inriktning på doktriner, redovisas situationen vid andra 

världskrigets slut och den svenska omvärldsuppfattningen vid denna tid

punkt. En redogörelse för de försvarsbeslut som fattats under perioden 

återfinns också här.Jag beskriver även flygstaben och dess befattningsha

vare i stort. Därefter diskuterar jag verksamheten vid flygstaben under pe-
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rioden 1945 - 1958 med inriktning på doktriner. Avslutningsvis gör jag en 

syntes av dessa förhållanden där målet är att belysa eventuella doktriner och 

vilka faktorer som främst påverkat dessa. Som utgångspunkt för detta an

vänder jag de frågeställningar som redovisats under punkt 1.3.2. Frågeställ

ningar inför framtida uppsatser avseende flygvapnets doktrin redovisa 

Tidigare forskning och källor 

Någon forskning med samma syfte och frågeställningar som avhandlas i 

denna uppsats och som omspänner samma tidsperiod har inte genomförts 

tidigare. Bertil vVennerholm har skrivit en uppsats som till ,�ss del behandlar 

samma område, dock skiljer sig tidsperiod och frågeställningar. 5 Syftet med 

frågeställningarna i min uppsats är att ge exempel på intressanta ämnesom

råden inför framtida uppsatser och därmed täcka tidsperioden mellan min 

avhandling och Anders Silvers uppsats "Svensklufl:krigsdoktr.in och doktrin

process" .6 Silver diskuterar möjligheterna till en grundläggande svensk 

lufl:krigsdoktrin med historiska erfarenheter som grund samt processen för 

att ta fram en luftkrigsdoktrin. 

Källorna är principiellt av fyra slag: Öppna källor som exempelvis 

försvarsbeslut, tidigare hemligt material, hemligt material samt kvalificerat 

hemligt material. Vad gäller de öppna källorna har de karaktären av samtida 

källmaterial. Det hemliga materialet som utnyttjats återfinns i krigsarkivet 

och kan sägas ha karaktären av kvarlevor och berättande källor. Utöver 

detta har litteratur samt bearbetningar i form av ohyckta uppsatser använts. 

Det kvalificerat hemliga materialet tillhör högkvarteret. l'viycket arbete har 

krävts för att försöka finna material för uppsatsen. Flera handlingar av 

bedömt väsentlig betydelse saknas helt. I volymer och i vissa handlingar 

anges att material har bränts. V id flera tillfällen har innehållsförteckning 

över aktuell volym saknats. Detta har inneburit: att samtliga sidor i dessa 

volymer krävt granskning. Därmed är det svårt att uppskatta hur mycket av 

materialet som saknas. Rutinerna vid handläggningen av militära ärenden 

medför att det av handlingarna inte går att utläsa vilka andra alternativ som 

behandlats innan ett beslut har fattats. Inte heller finns möjligheten att 

bedöma vilka diskussioner som förts och hur dessa i sin tur har utvecklats till 

exempelvis nämnda alternativ. 
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"/ AVSAKNAD AV EN DOKTRIN" 

Vad är en doktrin? 

Doktrin kan härledas ur det latinska ordet doctrina och innebär en norm 
som styr praktiskt handlande. Vissa länder, som Pv,,rnnPl lmo USA och Stor
britannien, har en väl utvecklad doktrin och har insett fördelarna med 
detta. I detta avseende särskiljer sig Sverige. En doktrin kan sägas vara en 
uppfattning om vad som vanligtvis fungerat bäst; doktriner är allmänna 
slutsatser baserade på samlade dokumenterade erfarenheter. En doktrin 
måste byggas på erfarenheter.7 Nationalencyklopedin definierar inte ordet 
doktrin men väl försvarsdoktrin enligt följande: "Försvarsdoktrin, den upp
sättning antagande och principer som försvarspolitik och militär verksam
het vilar på. Försvarsdoktriner kan analytiskt delas upp i tre beståndsdelar: 
världsbilder, hotbilder och handlingsregler. Världs bilder avser de mer över
gripande uppfattningarna om det internationella systemet, konflikter och 
uppkomsten av Hotbilder anger de mer konkreta föreställningarna 
0111 de situationer i vilka de militära medlen skall kunna verka. Handlings
reglerna är principerna för hur dessa medel skall utformas och utnyttjas. 
Ofta består en uttalad doktrin enbart av dessa handlingsmönster medan 

såväl världsbilder som hotbilder är underförstådda. Ett exempel på detta är 
den av NATO 1967 beslutade "flexible response" doktrinen som angav 
vilka principer de taktiska kärnvapnen i Europa skulle kunna utnyttjas vid 
ett sO\detiskt anfall. Bakom dessa principer fanns emellertid uppfattningar 
0111 arten av ett sovjetiskt militärt hot i Centraleuropa och sovjetiska poli
tiska och strategiska mål i händelse av en väpnad konflikt med väst."8 

År 1993 definierade den svenska dåvarande försvarsstaben inte en 
försvarsdoktrin, men väl doktrin: "Doktrinen uttrycker statsmakternas och 
överbefälhavarens uppfattning om försvarsmaktens roll i vår säkerhetspolitik 

samt uppfattning om framtida konflikters och krigs karaktär. Vidare klargörs 
överbefälhavarens avsikt hur våra stridskrafter skall utnyttjas och utformas, 
samt de krav som följer av detta, utgående från statsmakternas uppgifter för 
försvarsmakten. Doktrinen skall utgöra ett långsiktigt styrinstrurnent för 
stridskrafternas beredskap och tillgänglighet samt ��AM""' taktisk, teknisk 
och organisatorisk utveckling. Doktrinen skall vidare styra personalutveckling, 
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utbildning samt studier och förbandsforskning" .9 Försvarsdoktriner handlar 

således om till vad och hur man använder sina stridskrafter och har en lika 

lång historia som kriget självt. Doktriner styrs av en mängd faktorer. Bland 

de viktigaste är uppgifterna eller målet för stridskraftema och möjligheten 

att utnyttja tillgängliga resurser optimalt. 

Vad är flygvapnets doktrin? 

Enligt ovanstående definitioner borde flygvapnets doktrin säga något om 

ett lands flygstridskrafters mål, medel och metoder. Det är således detta jag 

i fortsättningen kommer att söka efter i brist på en officiellt utvecklad dok

trin. Flygvapnet hade mellan 1926 och 1934 utvecklat en egen doktrin, som 

uttryckte det positiva med jaktflyg. Fram till 1941, i samband med att ra

darn introducerades i det svenska luftförsvaret, var det dock bombflyg som 

var aktuellt. En av förespråkarna för skydd med jaktflyg var Axel Ljungdahl. 

Efter 1941 fanns det ingen fastlagd doktrin. En allmän uppfattning fanns 

dock att luftvärn och jaktf1yg kunde ge ett skydd för landet. Konceptet var 

ursprungligen armens, vilket i sin tur var hämtat från Tyskland. Ljungdahl 

förespråkade med kraft även en kombination av radar och jaktflyg, nämli

gen det radarledda jaktflygsystemet. rn

Denna avhandling behandlar endast doktrinutvecklingen på elen 

övergripande operativa nivån. I Sverige kan fem leclningsnivåer identifieras; 

strategisk, övergripande operativ, operativ, taktisk oeh stridsteknisk. Att dra 

gTänsen mellan vad som är ledning på de olika nivåerna kan ibland vara svår 

att göra. 

Doktrinens omfattning 

Strategisk nivå ._________ 
Övergripande 
operativ nivå-.._ , ____ _ 

Operativ nivå -

Taktisk nivå/ 

Stridsteknisk nivå/ 

Fem led11ingsnivåe1: 11 

Avhandlad nivå 
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Observera dock att den strategiska nivån för Sverige, åtminstone i geografisk 

mening och vad gäller omfattning på militära styrkor, motsvarar en operativ 

nivå i ett stormaktsperspektiv. 12 Det finns heller ingen klar gräns mellan den 

politiska och strategiska nivån. Vidare är den strategiska nivån i Sverige inte 

utvecklad i någon djupare mening, utan borde istället benämnas som en 
politisk målsättning. Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig kan sägas ha 
utgjort en sådan politisk målsättning under efterkrigstiden. Neutralitets
politiken skulle således kunna uppfattas som en konstant faktor bakom 
försvarssatsningarna, i vilken försvaret, inom ramen för denna politik, fick 
utforma sig. 13

Situationen vid andra världskrigets slut 

Den politiska ledningen utgjordes vid denna tid av en samlingsregering och 
den politiska enigheten i försvarsfrågor var stor, ett förhållande som skulle 
komma att bestå till mitten på 1960-talet. Den politiska handläggningen av 

försvars ärenden har i stort sett varit oförändrad under hela efterkrigstiden. 
Ett förslag som av eller via överbefälhavaren presenterats för chefen för 

försvarsdepartementet har resulterat i en proposition, som sedan behand

lats av försvarsutskottet innan det förlagts riksdagen för beslut. Som regel 
har enighet uppnåtts under utskotts behandlingen varför det sällan förelegat 
någon skillnad mellan propositionen och riksdagsbeslutet. En försvarskom

mitte (-beredning, -utredning) har även kunnat uppdra åt överbefälhava
ren att utreda olika alternativ. När andra världskrigets förstärkta försvars be
redskap upphörde den l juli 1945 och krigsmakten återgick till freclsorgani

sation, hade krig-sorganisationen i stort erhållit den omfattning som avsågs i 
1942 års försvarsbeslut med ingående femårsplan. Årskostnaden efter ge
nomförd organisation hade beräknats till 650 miljoner kronor. Försvarsbe

slutet hade, med tidigare problematik avseende politiska val som grund, 
avvägt mellan kvalitet och kvantitet och därmed klart tagit ställning för att 
en kombination av bådadera krävdes. I proposition 1948:206 framhölls att 
"1942 års plan måste utgå från en kvalitativ standard i stort sett jämförlig 
med de stridande styrkornas i början på kriget. Upprustningen inom ramen 
för denna plan, som innebar inte blott att den dittills befintliga krigsmakten 
försågs med erforderlig utrustning, utan även att utrustning skulle anskaffas 
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för en omfattande utbyggnad av densamma, medgav, så vitt armen och 

marinen angav, i stort sett inte att samtidigt och successivt anpassa produk

tionen efter krigsårens tekniska utveckling. För flygvapnets del förelåg dock 

mer gynnsamma förutsättningar" . 14 

Ledningen av k1igsmakten, kallad militärledningen, omfattade, förutom 

överbefälhavaren, de tre försvarsgrenscheferna samt försvarsstabschefen. 

Under sig hade högkvarteret med försvarsstab och försvarsgrensledningar 

samt de fristående centrala förvaltningarna, sju militärområden 

(militärbefälhavare med militärbefälsstaber), sex marindistrikt, fyra 

flygeskadrar och fem flygbasområden. Inom armen var den operativa och 

territoriella l edningen sammanförd under militärbefälhavaren, vilket 

innebar ett förbigående av chefen för armen, medan chefen för maiinen 

och chefen för flygvapnet ledde den operativa verksamheten för respektive 

försvarsgren direkt under överbefälhavaren och försvarsstaben. 15 Sedan 

överbefälhavaren tillkommit även i fredsorganisationen kunde försvars

kommitteema uppdra erforderliga utredningsuppdrag åt honom. Detta 

hade i samband med vissa försvarsbeslut inneburit ett omfattande informa

tionsflöde mellan militärledning och försvarsutredning eller motsvarande. 

Flygvapnet hade haft stora problem vid förverkligandet av 1936 års 

försvarsbeslut som förutsatte 12 bombdivisioner, tre jaktdivisioner och sex 

spaningsdivisioner. Vid krigsutbrottet var två bombflottilje1� det vill säga sex 

divisioner, inte organiserade. Då förbindelserna västerut bröts 1940 i samband 

med det ameiikanska embargot, hade ett begränsat antal moderna jaktplan 

hunnit införas från USA. Därefter var Sve1ige hänvisat till inköp av andra 

klassens flygplan från främst Italien. Först mot slutet av kriget kom en effektiv 

inhemsk produktion igång på allvar, främst tack vare statens ramavtal med 

SAAB. En rullande materielplan fastställdes, som framdeles skulle utöva 

stort inflytande på hela avvägningen inom krigsmakten. Vid krigsslutet om

fattade flygvapnet 15 bomb-, 15 jakt- samt ett antal spaningsdivisioner, vilket 

innebar totalt 46 krigsdivisioner. Ytterligare sex bombdivisioner och sex 

jaktdivisioner skulle tillkomma före femårsplanens utgång den 30 juni 1947. 16 
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Svensk omvärldsuppfattning 1945 - Hotbilden 

Det geografiska och militärpolitiska läget gjorde att Sverige riskerade att 

tidigt dras in i en konflikt mellan stormakterna, Sovjetunionen och Förenta 

Staterna - Storbritannien, även om ingen av de agerande parterna hyste 

direkta planer på att erövra Sverige. l\fan kunde m�jligen inte heller bortse 

från möjligheten att Tyskland skulle komma att återuppstå som en väpnad 

stat, även om detta föreföll mindre h·oligt. Rädslan för Sovjetunionen och 

ytterligare frambaseringar av dess flygstridskrafter var dock mest framträ

dande. 

Strategiskt innebar det nya läget följande: 

de moderna bombf1ygvlanen hade numera en sådan räckvidd 

att de från existerande baser kunde nå motsidans territorium, 

varvid flygvägarna delvis kunde komma att gå över Skandinavien. 

- för att i tid upptäcka och bekämpa sådana företag låg det i båda

parters intresse att skjuta fram radarstationer och jaktförband

så långt som möjligt. En sådan framflyth1ing var starkt märkbar

i de arktiska områdena. I händelse av en stormaktskonflikt skulle

sannolikt även de skandinaviska länderna få känning av sådana

basframslrjutningar.

- genom att frambasera även bombförband och V-vapen, det vill

säga robotar, kunde man nå längre in över motståndarens

territorium och öka anfallsfrekvensen. 17 l\fan borde därför räkna

med att Skandinavien skulle bli ett eftersträvansvärt baserings

område även för offensiva flygstridskrafter.

- Danmark och södra Sverige kunde bli eftertraktade mål för den

makt som ville kontrollera sjötrafiken till och från Östersjön.

Framför allt från sovjetisk sida kunde en basering av sjösh-ids

krafter i detta område vara önskvärd för att kunna ingripa mot

västmakternas sjöförbindelser.

Sverige och Norge skulle kunna bli ett basområde som genom

sitt militärgeografiska läge vore gynnsammare att försvara än

baser på den europeiska kontinenten, där Smjetunionens

markstridskrafter dmninerade.

- med hänsyn till fördelarna med en framslrjuten basering skulle
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det kunna ligga i båda sidors intresse att snabbt sätta sig i besittning 
av Sverige. Strävan efter att hindra motståndaren från att 
utnyttja Sverige som basområde skulle öka denna risk. 

Sverige riskerade att redan i ett tidigt skede utsättas för påtryckningar alter
nativt direkta angreppshandlingar från den part som ville skaffa sig ett gynn
samt utgångsläge inför en väntad konflikt eller som eljest av strategiska skäl 
ville använda svenskt territorium. Önskan att förhindra motståndaren att 

utnyttja Sveriges territorium i ett sådant läge kunde föranleda ett ingri
pande från den andra partens sida. 18 

"I vår omedelbara närhet rådde praktiskt taget militärt va
kuum. Våra grannländers kvarstående militära svaghet och 
Skandinaviens strategiska betydelse vid en världskonflikt vore 
alltjämt en källa till allvarlig oro. Finlands politiska och militära 
situation, med bland annat en framskjuten sO\jetrysk bas vid 
Porkala, påverkade Sveriges läge" . 19 

Försvarsbeslut 1948 

I samband med försvarsbeslutet 1948 formulerades en allmän målsättning 
för det militära försvaret. Målsättningen utttyckte en inriktning att en angri
pare i det längsta skulle hindras att få fast fot på svensk mark och att ingen 
del av landet ges upp utan segt motstånd i olika former. Vidare skulle krigs
makten vara skickad att möta överrumplingsförsök, utförda med den mo
derna invasionsteknikens resurser. 20 Dessförinnan hade femårsplanen enligt 
194·2 års försvarsbeslut utgått den l juli 1947. I god tid, strax efi:er krigs lutet, 
tillsattes en försvarskommitte i syfte att utreda hur försvaret skulle utvecklas 
i framtiden. K:rigserfarenheterna föll snart i glömska. Pressad av finansmi
nistern gav försvarskommittens betänkande två och ett halvt år senare ut
t111ck för förhoppningen att vi stod inför en längre fredsperiod, varför den
samma föreslog avsevärda neddragningar inom krigsmakten. Det kalla kriget 
hade emellertid inletts med bland annat händelser som Englands angrepp i 
Grekland samt kuppen i Prag. Försvarsbeslutet kom, mot denna utrikespo
litiska bakgrund, att utgå i huvudsak från överbefälhavarens förslag om 
suecessiva reformer av den under kriget utbyggda krigsmakten. Beslutet 
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fattades enhälligt av de fyra demokratiska partierna. Krigs- och fredsorgani
sationens omfattning och behov skulle styra försvarsanslagens storlek. Både 
överbefälhavaren och försvarsministern hade fastslagit att "svensk krigfö
ring måste vid fientligt anfall gå ut på att vinna tid, så att understödsaktioner 
från annan sida hunne genomföras". 21 Vidare skulle hela landet försvaras 
och ingen del ges upp utan segt motstånd. En allmän målsättning tillkom 
också där sambandet mellan folk och försvar fastställdes. Hotet genom luf
ten och risken för ett överraskande angrepp gavs stor uppmärksamhet vil
ket innebar stora fördelar för flygvapnet. Annen och marinen fick i huvud
sak leva på de tillgångar upprustningen under kriget resulterat i. År 1945 
såg försvarskommitten, som tidigare nämnts, optimistiskt på framtiden och 
föreslog en allmän nedskärning av främst det militära försvaret. Ett påpe
kande kan dock vara av intresse i detta sammanhang. Kommitten konstate
rade att överbefälhavaren även i de utredda lägre alternativen lagt tyngd
punkten på armen och flygvapnet.23 Försvarskomm:itten begärde mot 
bakgnmd av den inte helt positiva utrikespolitiska utvecklingen att en mili
tär utredning skulle genomföras.24 Genom att överbefälhavaren fanns i 
fredsorganisationen kunde denne få detta uppdrag. Utredningen belyste de 
organisatoriska konsekvenserna av de olika ekonomiska ramarna i konkreta 
siffror, något som sedermera inte skulle återkomma förrän långt senare. I 
sin utredning anförde överbefälhavaren bland annat att Sveriges militära 
försvar borde inriktas på djupförsvar i syfte att vinna tid för stöd utifrån 
samt att 194·2 års försvarsordnings principer borde bibehållas. Vid utform
ningen av försvaret framhölls att såväl krigserfarenhetema som robothotet 
och den ökade flygtransportkapaciteten måste beaktas. Beträffande avväg
ningen mellan försvarsgrenarna fann överbefälhavaren att arme- och flyg
stiidskrafterna var mest användbara i invasionsförsvaret. 25 

Försvarsbeslut 1958 

Försvarsbeslut 1958 föregicks av 1955 års försvarsberedning. Den parla
mentariskt tillsatta beredningen, vilken för övrigt leddes av försvarsminis� 
tern själv, hade till uppgift att granska ÖB 54. 26 Riksdagen valde att inte 
beredningen några begränsande direktiv eller förutsättningar, utan uppgif
ten var främst att beakta att största möjliga effekt utvanns ur de kostnader 
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som lades ner på försvaret. Beredningen ville till att börja med studera 
konsekvenserna av avsevärt lägre kostnadsalternativ än det som ÖB 54 re
presenterade, men Suez- och Ungernkriserna 1956 fi·amtvingade en annan 
syn. Man uppdrog dock 1957 åt överbefälhavaren att överarbeta 1954· års 
utredning och härvid redovisa konsekvenserna av fyra olika lägre kostnads
nivåer benämnda Adam, Bertil, Caesar och David. Den av statsmakterna 
194.S fastställda målsättningen för försvarsmakten skulle fortfarande gälla.

Försvarsberedningen kom så småningom att förorda att det militära
försvaret de närmaste tre till fyra åren skulle utformas och inriktas i huvudsak 
enligt det av överbefälhavaren utredda alternativet Adam. Vad gällde 
awägningen mellan olika försvarsfunktioner hade försvarsberedningen stor 
respekt för den militära uppfattningen och ansåg att den i huvudsak borde 

godtagas. 
Försvarsbeslutet 1958 fattades återigen i fullständig enighet mellan de 

fyra demokratiska partierna. Beslutet skulle, avseende försvarskostnadema, 
gälla de närmaste tre till fyra budgetåren och kom som tidigare nämnts att 
grundas på alternativet Adam. Beslutet innehöll, trots att det innebar stora 
nedskärningar av försvaret, fommleiingar om ett starkt och respektingivande 
försvars betydelse under det rådande utrikes- och militärpolitiska läget, inte 
minst som förutsättning för den alliansfria utrikespolitiken. Även Sveriges 
utsatta geografiska läge som en randstat mellan stormakterna påtalades. 
Målsättningen från 1948 om invasionsförsvar i två riktningar kvarstod. 27 

Flygvapnets krigsplanläggning vid andra världskrigets slut 

På nyåret 1944 ansåg överbefälhavaren, att förutsättningarna för tidigare 
planläggning hade förändrats, det vill säga man räknade inte längre med 
möjligheten att Sverige skulle dras in i ett krig med västmakterna. :Man 
upphävde anvisningarna för ett sådant krigsfall och utvidgade planlägg
ningen för krigsfall ett krig mot Tyskland med ett nytt alternativ - 1 :Ö 
som innebar en mindre eller större förstärkning av stridskraftema till sjätte 
militärområdets försvar mot en fiende i Norge och/eller Finland. Utgångs
punkten förkrigsfallet var en tysk utrymning av Finland, i vilket fall Sverige 
kunde tänkas behöva trygga övre Norrland både mot tyskar och ryssar. 

För flygvapnets del innebar detta följande: 
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- Huvuddelen skulle samverka med första armekåren, det vill säga

vid gTänsen mot södra Norge.

Försvåra fientlig f!ygverksamhet från baser i södra Norge, spana

mot väster samt med en jakt flottilj (från och med den 4/9 1944

ändrat till två) försvåra flygföretag mot Stockholm och om

möjligt mot kustflottan.

- En eskader skulle kunna på särskild order samverka med

markstridskrafterna i övre Norrland antingen mot väster (mot

nordöstra Norge) eller mot öster. 28 

Flygvapnets operativa planläggning fcir krigsfall ett förblev i allt väsentligt 

oförändrad till beredskapstidens slut.29 

Flygvapnets och flygstabens organisation 

Genom 1936 års försvarsbeslut erhöll flygvapnet formellt en stab. Den till 

flygförvaltningen nu ombenämnda flygstyrelsen handlade därmed enbart 

tekniska, ekonomiska och övriga förvaltningsärenden. Chefen för flygvap

net förblev tillika chef för f lygförvaltningen, där han biträddes av en sous

chef. Flygvapnets ledningsorganisation förstärktes genom att en eskader

chef med stab tillsattes. Eskaderchefen skulle i fred svara för f!ygförbandens 

taktiska och operativa övningar. I krig skulle han föra det omedelbara befä

let över den operativa huvuddelen av krigsförbanden. Fram till 1945 utöka

des och modifierades flygvapnets och flygförvaltningens organisation, men 

ändrades i princip inte. Efter krigsutbrottet var det lätt att vinna gehör hos 

politikerna för en utökad organisation. 1942 års försvarsbeslut innebar att 

ledningsorganisationcn förstärktes genorn att ytterligare tre eskaderchefer 

med staber tillsattes. Eskaderchefema skulle nu även i fred föra det direkta 

befälet över sina styrkor. 30 

Under perioden 1945 -1958 växte flygstabens organisation markant. 

Den avdelning som ansvarade för utveckling av uppgifter och krigs

planläggning var opcrationsavdelningen. 

Förordningen 19118 fastställde, genom Svensk Författningssamling 731/ 

1948, att den så kallade flygledningen skulle omfatta chefen för flygvapnet 

samt flygstahen, inspektionen för luftbevakningen, inspektionen för den 

148 



tekniska tjänsten, flygöverläkaren och flygförvalmingen. Svensk Författnings

samling 350/1957 innebar ett utökat bemyndigande för inspektören för 

luftbevakningen och för inspektören för den tekniska tjänsten att vid utred

ningar inhämta yttranden och upplysningar. 31 

Flygstridskrafternas utveckling 
En förändrad inriktning 

Den 10/1 1945 överlämnade överbefälhavaren "Strategisk studie rörande 

Sveriges försvar i det läge som kan bedömas inträda efter det pågående 

krigets slut" till försvarsgrenscheferna. Vägledande för studiens utformning 

var överbefälhavarens uppfattning att Sveriges försvar ytterst skulle bedö

mas vid en konflikt med Ryssland, kallat krigsfall två. 32 Planläggningen för 

krigsfall ett, det vill säga krig mot Tysldand, övergavs härmed. JVIed utgångs

punkt av detta utarbetade flygstaben i sin tur "Studie över flygstridskrafternas 

användning i Sveriges försvar". Överbefälhavaren framhöll i sin uppgift att 

flygstridskrafternas utveclding "är elen faktor, som mest av allt givit det nu

tida kriget dess prägel" samt att "faran fi:ån luften i en framtid kan bli ännu 

större än nu." Detta var uppfattningar som delades av flygstaben. Vidare 

framhölls det att dels kunde, om Sverige blev indraget i en konflikt, enbart 

förekomsten av starka svenska f lygstridskrafter verka krigsavhållancle, dels 

kunde dessa flygstridskrafter spela en mycket avgörande roll om en invasion 

genomfördes från luften.33 Avslutningsvis poängterades försvarsgrenens 

mångsidighet i jämförelse med arme- och marinstridskrafterna. Flygstaben 

ansåg att flygstridskrafternas uppgifter måste koncentreras till de uppgifter 

som överbefälhavaren ansåg vara viktigast för landets försvar. Uppgifterna 

skulle kunna lösas av ett fåtal flygslag. 

Huvucluppgifterna ansågs vara: 

jaktförsvar av viktiga delar av försvaret såsom försvarsgrenarnas 

stridskrafter, förbindelser och baser samt befolkningscentra, orter 

och anläggningar som var av betydelse för samhället. 

bekämpning av motståndarens mark-, sjö och flygstridskrafter, 

främst i samband med ett fientligt anfall över landgränsen eller 

en fientlig invasion över havet och/eller genom luften 

- flygspaning, främst mot motståndarens bakre förbindelser samt
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mot havet och motståndarens kust i syfte att skaffa underrättelser 
om krigsläget i stort och att förebygga överraskningar. 

För att kunna lösa dessa uppgifter borde flygstridskrafterna bestå av jakt
f lyg, attackflyg och spaningsflyg. I attackflyget skulle även det befintliga 
torpedförbandet ingå, det vill säga ett flygförband med kapacitet att fälla 
torpeder mot sjömål. Vidare skulle ett särskilt utrustat- flottörförsett - spa
ningsflyg för spaning direkt i anslutning till vissa �jöstridskrafter avdelas. 
Flygstaben ansåg inte att specifika flygslag för ubåtsjakt, minläggning och 
minsvepning, "för försvaret i stort sekundära uppgifter", skulle organiseras. 
Det var heller inte lämpligt att splittra de fåtaliga attack- och spanings
resurserna genom att tilldela dem uppgifter vid sidan om deras egentliga 
verksamhet, det vill säga ovanstående huvud uppgifter. 3'

1 Det bedömdes som 
omöjligt att kunna möta en motståndares hela kapacitet avseende flyg
stridskrafter. Sh·ävan skulle vara att till tid och rum koncentrera sig på 
huvuduppgifterna, vilket var den bärande tanken bakom flygstridskrafternas 
användning. De svenska flygstridskrafterna kunde inte lösa en sådan mång
fald av uppgifter som motsvarade stormakternas luftstridskrafter. Det var 
nödvändigt att prioritera bort uppgifter som inte hade en avgörande bety
delse för rfäets försvar och främst tillgodose de flygslag som inte kunde 
undvaras, nämligen jakt•·, attack- och spaningsf1yg. 35 

Överbefälhavaren hade tidigare givit direktiv om att en utredning av 
flygvapnets krigs- och fredsorganisation skulle genomföras.36 Utredningen 
kompletterades efter dåvarande femårsperiods utgång. Syftet var att den 
dels inte skulle bindas för längTe tid än som var nödvändigt, dels att den då 
endast borde avse den materiel som man bedömde skulle användas trots 
den senaste utvecklingen på det tekniska området. Överbefälhavaren hade 
samtidigt anbefallt att bland annat: 

1. en nattjaktflottilj skulle ingå i flygvapnets organisation,
vid behov på bekostnad av en attackflottilj.

2. öka möjligheten att utanför flygvapnets kostnadsram
öka tillgången på berghangarer, vilket skulle utredas
före den 1/6 1946.37 
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Den teknologiska utvecklingen 

Den teknologiska utvecklingens inverkan på f lygvapnets organisation och 

materielanskaffning framhölls 1945 som en viktig faktor. De tekniska fram

steg som under andra världskriget kommit att påverka utvecklingen inom 

f lygvapnet bedömdes utgöras av, som det benämndes då, utnyt�jandet av 

ekoradioprincipen, raket- och reaktionsdrift samt atomenergin. Ekoradio

principen bedömdes medföra dels att flygplanens möjligheter att även un

der ogynnsamma väderleks- och belysningsförhållande navigera fram till, 

detaljbestämma och effektivt bekämpa mål i såväl luften som på marken 

ytterligare ökades, dels att jaktf lygets stridsberedskap och verknings

möjligheter allt mer kunde ökas genom förbättrad luftbevakning och led

ning. Materiel för luftbevakning och stridsledning av jaktflyg hade redan 

anskaffats. Vidare hade flygstaben sldckat ett organisationsförslag till över

befälhavaren, där flygsäkerhetsorganisationen tillförts ett antal ekoradio

troppar, varigenom flygförbandens möjligheter att uppträda i mörker och 

under försvårande väderleksförhållanden skulle ökas. Enligt samma förslag 

skulle de flygplan som projekterats också utrustas med ekoradioanläggningar 

för målspaning och målinriktning. 11Ian bedömde att verkan mot luft- och 

markmål skulle öka avsevärt. Förslaget omfattade även luftvärnet vars ver

kan bedömdes öka genom att nyttja ekoradioprincipen för bland annat 

eldledning. Utnyttjandet av raket- och reaktionsdrift bedömdes dels öka 

prestanda för flygplanen, dels öka möjligheten att utrusta dessa med flera 

vapen eller raketer. För att fö\ja med i utvecklingen hade försök redan 

genomförts. Dessa försök innebar nu att projekterade f lygplan skulle vara 

reaktionsdrivna, Atomenergin däremot inskränkte sig, som flygstaben ut

tryckte det, till atombomben. Man räknade dock med att atomenergin 

inom överskådlig tid skulle komma att utnyttjas även för andra ändamål, 

där ett var att driva flygplan. Detta bedömdes dock ligga relativt långt fram 

i tiden. Det som stod närmast i tiden var att skapa ett skydd mot atomvapen, 

framförallt på marken. Något längre fram i tiden låg dock vapenutvecklingen. 

Här såg man andra användningsområden än bomber. Det ansågs av största 

betydelse att atombomber så fort som möjligt skulle i flygvapnets be

väpning. Flygvapnets goda tillgång på bomber samt den framtida förhopp

ningen om att atombomber skulle tillföras organisationen innebar att an-
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skaffningen av bomber av konventionell typ praktiskt taget inställdes. Vid 

ett eventuellt anskaffande av atomvapen bedömdes behovet av flygplan 

med "tillräcklig räckvidd -för att framföra sådana bomber till även avlägsna 

fientliga nervcentra - vara ännu mer framträdande än nu". 38 Detta under

strök behovet av förstärkning av attackflyget. 

1959 gjordes en sammanställning som visade utvecklingen av attack-

flygplan och dessas vapensystem fram till 1959 samt en bedömning av 

utvecklingen några år framåt: 

Lätta flygplan Tunga flygplan 

1945 1959 1965 1945 1959 1965 

Startvikt ton 7-15 15-20 15-25 60-65 65-70 65-75

Anflygn.höjd km 0-7 0-15 0-20 5-12 5-15 5-20

Machtal H 0km 0,45 0,95 1,2 0,4 0,9 

5 0,5 1,1 1,6 0,5 0,85 1,2 

= 10 0,6 1,5 2,0 0,5 0,85 1,5 

15 1,5 2,5 0,85 1,5 

= 20 2,5 2,0 

Last ton 0,5-2 1 -2 1 5-10 10-30 .. ? J, 

Vapen Bomb Bomb Bomb Bomb Bomb Bomb 

Raket Raket Robot Robot Robot 

Akan39 Robot 

Akan 

Ovan exempel på teknikutveckling: Översikt över lätta och tunga ffn1,plans 

utveckling. 1959. 40 

Under 1955 hade en utredning avseende ett svenskt stridsgasvapen 

påbö1jats av försvarsstaben. F1ygstaben ställde 1956 positivt till ett sådant 

vapen. Utredningen visade att ett gasvapen i vissa lägen avsevföt kunde 

förstärka attackflygets slagkraft samtidigt som en avskräckande effekt mot 

ett gaskrig i samband med en invasion kunde uppnås. Vetskapen om att 

Sverige hade attackflyg med möjlighet att anfalla med nervgasvapen kunde 

utgöra ytterligare skäl för en eventuell fiende , som avsåg använda striclsgas 

mot landet, att inte genomföra en invasion innan svenskt attackf lyg 
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nedkämpats. Flygs ta ben ansåg det angeläget att försök påböijades och åtog 

sig konstruktion och utprovning av bomber.41 Vidare ansåg flygstaben att 

den pågående förskjutningen mot luftburna vapen skulle komma att fortsätta. 

Detta hade varit uppenbart i Storbritannien och USA sedan flera år och 

var nu även påtagligt i Sovjet. Den förskjutning som skett i Sovjet, som först 

nu blivit allmänt känd, bedömdes komma att accelerera inom alla 

stormakter. För Sveriges del hade faran för att landet skulle kunna angripas 

med enbart flyg- och fjärrvapenanfall ökat vai:je år fram till 1956. Samtidigt 

hade faran för invasion över havet minskat, dels för att So\'.jet inte bedömdes 

bygga upp de stridskrafler som behövdes för sådan verksamhet, dels för att 

vapenteknikens utveckling ansågs gynna försvararen mer än den anfallande. 

En successiv förskjutning av vårt försvars tyngdpunkt ansågs därmed vara 

nödvändig. Kunde man utgå från att atomvapen skulle komma att användas, 

innebar detta att krigsmaktens organisation och materiel krävde 

förändringar. Om så var fallet, motiverade detta de höga kostnader som var 

förknippade med förstklassiga vapenbärare. Fanns det en osäkerhet rörande 

om atomvapen kunde komma att användas, måste även konventionella 

vapen bibehållas i stor utsträckning. I detta läge var det därmed tveksamt 

om alla attackflygplan behövde vara av samma höga kvalitet. Antalet 

kvalificerade vapenbärare för transport av atomstridsmedel borde i så fall 

svara mot tillgången på atomvapen. 

Den militärtekniska utvecklingen i Ryssland uppvisade två oroväckande 

drag, nämligen att utbyggnaden av förstklassiga flygstridskrafter gått avsevärt 

fortare än man räknat med och att tillgången på atomstridsmedel ökat 

oväntat snabbt. Detta medförde att den relativa effekten av det svenska 

lufl:försvaret blivit mindre än beräknat. Det ansågs finnas starka skäl, som 

talade för att försvarsmaktens luftförsvarsförmåga inte stod eller bedömdes 

stå i proportion till kostnaderna, utan att man i stället borde bygga upp en 

krigsmakt av vedergällningskaraktär, varvid försvarsmakten bättre kunde 

fylla sin uppgift att förhindra att Sverige blev indraget i ett krig.42 

Det som talade mot ett sådant resonemang var två faktorer: 

L Det var politiskt omöjligt att satsa tillräckligt på ett försvar av 

vedergällningskaraktär. 

2. Den svenska krigsmakten kunde aldrig bli tillräckligt stark för att
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ensam kunna försvara Sverige mot stormaktsangrepp. Den 

vedergällning som Sverige skulle kunna åstadkomma i en konflikt 

mellan stormakts blocken, bedömdes så jämförelsevis små, att 

detta inte motiverade uppbyggnaden av en krigsmakt av veder

gällning-skaraktär. 

Tendensen för den offensiva luftkrigföringen bedömdes vara en gradvis 

övergång till robotar som vapenbärare, såväl flygande som ballistiska. Fram 

till i mitten av 1960-talet ansåg dock inte flygstaben att anfall med fjärrobotar 

skulle ha någon avgörande verkan på svenska försvarsmöjligheter under 

förutsättning att utrymning av större befolkningscentra kunde ske och att 

telemotmedel kunde insättas mot fjärrobotar av flygplanstyp. Huvudprincip

en för luftförsvarets utveckling på längre sikt ansågs därför vara att: 

1. jaktflyg, luftvärn, luftförsvarsrobot och telemotmedel bibehölls

mot fientliga anfallsflygplan, spaningsflygplan, transportflygplan,

helikoptrar etcetera.

2. telemotmedel och civilförsvarsåtgärder ökades i takt med de

defensiva luftförsvarsvapnens minskade effekt mot kvalificerade

vapenbärare.

3. de offensiva luftförsvarssysternen gavs ökad efiekt genom

modernisering av attackflyg och anskaffning av taktiska robotar

samt genom framtagning av atomladdningar för dessa

vapensystem. -l3 

Under det år som gått sedan flygstaben fastställt riktlinjer om att förbereda 

sig för att kunna använda atomstridsmedel, hade visserligen inte någon ställ

ning till atomvapenfrågan från politiskt håll tagits, men en omsvängning i 

positiv riktning syntes mer sannolik än tidigare. _Man kunde anta att stats

makternas beslut rörande försvarskostnaderna på lång sikt skulle innebära 

ett beslut åtminstone rörande forskning som skulle krävas för ett senare 

ställningstagande till atomvapenfrågan, när den blivit mer politiskt aecepte

rad. Under förutsättning att flygvapnet disponerade atomstridsmedel, be

dömdes riskerna för invasion som en avgörande tvångsmetod minska vad 

avsåg invasion över landgräns. Kustinvasionen bedömdes vara svår att ge

nomföra men kunde ha en avgörande betydelse, om den riktades mot lan

dets centrala eller södra delar. En invasion från luften ansågs inte vid denna 

154 



tidpunkt vara ett medel att nå ett avgörande med. Atomvapen skulle dess

utom innebära, att en motståndare inte kunde koncentrera sina stridskraf

ter på samma sätt som tidigare. Det bedömdes vidare mer sannolikt att 

angriparen därmed tvingades att förbereda eller kombinera invasion med 

flyg- och fjärrvapenanfall mot svenska attackbaser och dylikt för att minska 

atomvapenhotet. 4'
1 

Beträffande flygvapnets materielanskafining lämnade flygstaben den 

23/9 1955 ett yttrande, där en förstärkning med 25% av attackflyget beskrevs 

som ett ur operativt avseende lämpligt förslag då överbefälhavaren inriktat 

sig mot att invasionsförsvaret skulle förstärkas, särskilt mot kustinvasion, 

liksom möjligheterna till direkt understöd åt armen och marinen, 

Attackflygets verkan och uthållighet framhölls öka väsentligt, med mer än 

25%, i jämförelse med nuvarande organisation.45 Detta innebar en 

sammanlagd förstärkning av attackflyget med 50 - 60% ! 

Luftforsvaret 

Flygstridskrafternas huvuduppgift var 1946 enligt överbefäföavaren att i 

samverkan med övriga stridskrafter försvåra en luft- och kustinvasion mot 

Sverige samt försvåra motståndarens flygverksamhet mot vitala delar av 

vårt lands försvar. Målet var sålunda tvåfaldigt, nämligen dels att med hu

vudsakligen jaktflyg skapa operationsfrihet för de svenska stridskrafterna, 

dels, med såväl jakt- som attackflyg, orsaka motståndaren så stora förluster 

som möjligt i luften, till sjöss och över land:IB 

Den 8/11 1946 uttryckte flygstaben i en skrivelse till försvarsstaben att 

Sverige vid ett krig mellan öst och väst kunde komma att hamna i ett 

flygstrategiskt mycket utsatt läge. Detta skulle i stort sett kunna innebära 

dels att västmakterna önskade flyga över svenskt territorium, kräva att nyt;ja 

svenska baser för eskortjakt samt att under 1,5 2 år framåt vilja basera 

bombförband i Sverige, dels att östblocket önskade slrjuta fram sin 

luftbevakning och sina baser för sin försvarsjakt till svenskt territorium. 

Möjligheterna att hålla Sverige utanför kriget ansågs stå och falla med den 

svenska förmågan att med kraft ingripa mot neutralitetskränkningar. Särskilt 

omfattande bedömdes dessa bli i luften, varvid omfattande krav ansågs 

komma att ställas på  svenskt jaktflyg.Jakten skulle därmed bli det viktigaste 
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instrumentet för att försvara rikets neutralitet, vilket flygstaben inte ansåg 

kommit tillräckligt starkt till uttryck i överbefälhavarens strategiska studie. 

Stormakterna hade en sådan potential vad avsåg flygstridskrafter, att ett 

krig, eller enbart ett hot om ett krig, med enbart f lygstridskrafter, ett så 

kallat luftkrig, skulle öka. Detta torde i så fall inneburit den största principiella 

förändringen av ett krigsförlopp hittills, inberäknat atombombens tillkomst. 

Till luftkriget inkluderades även framtidens f]ärrvapenY 

Erfarenheterna från andra världskriget visade entydigt att luftstridens 

medel hade avgörande betydelse för krigföringen. Den fortsatta utvecklingen 

av reaktionsdriften efter krigets slut, n:1edförde att flygplanen erhöll avsevärt 

förbättrade prestanda. Detta innebar att flygstaben ansåg att jaktflyget under 

överskådlig framtid skulle vara det mest effektiva medlet vid luftförsvar. 

Med flygplanens ökade hastighet och högre topphöjder hade jaktförbanden 

dock blivit allt mer beroende av en effektiv luftbevakning och stridsledning 

på marken. Luftförsvarets andra del luftvärnet var också beroende av 

sainverkan med luftbevakningen. En effektiv och med övriga 

luftförsvarsmedel samverkande luftbevakning kunde således sägas utgöra 

nyckeln till ett bra luftförsvar. För att uppnå lufl:överlägsenhet krävdes dock 

även ett bra samarbete mellan jakt och luftvärn. Betydelsen av detta växte 

med tidigare nämnda ökande hastigheter och därmed kortare st1idsmoment. 

Betydelsen minskade inte heller av att luftvärnet med tiden skulle erhålla 

möjlighet till längre skottvidd. Förhållandet mellan dessa tre komponenter 

- jaktflyg, luftbevakning och luftvärn - var så viktig, att flygstaben föreslog en

sammanslagning av dessa till en försvarsgren. Härigenom ökade möjlig

heterna att redan i fredstid öva samverkan. Detta var betydelseföllt med

hänsyn till att luftförsvaret bedömdes fil ta den första stridskontakten vid ett

krigsutbrott. Tidsfristen att först vid ett krigsutbrott öva luftförsvarets olika

delar bedömdes bli alltför kort:rn Lufl:bevakningsorganisationen överfördes

från armen - och delvis marinen - till flygvapnet genom beslut av 1948 års

riksdag. i\fan saknade vid denna tidpunkt erfarenheter av hur en modern

lufthevakningsorganisation borde vara inrättad. Någon organisation för

stridsledning av jaktflyg i egentlig mening fanns inte före 1948 års

försvarsbeslut. 49 Flygstabens beräkningar visade att ett dagjaktförsvar av hela

landet skulle kräva 20 25 flottiljer av normaltyp, vardera omfattande 60
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flygplan totalt. Detta var ett ur ekonomiskt och politiskt perspektiv omqjligt 

förslag. Innebörden blev attjaktförsvaret därmed, helt eller till viss del, fick 

eftersättas i delar av landet. I f lygstabens yttrande över 1945 års 

försvarskommittes betänkande hade 13 flottiljer angivits som ett minimum 

av operativa enheter för att nödtorftigt täcka landets viktigaste delar. I organ

isationen 194'.8 ingick endast tio f1ottiljer.50 Det var vidare önskvärt attjakt

försvar under mörker och dålig sikt kunde genomföras i samma utsträckning 

som under dager. För detta fordrades minst fem nattjaktf1ottiljer. Förutom 

Mälardalen ansågs det vara av största vikt att Göteborgsområclet erhöll 

skydd av nattjakt, bland annat med hänsyn till betydelsen av västkusthamnarna 

och de förbindelser som ledde från dessa in i landet, samt Skåne. 

Det offensiva elementet fick inte heller det försummas. Attackeskadern 

med en central basering i Västergötland utgjorde en flexibel slagstyrka, som 

utan omgruppering och med kort förvarning kunde insättas i invasions

försvaret på öst-, syd eller västkusten. Även omjaktförbanden momentant 

kunde insättas mot mål på marken eller till sjöss, ansågs inte dessa kunna 

ersätta attackförbanden, sorn med större vapenverkan, längTe räckvidd samt 

förmåga att uppträda i mörker och dålig sikt var vida överlägsna i vaije fall 

dagjaktförbanden.11 Den allvarliga nackdelen med att ta förband frånjakt

försvarsuppgiften, och därmed försvaga luftförsvaret, är viktig att uppmärk

samma i detta sammanhang. 

Försvaret av Göteborg 

Försvaret av Göteborg var en som behandlades i särskild ordning 

under 1951, då upprätthållandet av hamntrafiken under krig bedömdes 

som särskilt viktig för Sverige, Den kunde dock inte behandlas för sig, utan 

måste lösas i sammanhang med försvarsproblemen i övrigt, främst för hela 

västkusten, Den styrka som erfordrades inom en viss sektor måste anpassas 

med ledning av bedömanden som omfattade fiendens sannolika styrka i 

fråga om bomb- och attackflyg med tillhörande jaktskydd samt hemortens, 

och stridskrafternas, sårbarhet inom hela sektorn i fråga och inte bara för 

ett mycket begränsat område. Behovet av dagjaktplan för hela landet an

gavs 1946 till 20 - 25 flottiljer. För Sverige söder om Dalälven, om man inte 

räknade med Skåne och Halland, bedömdes behovet till 10 11 flottiljer, 
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varav minst två skulle avdelas för försvar av återstående del av Västkusten. 
År 1948 var behovet av dagjaktplan oförändrat. Då framhölls även att det 
var av största vikt "bland annat med hänsyn till betydelsen av västkust
hamnarna och de från dessa ledande hamnarna förbindelserna inåt lan
det", att Göteborgsområdet erhöll skydd av nattjakt. Attackflygets bety
delse i detta sammanhang var anfall mot flyg- och robotbaser samt 
sjöstridskrafter, så att den fientliga anfallskraften minskades. Svårigheten att 
jaktförsvara kustnära punkter och områden poängterades. Avståndet mel
lan skyddsföremålet och yttre begränsningslinjen för det område, som täck
tes av radarstationer, bedömdes bli relativt kort. Dessutom kunde det ligga 
baser som kunde tänkas utnyttjas av fientligt flyg inom detta område, så att 
radartäckningen inte kunde utnyttjas på grund av att fientliga förband kunde 
starta innanför den yttre gränsen för radartäckning på högre höjd. I sådana 
områden skulle kravet på mycket korta beredskapstider för jaktförbanden 
krävas, vilket i sin tur skulle innebära försämrad uthållighet. För att komma 
tillrätta med problemet föreslogs, i syfte att få ett proportionellt sett större 
djup, att tillföras ett större antal divisioner.52 

Invasionsförsvaret 

Attackflygets främsta uppgift var att medverka i invasionsförsvaret samt 
deltaga i det offensiva luftförsvaret. Inom ramen för dessa uppgifter fast
ställdes målval som grundade sig på  förhållandet att flygvapnet inte hade 
resurser att anskaffa flygplan med lång aktionsradie och kapacitet att ta stor 
bomblast. Förmågan att skapa den luftöverlägsenhet som fordrades be
dömdes inte heller som tillräcklig. Målen för attackflyget karaktäriserades 
av att vara belägna utanför eller i yttre gränsområden för av fienden jakt
försvarade områden, alternativt av punktmålskaraktär. lVIål som var be
lägna på land måste kunna iakttas optiskt vid anfall. Tillförsel av atom
bomber skulle däremot möjliggöra, att attackflyget kunde anfalla mål, som 
tidigare inte kunnat bekämpas på gTund av för liten vapenverkan, exempel
vis bergrum och andra befästningar samt ytmål, men även stora trafikknut
punkter och broar. I invasionsförsvaret skulle fienden kunna bekämpas med 
stor verkan i förberedelse- och ilastningsskedet och därmed tvingas till att 
vidta både aktiva och passiva skyddsåtgärder, vilket skulle vara mycket re-
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surskrävande. Invasion över landgränsen skulle kunna bekämpas på ett sätt, 

som radikalt begränsade fiendens möjligheter jämfört med tidigare. Det 

offensiva luftförsvaret skulle kunna reducera fiendens möjligheter till luft

krigföring. Det dåvarande attackf lyget bedömdes dock som svagt i förhål

lande till sina uppgifter. Avslutningsvis ansåg flygstaben att om atombomber 

kunde disponeras i någorlunda mängd, kunde attackförbanden tilldelas av

sevärt utökade uppgifter. Denna möjlighet borde tillvaratas, vilket skulle 

påverka ansvarsfördelningen mellan försvarsgrenarna. Tillgången av atom

bomber som eventuellt skulle kunna tillverkas inom landet bedömdes dock 

inte vara tillräckligt stor förrän i slutet på 1960-talet. 53 Dock måste tilläggas, 

att försvar med konventionella vapen mot invasion över havet samt luft

invasion ansågs som två av attackflygets huvuduppgifter även i framtiden. 

Vidare är det anmärkningsvärt att uppfattningen om vilken mängd atom

bomber som skulle kunna komma ifråga var så vag. 

Flygstridskrafternas betydelse vid invasionsföretag, där luftlandsättning 

ansågs ha större betydelse än tidigare, framhölls som en ytterligare viktig 

faktor. De tillmättes även en stor betydelse när det gällde att skaffa andrum 

i avvaktan på hjälp utifrån, om ett krig inte kunde undvikas. Flygstaben 

menade, att det vore naturligt att en krigsmakt med den organisation som 

beskrivits och med hänsyn till de höga materiellmstnadema, inte skulle kunna 

omfatta alla, eller ens större delen, av de värnpliktiga. "En krigsmakt av 

detta slag torde dock - vilket är det väsentliga ha förhållandevis större 

möjligheter att lösa huvuduppgifterna än en försvarsmakt, som främst 

utformats med tanke på att till vaije pris i direkt vapentjänst utnyttja landets 

personella tillgångar. Mycket tyder nämligen på, att en i personalhänseende 

på cljupet utbyggd men klent utrustad krigsmakt saknar förmåga att även på 

kort sikt motstå angrep från modernt utrustade stridskrafter. Den allmänna 

folkbeväpningens syfte kan i sådant fall icke vai·a något annat än förberedelse 

till partisan krig. Efter detta bör också utbildningen anpassas" .51 

Centraliserad ledning 

Erfarenheterna från andra världskriget visade att en enhetlig ledning kräv

des för att kunna nyttja f lygstridskrafterna optimalt, vilket hängde samman 

med stridskrafternas förmåga att ytterst snabbt kunna koncentreras till de 
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krigsskådeplatser, där de främst behövdes, samt kunna samordna de olika 

flygslagens i första hand jakt- och attackflygets - verksamhet. Detta var 

särskilt framträdande i ett land som Sverige med dess geografiska utsträck

ning i kombination med flygvapnets begränsade ekonomiska resurser. Det 

var inte möjligt att avdela attackresurser till mer än ett oniråde. De övriga 

två sannolika krigsskådeplatserna, föl'lltom mellersta Sverige, Skåne och 

övre Norrland, kunde bara räkna med att erhålla jaktflyg, vilket var förhål

landevis svagt. I vissa lägen kunde man tänka sig att attackflyg kunde insättas 

eller jaktflyget förstärkas i söder eller norr, om operationens tyngdpunkt till

fälligt eller för en längre tid försköts dit. 55 Detta talade för att samtliga flyg

stridskrafter, så länge det var möjligt, borde ledas centralt från högkvarteret. 

Flygstaben hade sedan 1952 studerat möjligheten för en central ledning 

av jaktförsvaret, vilket redan sedan en längre tid genomförts i England och 

planerades i Holland. I slutet av december hade man kommit så långt, att 

detaljer bö1jade arbetas fram. Anledningen till en förändrad ledning berodde 

på flera faktorer. En av svårigheterna var samverkan mellan olika sektorer 

inom samma eskaderornråde. Detta förvärrades vid samverkan n1ellan olika 

eskaderområden. Taktiken att genomföra insats av jaktförband mot samma 

mål från olika eskaderområden, skulle skapa ett behov av att kunna använda 

alla start- och landningsmöjligheter inom ett stort område. J aktförsvaret 

bedömdes komma att utmärkas av en synnerligen stor flexibilitet, vilket 

kunde försvåra ledningen. Utvecklingen pekade mot en central ledning av 

de moment i jaktförsvaret, som omfattade beslut om insats och disposition 

av samt samverkan mellan jaktförband från olika eskaderornråden.56 

Organisation i förändring 

Den 31/10 1945 skickade flygstaben den komplettering som överbefälha

varen beordrat. 57 Sex alternativ presenterades. I huvudsak innebar dessa att 

flottiljen Fl alternativt en ny flottilj, Fl9, organiserades till nattjaktflotti\j. 

Fl skulle utrustas med ombyggda B 18 B alternativt inköpta nat�jaktflygplan 

utifrån. En möjlighet att omorganisera flottiljen i samband med att befintlig 

flygmateriel omsattes enligt plan presenterades även. För Fl9 var planen att 

finansiera flottiljens organisation inom beräknad budget alternativt med 

tillförda medel. 
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Flygstaben föreslog Fl9 sorn alternativ. Överbefälhavaren i sin tur 
anbefallde ett tilläggsalternativ som omfattade att F l  skulle suecessivt 
organiseras om till nat�jaktf lottilj. Detta i sin tur skulle medföra en 
omorganisation av en attackdivision som tillfördes anskaffade nattjakt
flygplan. Alternativet skulle vara genomfört den 30/6 1950. Återstoden av 
flottiljen skulle därefter omorganiseras när de övriga flygplanen skulle ersättas 
omkring årsskiftet 1949 1950.5!1 Flygstaben förklarade, att om överbefäl
havaren stod fast vid sitt förslag, var detta en acceptabel lösning. 59 

Bombflyg 

Chefen för flygvapnet påtalade 1948 i sitt yttrande över försvarskommittcns 
betänkande att det svenska försvaret inte behövde kostsamt bomb-
flyg. Formellt uttalade visserligen inte riksdagsbesluten någon sådan inrikt

ning, men grundtanken att försvaret skulle stå emot så länge att hjälp kunde 

att ett synsätt som hade förutsatt en större självständighet avseende Sveriges 
förhållande i en eventuell konflikt skulle ha lett till en annan prioritering av 

attackflyget. 

Hemortsbekämpningens betydelse 

Generalmajor A'Xel Ljungdahl ansåg 1953 att krigserfarenheterna och den 
tekniska utvecklingen visade, att den så kallade hemortsbekämpning genom 
flygstridskrafter, det vill flyganfall mot kommunikationer, oljeindustri 
och elkraftförsö1jning, skulle tillmätas en avgörande betydelse. Anfall mot 
särskilt viktiga nyckelindustrier skulle dessutom kunna öka verkan ytterli
gare. Skyddsnivån vid nyttjande av skyddsrum, skyddsvallar etcetera, antogs 
neutraliseras av anfallsmedlens ökade styrka. Att sprida fabriker ansågs med
föra en ökad ,,.,.u,,i"',,..,, för bekämpning av kommunikationer. Hemorts
bekämpningen bedömdes kunna vara det enda medel i krigföringen som 
autonomt kunde framtvinga ett avgörande. I kombination med befolk
ningscentra som målval, kunde i framtiden detta bli ett avgörande nötnings
medel. I detta poängterades nödvändigheten av luftherravälde. På grund 
avjaktförsvarets styrka var det ofrånkomligt att först nedkämpa eller neu
tralisera detta, innan avgörande offensiva f1ygopcrationer kunde utfö-
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ras. Med hänsyn till den potentiella förstörelsekapaciteten som motstånda

rens bombflyg innehade, var det nödvändigt att skydda sig, dels genom 

jaktförsvar, dels genom f1yganfall. I och med detta uppkom en kamp om 

luftherraväldet, vilket med all sannolikhet måste utkämpas, innan avgö

rande operationer i hemortsbekämpningen kunde genomföras.61 

Avvägning mellan hemortens och stridskrafternas skydd 

Flygstaben ansåg att direktiven för försvarsgrenscheferna var otillräckliga 

vad avsåg utnytrjandet av stridskrafter. Enligt ett förslag av överbefälhava

ren var målsättningen att hindra motståndaren att fa fast fot på svenskt 

territoriw11 och om detta inte lyckades att fördröja hans framträngande 

mot strategiskt viktiga områden. Vidare framhölls att motståndaren ytterst 

måste hindras att nå Västergötland, Bohuslän och Värmland, det basom

råde som var avsett för en ltjälpaktion från västmakterna. ]Målet sades vara 

att hindra att motståndaren kunde etablera ett brohuvud och därmed fa 

tillfälle att utveclda sina överlägsna markstridskrafter. Slutligen skulle för

svaret, om det måste övergå till en defensiv, behöva flyg-, sjö- och mark

stridskrafter. Flygstridskrafter behövdes även för hemortsförsvaret. Den här 

målsättningen ansåg f lygstaben innebära en viss motsättning, som kunde 

föranleda en tveksamhet om hur stridskrafterna skulle användas. Den avgö

rande frågan var dels hur mycket som skulle avsättas för att hindra motstån

daren att få fäste i landet och på hemortens luftförsvar, dels hur mycket som 

skulle sparas för att senare kunna uppträda defensivt. Hemortens försvar 

ansågs i det här sammanhanget som jaktf1ygets huvuduppgift, så länge inte 

några invasionsförberedclser mot mellersta eller södra Sverige pågick. U n

der försvar mot motståndarens bombföretag skulle alla tillfällen att redu

cera motståndarens flygstridskrafter tillvaratas, även med risk för egna för

luster. Om det fanns anledning att förmoda en risk för en invasion, bedömdes 

det viktigt att minska jaktflygets engagemang i hemortsförsvaret i syfte att 

undvika avgörande förluster. Högkvarteret måste göra en avvägning mellan 

hemortens och stridskrafternas skydd. 62 I ett svar till överbefälhavaren och 

försvarsstaben, omfattande en utredning angående träffsannolikhet och 

bombverkan, beskrev flygstaben svårigheten att bedöma en angripares 

flygstridskrafters verkan mot Sverige. Hur många flygplan som en angri-
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pare skulle kunna använda mot Sverige bedömdes vara möjligt att upp

skatta, men företagsfrekvens, målval och ammunitionsval var svårare. Till 
detta angavs även risken för angrepp med så kallade fjärrobotbekämpning. 

1vled hänsyn till svårigheten att kunna göra en adekvat bedömning av ver

kan, tillmättes jaktförsvaret återigen den största betydelsen. 63 

Det otillräckliga luftförsvaret 

Räknat i flottiljer var förhållandet mellan flygslagen i 1954 års organisation 

följande: dagjakt 65%, nat�jakt 5%, attack 20% och spaning 10%, 

Jakten bedömdes inte räcka till för alla uppgifter, utan delar av landet 

och stridskrafterna måste lämnas oförsvarade. Skäl skulle därför kunna 

anföras för ytterligare förstärkning, men i förhållande till den totala styrkan 

av flygvapnet skulle en sådan förskjutning rubba balansen, enligt vilken 

sammanlagt 70% av totala antalet flygplan utgjordes av jakt. Däremot ansågs 

det önskvärt, att förskjuta balansen inom jaktförbanden till nattjaktens fördel. 

I materielplanen hade det emellertid räknats med nya typer av dagjaktplan, 
J 32 ochJ 35, som skulle få en avsevärt förbättrad utrustning och som i viss 

mån kunde uppträda åtminstone som allväderajakt. Skillnaden mellan 

dagjakt och nattjakt tenderade att minska. Det hade diskuterats att lägga 

ned någon av dagjaktflottiljerna och att dela upp flygplan och personal på 

de återstående flottiljerna. På enbart organisatoriska grunder kunde detta 

låta sig göras, även om besparingarna inte skulle bli så stora. Ur ett operativt 

perspektiv måste emellertid en sådan indragning bestämt avstyrkas.] u färre 

flygplan som fanns, desto mindre möjligheter erbjöds att operera med 

förskjutning av kraftsamling inom jaktförsvaret. Vid omflyttningar 

föranledda av det växlande strategiska läget borde flottiljen utgöra den 

minsta enhet som ledningen hade att spela med. Vid ett samtidigt 

uppträdande behov av jakt inom helt skilda delar av landet skulle en 

omflyttning av en flottilj komma att betyda större svårigheter att täcka alla 

dessa områden med jakt, om antalet flottiljer minskade. Än mer påtaglig 

skulle denna olägenhet bli, om en förs�jutning inom jaktflyget skulle komma 

till stånd mot mera nattjakt och mindre dagjakt. Om en flottilj skulle läggas 

ned, minskades det område som kunde försvaras med jaktflyg. Luftförsvars
utredningen hade tidigare funnit, att flygslaget luftförsvarsrobot skulle 
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tillföras det svenska försvaret, där det möjligen kunde göras gällande att 

jaktflyget borde minskas till förmån för robotförband. Flygstaben ansåg att 

endast med den grund att en godtagbar robot skulle vara i serieleverans i 

bästa fall under 1962, syntes det vara uteslutet att redan 1954 vidta några 

drastiska åtgärder. Vidare bedömdes det vara långt ifrån troligt att behovet 

av jaktflyg skulle minska.] aktflygets rörlighet och förmåga till snabba 0111-

baseringar ställdes mot robotvapnets mer stationära och defensiva uppträd

ande.Jaktflygets verkan i samband med de övriga striclskrafternas operationer 

framhölls också. Vidare uppgavs vissa skäl i syfte att förstärka attackflyget på 

jaktflygets bekostnad, där ökade svårigheter att med luftförsvaret möta låg

höjdsanfall och anfall av fjärrobot kunde tala för ett mer offensivt luftförsvar 

med attackflyg. I och medA 32 uppnådde dock attackflyget en ökad slag.kraft, 

vilket kunde vara positivt inom ramen för dåvarande totalantal flygplan. 

Jaktflyget bedömdes även vid behov kunna övergå till ett mera offensivt 

uppträdande. 64 

Överbefälhavaren begärde 13/5 1954· kompletterande utredningar där 

följande frågor rörande flygvapnet ställdes: 

1. Synpunkter på möjligheterna att genom ökad insats av attackflyg

begränsa antalet operativa enheter inom armen.

2. Synpunkter på möjligheterna att genom insats av ubåt och flyg

begränsa antalet operativa enheter inom armen.

3. Synpunkter på vilka uppgifter i �jökriget som på mest effektiva

sätt kunna lösas av sjö- resp flygstridskrafter.

Svaret blev på den första och andra f rågan: "Principiellt bör gälla: ju star

kare jaktflyg, desto mera stridsvärde per brigad. Omvänt: ju svagare jal,t

flyg, desto högre behov av brigader, samtidigt som uppgiften måste begrän

sas" /i5 Vad gällde fråga nummer tre var kustinvasionen elen uppgift där 

attackflyget bäst kom till sin rätt.(i6 Attaekflygets förstärkning utgjorde även 

en av förutsättningarna för överbefälhavarens förslag till en viss minskning 

av arme- och marinsuiclskrafternas omfattning i kostnadsbegTänsancle syfte.67 

Försvagningen av jaktflyget, som skulle bli följden av förstärkningen av 

attackflyget, sågs dock endast som en tillfällig lösning. Flygstaben gjorde nu 

en bedömning av det aktiva luflförsvarets totala styrka, vilket innebar: 

- att jaktflyget omkring 1965 skulle uppnå den omfattning som
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statsmakterna redan 1948 bedömde som erforderlig. 

att jaktflygets numerära svaghet i viss mån kompenserades av 

att attackflygets förstärkning ökat det offensiva elementet i 

försvaret. 

- att luftvärnet skulle bli betydligt svagare än tidigare samt att

anfallskraften hos luftkrigets medel skulle växa. En helt ny "front"

i luftkriget skulle tillkomma, mot vilken dåvarande luftförsvars

medel inte kunde verka.

Det underströks att varken mark- eller �jöstridskrafter kunde utveckla 

föll styrka i invasionsförsvaret utan luftförsvar: "utan effektivt luftförsvar 

riskerar man att flyg- och f järrvapenanfall så försvaga invasionsförsvaret, 

att detta helt eller delvis bringas ur fimktion". En enhetlig ledning av 

luftförsvaret förespråkades. Luftkrigsmedlen bedömdes utvecklas mot allt 

större snabbhet. Tidsförhållanden minskade. En enhetlig operativ ledning 

av samtliga luftförsvarsmedel-jakt, luftvärn, luftförsvarsrobot, telemotmedel 

- ansågs nödvändig. För att ytterligare effektivisera luftförsvaret kunde man

även tänka sig att "ett organisatoriskt enhetligt hemortens luftförsvar,

innefattande samtliga luftförsvarets stridsmedel" skapades.

Rikets långa gTänser tvingade till att bygga försvaret på rörliga shidskrafter 

som kunde insättas i aktuella riktningar och därmed åstadkomma erforderlig 

kraftsamling. Den föreslagna förstärkningen av attackflyget värderades 

därmed högt, bland annat med hänsyn till utvecklingen av flygburna robotar 

mot ajömål och en eventuell tillförsel av atombomber. Rörliga f lyg- och 

sjöst:ridskrafter ansågs inte bara ha möjlighet att verka i alternativa riktningai� 

utan även vid försvar på cljupet utanför våra gränser. Betydelsen framträdde 

allt mer tydligt av att vårt land bedömdes ha ett nästan insulärt läge och att 

de farligaste invasionsriktningarna sträckte sig över de omgivande vattnen. 

Detta gav mqjligheten att bygga upp ett periferiförsvar, som kunde bö1ja 

verka offensivt redan under förberedelseskedet för en invasion och därefter 

sättas in rned ökad kraft under invasionens mest sårbara del - överskepp

ningen.68 
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En ny krigsorganisation 

Från och med 1/ 10 1957 trädde en ny krigsorganisation i kraft för f lygvap

net. Den nya organisationen bedömdes vara "anpassad efter ett kommande 

krigs sannolika karaktär". Chefen för flygvapnet hade bedömt att den då 

pågående krigstekniska utvecklingen skulle innebära ett mycket intensivt 

inledningsskede. Flygstaben ansåg att "alla ansträngningar böra inriktas på 

att motstå påfrestningar under de inledande, våldsamma krigshandlinga

ma". 69 Den nya krigsorganisationen byggdes därmed upp med detta strids

förlopp som grund. Om det visade sig att kriget skulle fa en mindre våldsam 

karaktär, alternativt att en beredskapstid skulle erhållas efter mobilisering, 

skulle organisationen kunna anpassas till detta. I enlighet med denna be

dömning förstärktes den operativa ledningskapacitetcn främst på regional 

nivå, i syfte att kunna verka även vid avbrott med den centrala ledningen. 

Ledningen av flygoperationer, jaktstridsledning, luftbevakning samt bas

och underhållstjänst samordnades. Basorganisationen utvidgades i takt med 

basutbyggnaden samt förstäd,tes med hänsyn till NEG-krigföringens krav. 70 

En önskad kraftsamling till operativa ledningsenheter, f lyg-, bas-, 

stridslednings- och luftbevakningsförband, skulle kunna ske utan ökning av 

den organisatoriska ramen genom att enheter med långsiktiga funktioner, 

till exempel utbildning och utveckling, utgick ur krigsorganisationen.n 

I "Bestämmelser för samverkan mellan arme- och flygstridskrafter" den 

29/11 1957 lämnade flygstaben ett yttrande som avvek från tidigare 

bestämmelser, där direkt understöd föreslogs bli en undantagsföreteelse, 

med hänsyn till att markstridens sannolikt ändrade karaktär skulle försvåra 

genomförandet av direkt unclerstöcl.72 Denna ändrade karaktär torde 

inneburit ökad rörlighet och spridning. 

Flygstabens verksamhet 1958 

1958 böijade med att flygstaben avbröt arbetet med flygplan typ 36 till 

förmån för att projektarbetet skulle inriktas mot ett kombinerat jakt- och 

attackflygplan flygplan 37. Bakgrunden var att avvägningen mellan möj

ligheterna att lösa luftförsvarsuppgifter och attackuppgifter borde vägas 

mot det faktum att en fiende inte kunde genomföra en invasion över land

gTäns eller kust utan att ha skaffat sig luftherravälcle eller i vaije fall avsevärt 
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begränsat svenska möjligheter att med flyg förhindra eller försvåra sina 

planlagda operationer. Med utgångspunkt av detta ansågs det att de svenska 

flygstridskrafterna skulle koncentreras på luftförsvarsuppgifter. fvlot detta 

resonemang fanns dock den invändningen att fienden överraskande skulle 

kunna genomföra en invasion och - till förmån för en initial framgång- vara 

beredd att ta risken för senare motverkan. Invasionen kunde komma att 

insättas samtidigt som fiendens luftkrigföring pågick. Möjligheten borde 

därför f innas till kraftsamling av svenska flygstridskrafter i invasionsförsvaret. 

Det var således av operativa skäl önskvärt att anskaffa en flygplantyp för 

såväl jakt- som attackuppgifter, varvid attackförbanden skulle kunna delta i 

luftförsvaret och om och när invasionen genomförts jaktförbanden i 

större omfattning än tidigare skulle kunna förstärka invasionsförsvaret. 

Flygstaben gav den 20 mars 1958 ut "Pl\tl rörande operativa och 

organisatoriska grunder för basorganisation m/61 ", som beskrev inriktningen 

för basorganisationen. Där framhölls syftet att möjliggöra en maximal insats 

av organisationens flygplan. Basorganisationen skulle i princip utformas med 

utgångspunkt från så minimala klargörings tider som möjligt. Vidare skulle 

en lämplig avvägning göras - inom en ekonomisk ram mellan 

beredskap, utspridning och fortifikatoriskt skydd, allt i syfte att "skapa största 

möjliga motståndskraft gentemot fientlig bekämpning". Dock skulle 

avvägningen i första hand genomföras mot bakgrund av fientlig kärnvapen

insats med kraftsamling till inledningen av ett krig. Ivied hänsyn till de starkt 

begränsade möjligheterna att åstadkomma fortifikatoriskt skydd vid ett 

kärnvapenanfall samt att befästningar ansågs stridsekonomiskt tveksamma, 

bedömdes motståndskraften upprätthållas dels av spridning, det vill säga ett 

stort antal baser med få flygplan per bas, dels av en så hög beredskap att start 

kunde ske före ett fientligt anfall mot basen. Förutsättningen för detta skulle 

skapas genom en lämplig basorganisation samt en lämplig utformning av 

basen, så att snabba starter skulle underlättas. Kravet på spridning jämfört 

med den befintliga basorganisationen skulle innebära en successiv övergång 

till ett större antal självständiga baskompanier.73 Detta promemorium låg 

till grund för "Plan för utbyggnad av flygbaser PUF 1958'',,i och "Bas

utredning 1958"75
, de första stegen mot Bassystem 90. 
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Krigsplanläggningen 

Flygvapnets krig,;planläggning 1946 bestod av två krigsfall -"Krigsfall II S" 

och "Krigsfall II N", Krigsfall två söder innebar i stort att: 

- i samverkan med arme och marinstridskrafter avväijancle

försvara södra Sverige och försvåra f lygverksamhet från

Bornholm

- med delar försvåra flygverksamhet över östra Svealand

på särskild order med största möjliga del insättas till avväijandc

av invasion av Gotland, bekämpa luftlandsatta trupper i mellersta

och södra Sverige samt försvåra landstigningsföretag mot

ostkustens marindistrikt.

Flygförbanden, direkt underställda chefen för flygvapnet, tilldelades ned

anstående uppgifter: 

l. första och andra eskadern skulle vara beredda att ingripa mot

företag riktade mot första militärområdet, delta i försvaret av

Gotland och att försvåra landstigningsföretag mot ostkustens

marindistrikt som även innehar att bekämpa anfall med

luftlandsättningsförband mot mellersta och södra Sverige.

2. tredje eskadern skulle områdesförsvara Skåne och södra Blekii1ge,

östra Svealand och nordöstra Götaland samt vara beredd att

eskortera första och andra eskadern vid bekämpning av anfall

med luftlandsättningsförband mot mellersta och södra Sverige.

3. fjärde eskadern gavs omfattade spaningsuppgifter.

4. flotti!jen F l 7 skulle vara beredd att utföra minföretag, i huvudsak

nattetid, samt ubåtsjakt oeh transport. lli 

Krigsfall två norr innebar att flygstridskrafterna med fem till sju flottiljer 

skulle medverka i försvaret av övre Norrland och samverka med andra 

annekåren vid försvar av kårområdet, samt förbereda understöd av andra 

armekårens tillbakaryckning alternativt i huvudriktning Vännäs eller Storu

man. 

Delar av flygstridskrafterna två till tre flottiljer - skulle försvåra fientliga 

flygföretag mot östra Svealand, Två flottiljer skulle stöc\ja försvaret av södra 

Sverige. Starkast möjliga del av flygstridskrafterna skulle samverka med 
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treclje armekåren - i Skåne och marina stridskrafter för att avväi:ja en 

invasion mot kårområdet alternativt, i samverkan med sjunde militär

området och marina stridskrafter, avväija invasion mot Gotland samt i sam

verkan med arme- och marina stridskrafter försvåra landstigning på Norr

landskusten och ostkusten. Vidare skulle flygstridskrafterna, i samverkan 

med armestridskrafterna, bekämpa anfall med luftlandsättningsförbancl 

främst mot mellersta Sverige. 77 

Huvudalternativet av krigsfall två, kallat "Krigsfall II C:", omfattade 

verksamhet i mellersta Sverige. rdellansverige bedömdes redan 1946 som 

den egentliga huvudkrigsskådeplatsen. 70 

1947 hade överbefälhavaren inte utfärdat några bestämmelser för 

krigsfall ett. 79 Ksigsfall två130 omfattade som tidigare tre alternativ avseende 

fientligt anfall, det vill säga främst mot 

1. J\follansverige "II C:" vilket även i detta fall överbefälhavaren

inte utfärdat några bestämmelser för.

2. Sydsverige

3.Nordsverige131 

Vid krigsfall två söder omfattade flygvapnets uppgifter i stort att: 

- samverka med tredje armekåren82 och marinstridskrafter vid

avväijande försvar av kårområdet,

- försvåra fientlig flygverksamhet från Bornholm, över tret�je

armekårens område och över östra Svealand, inräknat våra

sjöstridskrafter, när dessa befann sig i Stockholms och Blekinge

skärgård och

- kunna insättas:

- vid avväijande av invasion mot Gotland,
vid försvårande av landstigningsföretag mot ostkustens

marin distrikt och invasion mot övre Norrland samt vid

bekämpning av anfall med luftlandsättningsförband mot

mellersta och södra Sverige och

- vid spaning över Östersjön, Bottenhavet och Bottniska

viken.83 

K.rigsfall två norr innebar flygvapnets uppgifter i huvudsak att: 
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samverka med andra armekåren84 vid försvar av kårområdet 

och förbereda understöd av kåren vid en tillbakagång alternativt 

i huvudriktningen Vännäs eller Storuman, 
- försvåra fientlig flygverksamhet över andra armekårens kår

område, östra Svealand och södra Sverige,

kunna insättas:

- vid avväijande av invasion mot södra Sverige och Gotland,

- vid försvårande av landstigningsföretag mot Ostkusten inklusive

N orrlandskusten,
- vid bekämpning av lufttruppanfall främst mot mellersta Sverige,

vid spaning över Österajön, Bottenhavet och Bottniska viken,85

Utformningen av flygförbandens uppgifter vid krigsfallen för södra och 
norra Sverige, nu kallat "Krigsfall Il SN", förändrades från och med 1950. 

Huvuduppgiften för flygvapnet fastställdes att gemensamt med krigsmak

ten i övrigt försvara landet mot flyganfall och invasion. Här skulle chefer för 

operativa enheter i så stor utsträckning som möjligt fullfölja försvaret även 
om den operativa ledningen från högre chef uteblev. 

Eskadrarna hade olika uppgifter. I grunden var dessa av övergripande 

karaktär såsom insatser mot kust- och luftinvasione1;jaktförsvar och spaning. 

Förutom detta tilldelades även, ur ett geografiskt perspektiv, förändrade 

uppgifter. Den första eskadern skulle kunna insättas mot kustinvasion under 

överskeppningsskedet och vid urlastning vid kusten, i gynnsamma fall även 

i ilastningshamnar, de sistnämnda mest sannolikt belägna i Danmark och 
västra Finland. Luft.invasion skulle bekämpas främst sedan styrkorna landsatts, 
I gynnsamma fall redan vid ilastning, mest sannolikt i Danmark och västra 

Finland, Om luftläget medgav skulle eskadern kunna sättas in mot framsltjutna 

flyg- och robotbaser, mest sannolikt i Danmark och västra Finland, i 

gynnsamma fall även vid baltiska och nordtyska Östersjökusten. Avslutnings

vis skulle eskadern kunna utföra minfällning, huvudsakligen under mörker, 

främst mot farvattensförträngningar i Norra Kvarken, Ålands skärgård, 

norra inloppet till Stora Bält, väster om Anholt och i Läsö Ränna, i gynn

samma fall även mot Irbensundet och mot farvattenförträngningar i södra 

Östersjön. I samband med kustinvasion skulle minor kunna fållas mot aktuella 

leder och fientliga hamnar. 
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Den andra eskaderns uppgift var bland annat att genomföra jaktsvep 
mot Danmark samt kunna genomföra attack, främst mot flygbaser i 
Danmark. Luftinvasion skulle kunna bekämpas på ilastningsfält i Danmark. 
För den tredje eskaderns del bestod en del av uppgifterna i att genomföra 
jaktsvep, attack mot flygbaser samt bekämpa landsatta styrkor i sydvästra 
Finland. Fjärde och femte eskadern gavs spaningsuppgifter av mer 
konventionell karaktär, dock skulle den femte kunna genomföra jaktsvep 
mot mål i nordvästra Finland samt insättas mot framskjutna flyg- och 
robotbaser i nordvästra Finland. 86 

Huvuduppgiften i flygvapnets krigsplanläggning ändrades inte i någon 
större omfattning under perioden 1950 1956. Även eskadrarnas, som nu 

organiserats till f)rra, uppgifter förändrades marginellt, förutom i några fall. 
Den andra eskadern inriktades vid kustinvasion mot en eventuell ilastning 
på Själland. 87 Den tredje eskadern gavs i uppgift att kunna utföra 
attackinsatser främst mot flygbaser sannolikast i sydvästra Finland, vilket 
även omfattade Åland. sa För den fjärde eskaderns del bestod verksamheten 
i huvudsak av spaningen som tidigare, dock var uppgifterna i att genomföra 
jaktsvep, attack mot f lygbaser samt bekämpa landsatta styrkor i sydvästra 
Finland inte längre aktuella. Spaningsområdet utsträcktes till lirtjen Porkkala 

Tallinn - Rigav:iken och mot Danmark. 89 

I den krigsplanläggning som skulle gälla från och med 1/ 10 1957 fanns 
några förändringar mot tidigare. Kvar fanns fortfarande fyra eskadrar. Den 
andra eskadern fick förutom tidigare uppgifter även uppgiften att kunna 
anfalla mot fientligt invasionstonnage i danska farvatten och vid tyska 
Öster�jökusten.90 Detta bör, med hänsyn till den offensiva inriktningen, 
betonas. För den fjärde eskaderns del omfattade uppgifterna bland annat 
att kontrollera finska hamnar belägna i Bottenviken samt försvåra f ientlig 
flygverksamhet från baser i nordvästra Finland, vilket skulle genomföras 
med jaktsvep och attack mot framskjutna f1ygbaser och radarstationer.91 

Krigsplanläggningen 1958 - gällande från och med 1/1 1959 var mer 
strukturerad och distinkt än tidigare planer. Uppgifterna förändrades något. 
Operativa flygplan och övrig svårersättlig materiel skulle utan fördröjning 
spridas på de olika baserna. Den första eskadern fick i uppgift att bland 
annat bekämpa invasionsförberedelser i danska, nordtyska och finska 
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hamnar samt i gynnsamma fall även i polska och baltiska hamnar och 

farvatten. 

Den andra eskaderns första uppgift var numera att försvåra fientlig 

flygverksamhet genom jaktsvep samt genomföra attack mot eventuella 

flygbaser och radarstationer i Danmark. Transportfartyg skulle bekämpas i 

danska och nordtyska hamnar och farvatten. Den tredje eskadern skulle 

bekämpa liknande mål i sydvästfinska och åländska hamnar och farvatten. 

I fjärde eskaderns uppgifl låg att bekämpa kommunikationer i nordvästra 

Finland och transportfartyg längs finska kusten.92 F som tillkommit i 

organisationen utöver de fyra eskadrarna, gavs renodlade konventionella 

spaningsuppgifter i Sydsverige samt spaning mot invasionsförberedelser i 

Danmark, Nordtyskland, Baltikum och västra Finland. Spaningen skulle 

som tidigare kunna utsträckas till linjen Porkkala - Tallinn samt Rigaviken. 

Spaning skulle vidare kunna genornföras mot fientliga flygbaser och 

radarstationer i Danmark och västra Finland. 93 

Flygvapnets doktrin - slutsatser 

Vilken var doktrinen? 

Statsmakterna och försvarsmakten var under avhandlad period mycket 

återhållsamma vad avser formulerandet av doktriner. Det fanns heller inte 

några uttalade krav från statsmakterna att försvaret, och därmed flygvap

net, skulle utveckla några doktriner. Det framgår vidare inte om statsmak

terna och försvarsmakten över huvud taget tänkte i dessa banor och där-

med insåg vikten av att ha en doktrin. Den politiska ledningen utgjordes vid 

denna tid av en riksdag där den politiska enigheten i försvarsfrågor var stor, 

vilket borde borgat för en positiv miljö att utveckla en doktrin i. Så blev 

uppenbarligen inte fallet. Kanske hade möjligheten att utveckla en doktrin 

varit ännu större om den politiska enigheten inte varit så stor. 

I det studerade materialet kan endast fragment av outtalade doktriner 

identifieras. Rutinerna vid handläggningen av militära ärenden har som 

tidigare nämnts varit en klart begränsande faktor. Det har inte gått att i 

handlingarna utläsa vilka andra alternativ som behandlats innan ett beslut 

har fattats. Inte heller har möjligheten att bedöma vilka diskussioner som 
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förts och hur dessa i sin tur har utvecklats till exempelvis nämnda alternativ, 

funnits. Detta innebär att bedömningen av vad som kan tolkas ha varit en 

doktrin är mycket subjektiv. 

De viktigaste faktorerna som styrde flygvapnets doktrinutveckling var: 

- Förändringen av hotbilden och det strategiska läget. En rädsla

för den till viss del redan genomförda och eventuellt framtida

frambasering· av fientligt flyg ökade. Vikten av att kunna kon

trollera sjötrafiken till och från Östersjön framträdde allt mer.

- En utomordentligt snabb teknikutveckling. Tviålsättningen för

flygvapnet var att följa med i utvecklingen och om mq_jligt

leda elen.

Den bedömda vapenutveckl:ingen som omfattade dels kärn

vapen med vilka man skulle kunna nå en motståndares

"nervcentra", dels stridsgas som skulle kunna användas i

avskräckande syfte.

Kärnan i en flygvapendoktrin som kan utläsas under denna period 

omfattade en prioritering av jaktflyg. Det ansågs inte troligt att kunna möta 

angriparens, det vill säga stormaktens, samtliga luftstridskrafter. 1yngd

punkten låg därmed på att prioritera bort uppgifter som inte hade en av

görande betydelse för rikets försvar. Kraftsamling skulle kunna ske i tid och 

rum, vilket var elen bärande tanken. Detta skulle genomföras med en eentra

liserad ledning. Den centrala ledningen hade som syfte att kraftsamla och 

samordna verksamheten. Detta var särskilt viktigt med hänsyn till Sveriges 

geografiska utsträckning i kombination med befintliga resurser i form av 

flyg. Strävan var att luftförsvaret skulle optimeras genom en sammanslagning 

av jaktflyg, luftbevakning och luftvärn till en försvarsgren. Behov av ett ren

odlat bombflyg ansågs vara lågt prioriterat. Grundtanken var att försvaret 

skulle stå emot så länge att hjälp kunde erhållas utifrån. En sådan inriktning 

innebar därmed att Sveriges målsättning vid ett växande hot eller ett krig 

var att vinna tid. Det är tänkbart att ett synsätt som hade förutsatt en större 

självständighet i Sveriges förhållande i en eventuell konflikt skulle ha lett till 

en annan prioritering av attackflyget. Attackflyget skulle dock kunna genom

föra insatser utanför rikets gränser. Direkt understöd av egna stridskrafter 

skulle genomföras endast i undantagsfall. 
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Gränsdragningen mellan vad som kunde vara en flygvapendoktrin och 
vad som kunde vara en försvarsdoktrin har långt ifrån varit klar. Denna 
gränsdragning är kanske inte heller n1öjlig, då en flygvapendoktrin är ett 
element av en försvarsdoktrin. lvied hänsyn till vad som tidigare nämnts om 
hotbild, snabb teknikutveckling etcetera, torde det ha varit en klar svaghet 
att inte ha en uttalad doktrin. Varför hade då flygvapnet inte en sådan 
doktrin? Den frågan harjag inte funnit något entydigt svar på, men troligtvis 
insåg statsmakterna tillsammans med krigsmakten uppenbarligen inte värdet 
av att utveckla och inneha en fastställd doktrin, då ordet doktrin inte 
förekommer i någon av de handlingar som bearbetats. Någon diskussion 
om en uttalad inriktning eller uttalat mål som liknar en doktrin hai� som ett 
alternativ till en uttalad doktrin, inte heller förts. Prioriteringen av jaktflyg 
har dock fönnits med under hela perioden. Det kan i detta sammanhang 
påpekas att någon mer omfattande diskussion om värdet av en doktrin 
pågår inte i Sverige i nutid heller. J aktuppgiften prioriteras fortfarande. 
Tv!ed de internationella uppgifter som Sverige kommer att ställas inför i 
framtiden, kan denna prioritering diskuteras. 

Ett internationellt engagemang torde innebära en mer markerad 
inriktning mot attack- och spaningsuppgifter. 

Vilka var uppgifterna? 

Uppgifterna har, till skillnad från doktrinen, varit enklare att identifiera. I de 
bearbetade handlingarna har flygvapnets uppgifter varit klart definierade. 
Även om en doktrin inte varit uttalad, så harjag genom uppgifterna lyckats 
finna de delar som kan sägas utgjort en doktrin. 

Mellansverige bedö mdes redan 1946 som den egentliga huvudkrigs
skådeplatsen. Denna bedö mning kom att gälla under hela elen avhandlade 
perioden. 

Flygvapnets uppgifter bestod i att med ett fåtal flygslag;jakt-, attack- och 
spaningsflyg: 

försvara viktiga samhällsfunktioner. 
- försvara viktiga delar av försvaret.
- bekämpa motståndarens mark-, sjö- och f lygstridskrafter i

syfte att orsaka så stora förluster som möjligt.
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- försvåra en kustinvasion.

- m�jliggöra operationsfrihet för de samlade svenska strids-

krafterna.

kunna genomföra jakt-, attack- och spaningsuppdrag över

fientligt territorium.

Det anmärkningsvärda är att uppgifterna med hänsyn till den 

teknologiska utvecklingen generellt sett förändrades mycket lite från andra 

världskrigets slut fram till och med 1958. Krigsplanläggningen fick dock 

från och med 195'1 en något mer offensiv prägel, med uppgifter som 

omfattade insatser i angränsande länder. Denna inriktning avtog senare 

med den krigsplanläggningen som gällde från och med den l / l 1959. Trots 

de yttre faktorer som borde påverkat uppgifterna markant - hotbild, 

teknikutveckling och vapenutveckling genomfördes i övrigt inga direkta 

förändringar i gällande krigsplanläggning. 

Vilken var flygstabens roll? 

Det studerade materialet har inte varit av den karaktären att det varit möj

ligt att urskilja enskilda individers inverkan och prestationer gällande resul

tatet av stabens arbete. Flygstabens roll var självfallet avgörande för den 

eventuella doktrin utveckling som genomfördes, även om den inte var offi

ciell. Den avdelning som torde haft störst ansvar för detta var operations

avdelningen. Som tidigare nämnts, var den mest framträdande befattnings

havaren under denna period utan tvekan Axel Ljungdahl94. Det förelåg en

åsiktsskillnad mellan honom och Bengt Nordenskiöld95
, bland annat när det 

gällde resurstilldelningen till stridslednings-och luftbevakningsorganisationen, 

då detta därmed skulle påverka materielen för den flygande verksamheten. 

Ljungdahl drev frågan hårt, påverkad av intrycken från en studieresa i Stor

britannien. 

Med Nordenskiöld som stabschef och chef expanderade flygvapnet 

kraftfullt under andra världskriget. I grova tal mer än tredubblades antalet 

fast anställda officerare och ingenjörer. Antalet flygplan fyrdubblades. 

Samtidigt gick den tekniska utvecklingen utomordentligt fort. Vad gällde 

radarn insåg dock Nordenskiöld inte dess betydelse. Det var alltså yungdahl 

som gjorde detta system känt för flygvapnet.96 IJungdahl blev även tvungen 
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att ompröva flygvapnets inställning till svenska kärnvapen. Frågan blev aktuell 

redan 19115, men inte förrän 1952 gick Nordcnskiöld som förste svenske 

militär på hög nivå ut med kravet på svenska kärnvapen. Detta torde inte 

minst berott på att det vid denna tid endast var flygvapnet som kunde sätta 

in detta vapen. Om kravet som i konsekvensens namn kombinerades med 

en förstärkning av attacken, hade accepterats av politikerna, hade det givetvis 

stärkt flygvapnets roll på de andra försvarsgrenarnas bekostnad. Ljungdahl 

frångick emellertid kravet, antagligen inför hotet att en del av de bemannade 

flygplanen skulle ersättas med obemannade robotar, men också eftersom 

han tycks ha insett att kravet inte skulle godtas av politikerna. Därmed gick 

Ljungdahl här emot dåvarande överbefälhavarens Nils Swedlunds upp

fattning.97 

Sammanfattning och ytterligare frågeställningar 

En doktrin kan liknas vid en kompassriktning, som visar huvudriktningen av 

en kurs mot ett mål. Den här avhandlingen är ett försök till att identifiera en 

doktrin för flygvapnet under perioden 1945 1958. Vad gäller en uttalad 

doktrin, har detta inte lyckats, beroende på att statsmakterna och försvar

smakten var mycket återhållsamma under avhandlad period vad avser 

formulerandet av doktriner. Det fanns heller inte några uttalade krav från 

statsmakterna att försvaret, och därmed flygvapnet, skulle utveckla 

doktriner. Det geografiska och militärpolitiska läget innebar, för Sveriges 

del, en risk att tidigt dras in i en konflikt mellan stormakterna, även om 

ingen av parterna bedömdes ha några direkta planer på att erövra Sverige. 

Från politiskt håll skulle försvaret kunna stå emot så länge att 11iälp kunde 

erhållas utifrån. En sådan inriktning innebar därmed att Sveriges målsätt

ning vid ett växande hot eller ett krig var att vinna tid. Grunden för krigs

maktens planläggningen var att skydda Sverige mot kustinvasion. För flyg

vapnets del innebar detta att så tidigt som möjligt bekämpa motståndarens 

mark-, sjö och flygstridskrafter, vilket skulle kunna ske även över fientligt 

territorium. Denna offensiva prägel omfattade i huvudsak periodens senare 

del. Den tekniska utveckling gick utomordentligt fort. Flygstaben, som var 

väl medveten om detta, hade en ambition att följa utvecklingen i så stor 

utsträckning som möjligt. 
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Den outtalade doktrinens kärna var en prioritering av jaktflyg. Att kunna 

möta en angripares samtliga flygstridskrafter ansågs inte troligt, vilket innebar 

att endast de uppgifter som hade en avgörande betydelse för rikets försvar, 

beaktades. Kraftsamling skulle kunna ske i tid och rum, vilket var den bärande 

tanken. Detta skulle genomföras med en centraliserad ledning. Den centrala 

ledningen hade som syfte att kraftsamla och samordna verksamheten. Här 

spelade ett viktigt faktum Sveriges geografiska utsträckning i kombination 

med befintliga resurser i form av flyg - en stor roll. En ambition var att 

luftförsvaret skulle optimeras genom en sammanslagning av jaktf lyg, 
luftbevakning och luftvärn till en försvarsgren. Något behov av bombflyg 

ansågs inte finnas. När det gäller attackflyget, är det tänkbart att ett synsätt 
som hade förutsatt en större självständighet i Sveriges förhållande i en 

eventuell konflikt, skulle ha lett till en annan prioritering av detta. Attackflyget 

skulle dock kunna genomföra insatser utanför rikets gränser. Här är det 

viktigt att poängtera inriktningen som innebar att en angripare skulle mötas 

tidigt, vill,et även kunde omfatta dennes eget territorium. Den svenska 

neutraliteten påverkade uppenbarligen inte krigsplanläggningen. Vidare bör 

det påpekas att trots att Danmark var medlemmar i NATO, förändrades 

inte den svenska krigsplanläggningen. En anledningen kan mqjligen ha varit 

att Danmark ansågs inte kunna påverka ett eventuellt krigsförlopp. 

Den här uppsatsen har enbart behandlat den övergripande operativa 
nivån. Det vore önskvärt att även kunna behandla övriga nivåer i syfte att 

göra en jämfcirelse mellan dessa och försöka identifiera om det varit någon 

skillnad avseende ambitionen att utveckla en doktrin. Efter denna avhandlade 

period finns ur ett historiskt perspektiv ett antal intressanta frågeställningar 

att behandla som omfattar flygvapnet, inte minst avseende eventuella 

doktriner. Perioden mellan 1958 och 1997 är ett tidsintervall som är intressant 

ur flera perspektiv. Har det funnits några doktriner och någon doktrin

utveckling under denna period? Förändrades uppgifterna för flygstrids

krafterna i de olika krigsfallen? Begrepp som exempelvis "kraftsamling i tid 

och rum" och "central ledning", är idag fortfarande i allra högsta grad 

aktuella, likaså att ha en förmåga att bekämpa fiendens "nervcentra". Ar 

flygstridskrafter så stereotypa att 50 år inte innebär större förändringar vad 

avser nyttjande av dessa? Vilken påverkan har teknik- och vapen utvecklingen 

177 



haft på flygvapnets krigsplanläggning? Vikten av att inneha en utvecklad 

doktrin som grund för flygvapnets verksamhet kan inte nog påtalas .. Från 

och med 1997 får Anders Silvers Svensk luftkrigsdoktrin och doktrinpmccss 

anses utgöra ett avstamp för framtiden. 
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The Only War They Had 

CLAES HENRIK.SON 

lntroduction 

"This is the war ofthe unwilling 

led by the unqualified 

for the ungrateful." 

GI Latrine graffitti, 1970 

Defining /eadership 

\'\Then leading men into battle, as well as leading a business enterprise in 

peacetime, the charge ofleadership has been the coordination ofhuman 

and other resources to reach set objectives, 

From a milita1y point of view it is reasonablc to assume that these 

objectives are - certainly in the combat situation and ,vithin the framework 

ofthe military hierarchy clearly defined (and can be perceived as clearly 

defined by the participants) to time and space, that different groups of 

personnel each have their defined roles and positions with specified demands 

on competence, and that there is an obvious correlation bet1Neen action 

and result, in preparation as well as in actions on the battlefield. 

The pioneer in the area ofmanagement, Frederick Taylor, established 

that the skills the competence - that existed in contempora1y business 

enterprises was nearly impossible to influence by the corporate 

management, since the management let the various parts of the labor force 

run their own development and transfer of skills, No training of new co

workers, organized by the management, existed. By not doing so, the 

management also renounced all opportunity ofinfluencing the capacity of 
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its organization. Taylor developed his time and methodology studies to 

visualise the competcnce of thc cmployees, which also laid a basis for the 

devolopment of their skills. 

But the increase in the "technical" compctence of the subordinates 

gave only a slight increase in capacity. The emloyee ,vho understands both 

the functioning of the article or service he or shc produccs, how this article 

or service relates to the product made hy the company, and hmv the 

consumer intends to utilize this product, has a higher degree of competence 

and therefore a higher capacity. 1 In order for the organization to fblly 

profit from this the management must be in agreement with the fact that 

such an influence on the understanding of the suboperations also influences 

the development of competencc in the employecs and through that their 

way of working.2 This in turn dcmands somc form of feed back and 

evaluation of the cleveloprnent of competence in thc labor force. 

To prepare soldiers for their mission - i.e. also to make sure they possess 

the right competence is the responsibility of thc commanding officer. As 

well as making sure that they are properly equipped, rested, fed and arm ed, 

he must make sure that they possess the requirecl knowleclge and skills, and 

train where neeclecl. To establish and act upon these needs is therefore the 

most important task for military commanders at all levels. 

In their book "Ledning och förståelse" ("Leadcrship and unclerstanding", 

Studentlitteratur, 1998) thc authors,Jörgen Sandberg och Axel Targama, 

point out two ways of developing personal competence, viz 

1. reinforcement of competencc, and

2. renewal of competence.

The view of the authors is that when one learns something new -vvithin the 

sphere of one's daily activity, you already have an understanding for this 

activity. \Vhat is learnt is interpreted and becomes understandable as a new 

part of a perceived undcrstanding. The most common form oflearning -vvill 

then be that the understanding one has is deepcned and reinforcecl. Through 

these new, interpreted, cxperienees the understanding is consolidated and 

confirmed; the world becomes manageable and understandable. 

Sooner or later the individual must come upon new events, of which 

there is no prior experience. Initially these events seem in conflict with 
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earlier comprehension, and the basic reaction of the individual is denial: 

"This cannot be". But if the input (the ideas, theories, observations) are 

strong enought, denial is not good enought as a line of action, and the 

individual is forced to deal with the new event. This in tum leads to a 

questioning of earlier comprehension and the search for a new way of 

interpreting the perceived reality. According to the authors, this re

interpretation is the most important form oflearning, the change - renewal 

- of comprehension.

A fairly obvious and easily understood example ofthese terms, and one

that simultanously takes the discussion onto the military field, is to describe 

reinforcement of competence as the process that takes place within the 

officer's mind during his pcace time training, followed by the period of 

service - as a leader of a unit or as a specialist - when he practices and 

develops his skills, his competence. 'Timt makes renewal of competence the 

process that takes place when the officer comes from civilian !i.fe into the 

military training system or, which is of more interest for this study, takes the 

step from being a military commander in peace to become a leader in war. 

A consequence of this is that all military training lays great weight on making 

the training situation as similar to the foreseen reality as possible, to expose 

the u·ainee to an event that is as close as possible to that he will experience in 

reality. This is done in order to make the step from the training situation to 

the combat situation as small as possible. 

This is of course of particular irnportance in leadership training, as the 

trainee/commander not only has to learn his own task (i.e. his personal 

weapon, his battle position in a combat vehicle, airplane or ship), but also, 

simultanously has to command and control the actions ofhis subordinatcs. 

It it therefore of utmost importance that leadership training consists of 

thcse what we might call situation elements, and that they are presented to 

the trainee in such an order of escalation that the trainee's confidence in his 

own ability to perform his task is built up. 

Aims 

This study is done to illustra te how a number of military officers in com

mand positions looked upon their leadership training and thc relevance of 
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this training to the combat situation, within the framework of their own 

cornmand position at platoon and cornpany level <luring the Vietnam war. 

i'Vithin this framework it will also be touched upon how these leaders 

thought they and their subordinates had been prepared for the war in the 

Officers and Noncomrnissioned Officers Schools and soldiers training 

programs, in the United States <luring the war, and their opinion on how 

this leadership worked in real life. 

In connection with this the function of"institutional memory" and its 

effect on the continuity of the leaclership at the small unit level will be 

discussecl. 

Finally it will be considered whether American higher officers usecl 

some form ofAuftragstaktik <luring the Vietnam war, and how the possibilities 

presented to the higher echelons of commancl by new technology was usecl 

in exercising command, control and leaclership, mainly from the perspective 

of the platoon and company level of command. 

Or in other worcls, <lid the leaders examined here percieve this as "the 

war ofthe imwilling, led by the incompetent, for the tmgratefi.il"? 

Prior research 

I have found no published compilation of leaclership experience at the 

platoon and company level in the US Armecl Forces during thc Vietnam 

war. 

In thc United States there are a !arge number ofpublications about the 

war, both official histories from various parts of the Annecl Forces and 

works af private persons. The majority of the official publications either 

deal with the war in a chronological or bransch-oriented fashion, or they 

describe specific operations, times or geographical areas. The private 

publications cover the experiences of the authors, in the form of memoirs, 

unit histories or ehronological accounts. 

Among the unpublishecl material is a collection ofinterviews, conducted 

-with American officers, students at the War College or StaffCollege, that

served as company commanders in Vietnam. This material is, as far as

known, not available in Sweden or through the Internet. Parts ofit was used

by the historian Ronalcl Spector in his bookAiter Tet; tbe Bloocliest Year in
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Vietnam. Any compilation of this material, or any other publication that 

deals with leadership at the small unit level, has not been found.'1 Leadership 

at the higher echelons is, on the other hand, well covered, among others in 

Kinnard's The H�rl\Ianagers. 

Neither is there any corresponding Swedish reasearch that has been 

published. One of the very few publications dealing with militaiy matters of 

the Vietnam war published in Sweden, Sanimir Resic'sAmerican l'Vaniors 

in Vietnam, deals with warrior myths and manhood, but strangely little with 

leadership. 

The sources 011 the Vietnam war that can be found 011 the Internet 

range from narratives about personal experiences to official documentation. 

From the US Armed Forces a small number of official docurnents can be 

accessed, such as Afi:er Action Rcports of individual units and transcripted 

Vietnam Interview Tapes (VNIT). The VNITs are taped interviews 

conducted vvith personnel returning to the US after their year in Vietnam 

(there is one such interview with a major Hightmver, intelligence officer 

serving ,vith the 199th Light lnfantry Brigade, made inJune 24, 1969). 

Several American universities and other educational institutions have 

electronic liberaries devoted to research and education about the war, i.e. 

"Lock and Load High" (a high school in the Los Angeles area) and the 

University of Texas' Lyndon Baines Johnson Liberary, There are also 

veterans' organizations, both General and the "Vietnam Veterans Against 

the ,,var" (VVA,,V, later "Vietnam Veterans of America", VVA), units and 

service clubs with web sites and links to documentation of a varied content 

Access to various search engines also makes it possible to access documents 

and web sites that otherwise might not have been found, 

The author has not been able to find any - official or unofficial 

Vietnamese documentation in the English language, except for one very 

brief and shallow. This is seen as a shortcoming. The official Vietnamese 

People's Army history of the war is being published, and the People's Army 

Publishing House at Hanoi in 1994 issued its Volyme II in its series on the 

People'99s Anny of Vietnam History of the war. 6 All efforts by the author 

to optain the publications or information about them has so far becn left 

unanswered by the publishers and by the Vietnamese Embassy, 
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There is a !arge amount of memoirs and the like available in the English 

language. ]\:aturally there are among them those that daim that the contents 

is self-experiencecl without this being the case. Often, like in the case of 

Shelby Stanton, authors have founcl it neccssary to improve their O'wn 

records. Author B. G. Burkett, himsclf a Vietnam veteran, has in his book 

"Stolen Valor" exposecl several such attempts.7

Method 

The basis of this essay is a cliary, ,,Titten by an American career officer, 

:Michael Lee Lanning. Lanning servecl as a platoon lcader and company

commander in Vietnam <luring 1969 and 1970. The diary is usecl as a 

source for this officer's opinions, actions., experiences and his interpretations 

of these. In order to verify, falsify and illuminate the material of the cliary, 

other sources that deal with the Vietnam war from the perspective of thc 

small unit commandcr, mainly magazine articles and literature will be usecl. 

The experiences Lanning rclates to will in this respect be compared to the 

corresponding experiences of C:aptain Richard Camp, company 

commander in the US l\farinc Corps in 1967, Lieutenant Philip C:aputo, 

platoon leadcr in the US l\farinc C:orps 1965-66, Seconcl Lieutenant 

Frederick Downs, platoon leacler in the US 4th lnfantry Division 1967-68, 

Seeoncl Lieutenant Nathaniel 'fripp, platoon leader in the US l st Infantry 

Division 1968-69, Captain l\1Iichael Ekman, company commancler in the 

US 17 3rd Airbornc Brigade 1966-67 and C:aptain.J amcs Estep, company 

commandcr in thc US 1 st Cavalry Division 1967-68. 

De/imitations 

In this stucly, leaclership ,vill be clealt with rnainly from the perspective of the 

company commancler and the platoon leader. Only infantry branch and 

equivalent units will be used. Those, whose views are referrccl to, are 

commanding officers at these levcls who havc chosen to publish thcir 

experiences in cliary, memoir, interview or periodical article format. Three 

such relations have been dropped, the interview v1rith Lieutenant Archie 

Biggers in Terry's Bloods, since thcre are no othcr sources that verifies it8
, 
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Torn Carhart's The Offerh1g, as it has not been available to the author, and 

Toby Brant'sjournal ofa Com/Jat Tanker, since it deals with a tank unit. 

The relavively !arge amount ofwar relatecl fiction, ,VTittcn by veterans, will 

not be referrecl to. The course, outeome, repercussion on the society outsicle 

of the military or the constitutionalty of the war, or its possiblc righteousncss 

will not be cliscussed. 

199th Light Infantry Brigacle (199th LIB) was organized as a separate 

infantry b1igade (separate as opposecl to being part of a division) with the 

sole purpose ofbeing eommitted in the Vietnam war. It might have been of 

interest to compare it with other units speeclily organized for clut:y overseas, 

e.g. the 198th Infantry Brigadc, intcndccl for policc cluty in thc Dominican

Rcpublic, or thc 11 th Infantry Brigade, organized as the operational reserv

ofthe Pacific Command and stationed at Hawaii. These two units, dcspitc

thcir lack of training, together ,vith the 196th Infantry Brigacle form ed thc

23rd (Americal) lnfantry Division in thc Republic ofVietnarn on September

22, 1967. The scope of this essay docs not allow for such comparison.

The Americal Division establishcd a firmly rooted bad reputation cluring 

the war. Events such as thc Song iviy massacrc9 and thc defcnse ofFire Base 

,viary Ann10 wcre two of the most known negative incidents. Both cases 

involved thc Arncrical Division. General \1Vcstmoreland himsclf led an 

invcstigation into the Firc Base IV[ary Ann incident, and the Secretaiy of thc 

Army took disciplinary action against six officers, among them the division 

commanding officer and bis clcputy, for trying to cover up thc incidcnt. 11 

The author has found no evidence of such action against any othcr unit 

during thc war. 

It may be ofintcrest to point out that both Generals Colin Powcll12 and 

Norman Schwartzkopfl:, scrvcd in the Americal Division in Vietnam and 

that both in their memoirs have describecl events and circumstanccs that 

point to a low morale in personnel and lcaclership within the division's 

subunits.H 

Sources 

Ekman 

Army C:aptain :Michael Ekman servecl in Vietnam in 19G5 as comrnander

of a Special Forces "A:' Team, and in 1966-1967 as company commander 
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in the 17 3dAirborne Brigad. 15 After returning home, he published an article 

in Infantry 1Wagazine 011 "lessons learned" in 1967. The article cleals with 

such practical matters as tbe lack of marksmanship training and the difficulty 

of maintaining the organizational structure of the unit with existing 

deficiencies in replacements. rTT1e article was published ,vith a ,,varning la bel, 

stating that the publisher, the US Infantry School at Fort Benning, clid not 

necessarily share the v:iews of the author. 16 In spite, or because, of this, 

Ekman is judged as very creclible. 

Caputo 

Caputo's book was published in 1977. Consequently its writing is doser in 

time (ten to twelve years) than those ofCamps (twenty years) and Lanning 

(eighteen to nineteen years). Caputo does not refer to any outside sources as 

support for his memory. He wrote that he has tried to relate the course of 

events as they happened and not as he had preferred them to happen. He 

does not consider his book an act of protest. Notwithstanding, the book has 

a heavy bias against the US Marine Cmvs and the US participation in the 

Vietnam war. 17 This is not to say that there is reason to doubt that what he 

writes is his perception of the interplay between the members ofhis platoon, 

or bis own reactions. 

Caputo left the Marine Corps in 1967 after his contract had expired. He 

then made a liv:ing as a journalist, and returned to Vietnam in 1975 to 

report for the Chicago Ti-ibime the fall of the Republic ofVietnam. After 

publishing A nunor of war he has published a number of titles of lighter 

fiction. 

It is a memento, though, that while most of the events Caputo describes 

can be verifiecl through the offical histories of the Marine Corps, there is no 

verification of one of the key passages of the book, the events <luring what 

Caputo calls Operation Long Lance. In the US Marine Corps official 

Vietnarn war bistmy there is no record of an operation by this name, not 

that or any other year. 18 The operation that clid take place at that time, and 

where Caputo's battalion took part, Operation Mallard, clid take place in 

the General area where Caputo puts it, but tl1e chain of events does not 

correspond to that described by Caputo. 19 Therefore, one must ask oneself 
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if it is the author's memory that fails him or if he has put the text to us to 

drive home a "message". Or, for that matter, if the official history is letting 

us clown. It is also of interest to establish the fäet that Caputo was the only 

one of the commanders refcrred to that wcnt to Vietnam togethcr with bis 

unit.20 

Downs 

Downs published his book in 1978. Hc scrved in Vietnam 1967-1968, as a 

platoon lcader in the US 4th lnfant1y Division. He was gravcly wounded 

and disabled by a booby trap. vVhen publishing bis book "The Killing Zone", 

he was Dircctor of Prostetic and Sensory Aids for the Veterans Administra

tion. Concerning the ncarness in time critcria Downs' book is comparable 

,\rith Caputo's. Being laid out as a diary, but without refcrence to any such 

existing document - or for that matter, any other source material - it should 

be looked upon as a rnemoir. Despite the handicap incurred in the war, the 

tendcncy in Downs' book is Gcnerally positive to thc Arncrican war cffort 

and the way thc US Army, bis unit and its soldicrs handled themsclves. 

Anderson 

Joseph B Anderson,Jr was a black career officer, cornmissioned from the 

US Military Academy at West Point. He served two tours in Vietnam, as a 

platoon leader in 1966-1967 and as company commander in 1970-1971, 

both in the 1st Cavalry Division. The actions ofhis platoon was filmed by 

Pierre Schoendoerffer for the French television in September 1966. This 

film was later shown as The Anderson Platoon, and won an Academy Award. 

Anderson's relation is one of circa 20 so called oral liistories, eye ,vitness 

intenriews, in ,,vallace Terry's bookBJoods, published in 1984. ln Stolen 

Valor, B G Burkett scrutinizes Terry's book. In four ofthe twenty relations 

eollected by Terry, Burkett shows, by referring to the service records of the 

intcrviewees, that they have served tours as vehicle drivers or perimcter 

guards, not Long Range Reconaissance Patrols (LURPS) or Rangers, as thcy 

themselvcs claim. According to Burkett, their stories follow an established 

pattern where veterans (and veteran wannabees) describe thernselves as 

191 



part-takers, either in massacrcs on civilians or prisoners of war, in covcrt 

operations into countrics wherc US förccs officially nevcr sat foot 

Nortl1 Vietnam), or in having scen close friends dic under horrid 

circumstanccs. 

Burked uscd the veterans own service records to prove that they servcd 

in other miltary specialties, that they could not havc been in the placcs thcy 

tel1 about, and that the friencls they saw clie dicl not serve in Vietnam (or at 

least not at the same time or the same plaee as the intervie-wee)? 

According to Burkett, who has spent a number ofyears investigating the 

official eonception of the Vietnam Veteran Burkett himself served one 

tour in Vietnam as supply officer with the 199th LIE, 1968 to 1969 - and 

cxposing many of the myths around those "veterans" that are paraded in 

the media, this pattcrn is pcrvacling. 

Burkett's h)1)othesis is that since media early on prcsented a picture of 

the Amcrican Vietnam Veteran as an individual tormcntccl by guilt, befallen 

to psychological problems causcd the harrowing experiences during his 

timc in the war and Generally a lose1� other clown and outs of thc Amcrican 

society hooked on to this image. 

The motives for this were evident and strong. A veteran, who could 

present symptoms of psyciatric problems, contracted during his service in 

the Arm cd Forccs, bad a right to a disability pension of up to onc hunclred 

per cent. vVhen psychiatrists of thc Veterans Administration "discovered" 

Post Traumatic Stress Disorcler, PTSD, in the eighties, clefined as collection 

of vague symptoms, easy to learn and harcl to refute, the nurnber of such 

pensions increascd avalanche-likc. An applicant only had to have donc one 

day ofhonorablc service to be rcgistcrecl and havc access to Veterans bencfits. 

Since Veterans Administrations local officcs Generally dicl not question the 

statcmcnts of the applicants (the existence of the local offices were built 

upon their ability to serve a ccrtain number of applicants per annum), 

basically anyone could tel1 a tale of harruwing experiences, dcscribe his 

symptoms of a psychiatric clisorder, clo some therapy sessions and after a 

few years qualif)r for a 100 per cent clisability pension, a guaranteecl income 

of about $ 3,000 a month. 

The conclusion is that even whcn it comes to events as close in time as 
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these, it is important to apply established methods of critism to one's sources. 

Also, Burkett's treatn1ent of Terry's Bloocls shmvs that the so called oral 

historics dealing with the war must be vcrified by other clocumentation. 

Lanning 

'Michael Lee Lanning was a career ofiker with a clistinguished record. He 

startecl out by joining the Reserve Officers Training C:orps, ROTC:, at tbe 

university, Texas A&JVI, ,vhere he stuclied pedagogics for forn· years. After 

his tour in Vietnam 1969 - 1970 and other assignments, he was transferrecl 

to the information branch, clid central staff cluty in \-Vashington, DC, and 

enclecl bis career as Chief Information Officer to C:INC: Central C:0111-

rnancl, General Norman Schwartzkopf.11 Among his awards are the Bronze 

Star (for Valor), the 1vieritorious Service ]\;Iedal, the Air Iviedal and the 

Army C:omrnenclation Meclal. Besides bis two Vieh1am diaries, published in 

1987 and 1988, he has publishecl several books about Vietnam: "Inside thc 

LRRPs", "Insidc Forcc Rccan", "Insiclc thc VC and the Nllfi" and "Viet

nam at the lvlov:ies"2
'
1
, 

Lanning himself describes how the cliaries came about: he got the iclea 

from his brother,Jim Lanning, who hacl servecl a tour as commader of a 

rifle company in Vietnam. During his tour, Lanning wrote bricf� daily 

comments cm events. Sometimes, cluring the more hectic periods, he 

afterwards summed up the activities of several days. These jotted down 

cornments are presentecl in the published version. They are fleshecl out, 

and made more e1�joyable for the reader with the help or other sources, 

mainly Lanning's letters home to his wife, bis friends and his relatives. His 

wife had strict orders to save all letters, the other relatives had, as it later 

turnecl out, saved everything, too, since, to put it harshly, "every letter coulcl 

be the last". The expansion of the claily comments has been clone some 15 

years after the events. 2" And of course we havc no way of knowing if the

published material is the same as that in the original cliaries. In the publishecl 

version both the short comments, written in elose connection to the actual 

events, and the fleshed out comments, \\Titten afterwarcls with the help of 

other sources, are present. The clemand for ncarness in time shoulcl thereby 

be fulfilled. 
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The author must be considered as positively disposed towards both the 

American war effort in Vietnam and its methods. From this stems that some 

ofLanning's statements, negative to the US Armed Forces (and to himselfj, 

e.g. his comments on higher eehelons of eommand or the l'viy Lai massacre,

gets a higher credibility rating, this since they go against the General tendeney

ofthe diaries.

N either is there any reason to doubt the authentieity ofhow the author 

perceived the course of events, considering the number of commentaries 

that go against what must be seen as the pervading tendency. 

Camp 

Camp was a career officer and served a tour in Vietnam in 1967-1968. He 

published his book in 1989, which indicates that he wrote most ofit after he 

had ended his military career in 1988. He does not refer to any diary, 

though it is likely that he as company commander kept some kind of daily 

notes. On the other hand, in bis book he refers to the US Iviarine Corps 

official history for the period, to the offieial history of the battle of Khe 

Sanh, unit diaries and "Command Chronologies" for the pe1iod in question. 

Camp is the only one (Anderson excepted) who uses a "ghostwriter", Eric 

Hammel. Camp is mentioned in the so called "Alderman Comments", part 

ofthe source material for Shore's "The Battle for K.he Sanh".26 

Camp continued his career ,vithin the USMC after Vietnam, but served 

110 further tour there. He served in several places worldwide, but never 

again in combat. He retired a full colonel, after ha ving served as the director 

of a Marine Corps recruiting district and as operations officer for the USMC 

recruiting effort. 

He has a clearly positive tendency towards the Corps and the American 

war effort in Vietnam, even though the book airs a certain relief at not 

serving a second tour. 

As is the case with Lanning, there is no reason to doubt the truthfulness 

in his description of how he perceived the course of events, or, above all, 

how he records his own reactions to these evcnts. 

194 



Estep 

James Estep was a career officer. Hc enlisted as a private in 1957, and served 

four tours in VieU1am, as an NCO and officer in the Special Forces, as 

company commander in the l st Cavalry Division in 1967 - 1968 and finally 

as an advisor to the Army of the Republic ofVietnam NCO School at Nha 

Trang. He retired a full colonel in 1989 and published his hook in 1991. 

According to his own foreword, the book is written from n1emory, with the 

support of some source material (although the author does not specify 

what sources), the quoted dialogue is in part made up and some names have 

been changed. 

Estep has a positive tendency towards the American war effort in 

Vietnam, and the US Armed Forces, despite the fäet that he was seriously 

wounded in 1968. In his book he also gives the impression that the US Army 

(or at least the 1st Cavalry Division) did a goodjob.27 

Tripp 

Tripp was assigned to Vietnam in the summer of 1968, straight from Offi

cer Candidate School. He served his first six months as a platoon leader in 

the US 1st Infantry Division, in the General area ofDi An, 50 kilometres 

northwest of the 199th LIB area. After R&R in Bangkok, he did two weeks 

of advisor training and was assigned to a South Vietnamese local defense 

unit in the r11Iekong Delta, within the US 9th Infantry Division tactical area 

of responsibility. 

Tripp is negative to his service, tavvards the Army and the American war 

effort in Vietnam. Yet, his attitude towards the Vietnamese, to his collegues 

and suborclinates in the units he servecl in must be considered as positive. 

Tripp writes in the form of a memoir, and the relation changes between his 

service in Vietnam, his present day dornestic life and his adolescence. In it 

his father, a Navy career officer who had a nervous break-clown during the 

Second vVorld ,,var abandoning Tripp in "a house run by women", plays a 

great part. 28 Some descriptions of the course of events in other locations 

than those where he has been involved himself does not corresponcl to the 

relations of events given in other literature. The discrepancies can be 
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explained as nllnors he has hearcl <luring his service, or throught the fäet 

that the book was written a long timc aftcr the event (it was published in 

1999) and that no other written sources or documents were used. 

Background 
The Country and the People 

Vietnam is situated on the east sidc of the Indochinesc Peninsula, between 

9
° 

and North. In the north it bordcrs against China and in the west 

against Laos and Camboclia. During the period from the ene! of the French 

Inclochina war in 1954 up to the final offensive of the North Vietnamese 

Army in 197 5 the country was dividcd in the Dcmoeratic Republic of 

Vietnam ("North Vietnam") and the Republic ofVietnam ("South Viet

nam"), partcd by a demilitarizecl zone - the D:vIZ - along the river ofBen 

Hai, approximately along the 17th Parallel. 

The South Vietnamesc geography is characterizecl by four types of 

terrain, coastal plain, rain forest, the Central Highlands region and thc 

l\frkong River delta. The coastal plain rcaches from the clemilitarizecl zone 

in the north clown to the Nha Trang area, almost halfway clown thc South 

Vietnamese coast. It is clensely populatecl and intcnsively cultivatecl. Its terrain 

has a goocl carrying capacity and is easily traversed by tracked vehicles. 

South ofSaigon is the fviekong delta, also intensively cultivated and densely 

populatecl, but with a network of canals, creeks and clirches. The grouncl has 

little variation in elevation, the water table is high and it is annually floocled 

by the soutlrwcst 111011s0011 (midclle ofl\fay to miclclle ofOctober). 

The Central Highlands, a spur of the Annamite range out of southern 

China, Gcnerally has an elevation of arouncl 1,500 meters above sea leve!, 

\-vith a peak at 2,405 meters. It nms along thc barder with Laos and 

Cambodian, and has its southcrn slopes some 80 kilometers northcast of 

Saigon. The Highlancls are inacccssible and sparsely populatccl. 

The rain forest runs betwcen the coastal plain and the Laos - Cambodian 

borclcr in the north, betwcen the Central Highlands and the coast in central 

South Vietnam and along the west coast up to the Cambodian border.2q 

appendix 2) 

The l\farine Corps units Caputo and Camps served ,vith operatcd in thc 
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northern part of South Vietnam. The termin therc consistccl of coas!al 

plain and inland min forest. 

The I st Cavalry Division (Estcp and Anderson) and the 173rd Airbornc 

Brigade (Ekman) opcratccl in thc northern part ofthe Central Highlands, 

with its mix ofrain forest and inaccessible mountainous areas. 

The 4·th Infantry Division (Downs) operatecl in thc southeastcrn part of 

the Central Highlands , with coastal plain, rain forest and mountainous 

areas. 30 

The area of the 199th LIBs the terrain to the east and nortlnvest of 

Saigon was a mix of rice paclcly, rubber and pine apple plantations and 

jungle.31 The cliinate was hot and humicl all year, the precipitation per

annum in the Saigon area an average of2000 mm. 32 The area was within

the zone exposed to the South ,vest i\tfonsoon, with daily, often heavy rains 

from the midclle oLMay to the middle ofOctober.31 

The 1st lnfantry Division (Tripp) operatcd to the northwest ofSaigon, 

towarcls the Camboclian horder, Terrain and climatc was similar to that in 

the 199th LIB area.31 The 1m\jority of the South Vietnamese population 

were rice farmers and livecl in rural villages. At the time the 1m�ority were 

tenant farmers, leasing land owned by a small rninority. The ,tillage and the 

family were the most important socio-economic units.3
j 

Few Americans carecl about learning the Vietnamese language, a 

cornplicatecl tongue where the meaning of a word is defined by tonal piteh 

and stress (the expression nha tlw, for example, can ,vith different stress 

mean either "church" or "whorehouse").36 

In the eyes of the American soldier all Vietnamese lookecl alike, and 

spoke an incomprehensible language. Hc was scarecl by the fanaticism and 

willingness for self-sacrifice ofbis encmy, and the way that enemy fought 

"cowardly" from ambush, using mines and booby traps. Hc clespiscd his 

South Vietnamese allies for their perceived unvillingncss to fight (clcspite 

the fäet that the gretater part of the South Vietnamese anny fought well 

cluring the Tet Offensive of 1968, and perhaps more so during the North 

Vietnamese Easter Offensive i.n 1972), and he despised their corruption and 

their stoliclity. This hatrecl of the enemy some times took on other outlets 

than those allowccl hy the rules of war, i.e. in violence against innocent 
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civilians and prisoners of war. One 1nust bear in mind that the Communist 

side 011 several occations aimed deliberate attacks on civilian targets, 

govermnent oflicials, schools and hospitals, tribes traditionally hostile towards 

all Vietnamese, and others that ,,vere- "in the way".37 

TheWar 

v\lhen Lanning arrived in Vietnam, the war had entered a new phase. In the 

US the newly appointed president, Richard Nixon, in a speech on :tviay 14 

had promised to bring home the Arnerican forces. The South Vietnamese 

should as US units wenthome, take over the defense oftheir own country; 

the war was to be "vietnamizcd", an e:-q)ression coined by Sccretary of 

Defense Melvin Laird at a National Security Council meeting in March 28, 

1969.3B 

:Militarily, the war had also changed character. In the Tet Offensive of 

1968 and the Allied Counter-offensives of 1968 and 1969 the Communist 

forces, and mainly the "National Liberation Front", the VC, had suffered 

gTeat losses. The military and political objectives set by Hanoi, the destmction 

of the South Vietnamese fighting forces and the bringing about of a popular 

uprising, had utterly failed. 39 

For the Communist side this meant an enforced reduction in combat 

activity. The emphasis was now put on rebuilding the units and massing 

supplies. v\lith the coming of vietnamization Hanoi knew that time worked 

for them, and against Saigon and vVashington, DC. 

As General Creighton Abrams succecled General ,,vestmoreland as 

Commande1� US l'viilitary Assistance Command, Vietnam (COi\tIUS:NIACV), 

there was also a shift in the American operational doctrine. Expression such 

as "Searcl1 & destroy" and the infamous "body count" next to disappeared 

and operations were instead aimed at finding different ways to strike at the 

opponents wealmess - his need to rnass supplies before an assault. The tenn 

"v.rinning the battles before they are fought" ,vas coined.4B For the American

combat troops "tl1e grnnts" - the difference was perhaps not so remarkable. 

In the line infantry units the object was still the same, to "find, fix and 

destroy" the enemy. As commander, Abrams, too, sacrificed American 

soldiers to seize terrain. The difference was that now this ground was not 
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given up so that the North Vietnamese A.rmy the J\JvA- could reclaim it. 

One example of this is the battle of Dong Ap Bia, rnore known as 

"HamburgerHill", ;\fay 11 - 20, 1969.'1 After taking the mountain, a brigacle 

of the 101 st Airborne Division stayed in the A Shau Va lley. Th is b1i.gade and 

its relief controled the valley until the American forces left Vietnam three 

years later.'12 

The difference can be seen in what had happened just before Lanning 

arrived in Vietnam, and <luring his first months there. In what was called the 

Communist Third Offensive the NVA 5th and 7th and the Liberation Front 

7 th and 9th (Liberation Front in name only, as they where alm ost exclusively 

manned by North Vietnamese troops) started to "prepare the battlefield" 

in the ene! of 1968. In October General Abrams recleployed the US 1st 

Cavalry Division (Airmobile) into the area between Saigon and the 

Camboclian horder. The clifference between Abrams' and \Vestmoreland's 

ways of conducting the war here became obvious. A Times Magazine 

reporter expressecl it as: "l1\1here H1estmoreland was a searcl1-and-destmy 

and cmmt-the-bodies man, Abrams pmved to be an interdict and weigh

the-rice man". In August 1969 the fighting was over and the Communist 

forces withdrew across the horder into Cambodia, having suffered severe 

losses. 

For the US the war continued for another four years. The last American 

ground combat unit left Vieh1am on March 29, 1973,44 1975, after that 

neither side had managed to win the hearts and minds of the population, 

pure military force settled the issue. With 23 regular army divisions, lavishly 

supplied with Soviet armor and artillery, the NVA conquered South 

Vietnam.45 

TheUnit 

The 199th lnfantry Brigade (Light), or 199th LIB, was a separate (as opp

osed to organic to a division) infantiy brigade activated in the summer of 

1966 at Fort Benning, Georgia, the US Army lnfantry School. According 

to a set time table, the bligade was to be shipped out to Vietnam in Novem

ber the same year, a rush which meant preparations suffered. The brigade 

was raised without a training cadre that could have given it firmness. 
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Activation, training and cquipping took placc at thc same timc, and at least 

one of thc organic battalions only hacl half of its personncl during traning. 

Despite thc lack of training the brigadc arrivcd in Vietnam and was 

deployed at Long Binh, north ofSaigon, on C:hristmas Day of 1966.'H'The 

brigade mission ,vas to stop Communist infiltration of men and supplies 

tavvards Saigon, Bien Hoa and Long Binh.47 

The brigacle took part in a munbcr of the larger operations around 

Saigon, among them Operation Uniontown in the end of 1966. There ,vas 

an early cooperation on thc lower cchelon unit levcl with thc Army of thc 

Republic ofVietnam (ARVN). In spite ofharsh conclitions the brigade seems 

to have solved the double eharge of training the ARVN and searehing for its 

opponent ,vell. The to turn over the clefense of Saigon to the South 

Vietnamese army, could not be reached, though.+13 

During Tet of 1968, the brigacle succesfully defcncled parts of the 

American Long Binh base complcx.'19 One ofits battalions, the 3/7th Infant1y 

was on the second clay of the offonsive committed to rctake the Phu Tho 

race track in the south west part of Saigon. This battalion rcmainecl in the 

Saigon area and on February 12 assaultecl what was believed lo be the 

Communist Saigon area heaclquarters in the Phu Lam Pagoda.''0 

Parts of the brigacle took part in the Carnbodian incursion in May 1970. 

In the summer of 1970 the brigacle turned over its tactical area of 

responsibility to the 1 st Cavalry Division (Ainnobile), was withclrawn from 

Vietnam and deactivatecl at Fort Benning.''1 The brigacle organization is

shown in appendix 3. 

TheEnemy 

The opposing forces the Americans and their allies encounterecl in South 

Vietnam were basically ofthree varieties, local guerilla local forCI':) or 

mobile forccs (main forcc) of the so callecl Liberation Front (local and main 

force units are in Swcden known as the NLF and by US and allied forces as 

Viet Cong or VC) and units ofthe People's Army ofVietnam Sweclen 

terminologically unknown, at any rate by the media and during the war, by 

US and allies known as the 1Vorth Vietnamese Army, NWl, or People's 

Army o!Vietnam, PAVI\�. From 1967 and onwards all rnain and local force 
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units were cquippecl with uniform and modern automatic weapons (AK.-'t7 

of clifferent varieties and East Bloc machine guns):12 This gave the units a 

fire power aclvantage against ARVN units until these were re-equippecl with 

:M-16 assault rifles and lVI-60 machine guns during "vietnamization" in 1969 

to 1973. The rearming ofthc NLF units to uniform East Bloc wcaponry 

made the Cornmunist side totally dependent on Nortl1 Vietnam for resupply 

of weapons and ammunition, a res upp ly that came through either of the 

two main supply routes, the "Ho Chi rvlinh Trail" through Laos and 

Camboclia, or the "Sihanouk Trail" from the port ofSihanoukville in the 

south ofCarnbodia into the horder areas west ofSaigon.53 

The C:ommunist units operating in and in the proximity of the 199th 

LIB tactical area ofresponsibility (TAOR) were the following: 

5th ve Infantry Division (27th & 275th ve Infantry Regiments) 

7th 1\T\04 Infantry Division (52tl1, 141 st &165th N'"\lfi InlantryRegiments) 

9th ve Jnfantry Division (271st, 272nd, 273rd, 2.&70t1i ve lnfantry Regi

ments, 101 st N\t1.\ Infantry Regiments, 69th ve Artillery Regiment and 

84th 1\7111 Artillery Regiment) 

six separate battalions, one ofthem 1\.11i. 

275th Infantry Regiment (part of the Liberation Army 5tl1 Infa1111y Divi

sicm) and the 274th lnfantry Regiment took part in the Tet attack against 

the Bien Hoa/Long Binh base complex. Both suffercd heavy losses in men 

and equipment. 

Aft:er thc heavy losses sufferccl duringTet especially by the VC: units, the 

Communist side ,vas forced, in order to uphold the numerical strength ofits 

units, to more and more replaceing its losses with regular NVA solcliers. 

According to Douglas Pike, one ofthc foremost experts in this fielcl, up to 

90 % ofthe daily combat activity in the Republic af Vietnam in 1972 was 

performed by l\'VA solcliers in NVA unifonn.06 Aftcr 1968, about halfthe 

personnel in the 5th and 9th VC Divisions were solcliers from North 

Vietnam. These soldiers could not, as the guerillas they rcplaced, blencl 

inta the surroundings. Thcy spoke another language (or at least a very 

diverging dialect), they dicl not know the grouncl and hacl no personal ties 

with the population.511 
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In the 199th LIB TAOR the combat activity during the period described 

was relatively low. Those of the Communist units still in the area appeared 

in smaller units, in squad, platoon and as an exception, company strength. 

They mainly appeared separately from the local population, constructing 

more or less permanent base camps where training and preparations ,.vere 

done, and where supplies were stored. The serious combat actions took 

place in close proximit:y to these base camps, and were often frmght by the 

VqNV A as rear guard actions. Their main offensiv activity was the mining 

of roads and the setting of booby traps close to the American bases and on 

trails and tracks used by American units.59 

Because of the air supremacy enjoyed by the allies, and their superiority 

and trust in artille1y support, base camps and bivouacs used by the 

Communist side were almost always equipped with bunkers, often dug as 

cornbat positions with (at least) splinter proof cover60
• 

US officers and soldiers ·with combat experience Generally describe the 

Vietnamese opponent as a dedicated soldier, well-disciplined and with 

patience and stamina61
• Lanning also describes actions against units of the 

274th Infantry Regi.ment (a separate unit)62, and actions against elements of

one of the opponent's field hospitals63 . 

The Communists invested hcavily in the training and indoctrination of 

their sol di ers. Ralf of the training time was spent on political and ideological 

indoctrination. This indoctrination played heavily on the old history of 

Vietnam and how intruders had been defeated then. It created a bond 

bet:ween the soldier and his unit, and gave him ( or her) an understanding of 

the goals of the struggle.64 

At the tactical level there was as often as possible thorough preparations 

before action. Sandbox or full-scale excrcises before an attack was the 

pattern, especially during the early years of the struggle.65 The fäet that such 

a great weight was put upon the training and battle-drill in the army created 

by the North Vietnamese Cornmander in Chief, General Giap, surely had 

to do with the fäet that he, Giap, started his career as - a school tcacher. 

The aim of the preparations was to quickly create a superiority of fire in 

an action. Ideally, combat should be initiated from prcpared positions, 

clearing lanes of fire was always done when possible, preferably in such a 
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way as not to be discovered. The fires of several automatic weapons were 

massed, and supplemented ,vith snipers, often in trees, in order to cause 

casualties but also to slow the movement of the opponent and thereby 

create targets for mortars and other supporting arms. Lanning describes 

this superiority in fire power as if "the jungle exploded around D1im] ", an 

amount offire power far greater than that his platoon could bring about.66 

Often, the aim was to outf lank the opponent and attack from the rear in 

order to divide and annihilate him. On those occasions they succeded in 

doing so, prisoners were seldom taken, but wounded adversaries were shot 

on the spot.°7 

\i\lhat finally decided the outcome of the war was neither tactical ability 

or technological superiority. Ratbcr, the war was won by the side n1ost 

willing to accept casualties. The political leadership of the United States 

themselves chose to conduct the war as a war of attrition. The foremost 

criterion of this strateg-y was the choice of General vVestmoreland as 

Commander, US Military Assistance Command, Vietnam.68 

Strategy, Operations and Tactics 

Through political decisions the US landed in a strategically defensive posi

tion towards North Vietnam. To use American ground units in a strategic 

offensive against North Vietnam or :'-JVA base areas and supply lines in Laos 

and Cambodia provcd politically impossible, mainly because ofthe perceived 

risk of Chinese or Soviet inteivention.69 The perception of the various 

eommunist or socialist countries (fhird World socialist countries as well) as 

parts of a monolith Communist Bloc also led to the conclusion that full scale 

nuclear war with the USSR was one possible outcome of military action 

against North Vietnam, or in its extension, against China. One can also 

doubt whether such an offensive would have been militarily possible, 

strengthwise, without the mobilization of the Reserve Army, something that 

President.Johnson, here at odds with bis.Joint Chiefs of Staff, refused to 

carry out. 70 

Therefore the American strategy was clearly limited to attriting the 

Communist opponent by causing him larger losses than he would be able to 

replace. 71 To the troopers and commanders on the battlefield this was 
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particularly frustrating, as they were not only forcecl to abstain from pursuing 

and annihilating C:ommunist units that disengaged and retreated back across 

the horders ofNorth Vietnam, Laos and Cambodia, they were also strictly 

forbidden to report to the media that the encmy usecl the ncighboring 

countries as sanctuaries72
• 

Operations carried oul by allied units in Vietnam hacl as their utmost 

purpose to inf lict casualties on the Communists. During bis time of 

command, General vVestmorcland often used several battalions in single 

operations with the aim to invest and annihilate the opponent. As the l\rVA 

units in their tum sought to initiate combat dose to the borders ofLaos and 

Carnboclia, in order to be able to disengage and slip away from the allied 

rcach, these battles", ,vith few exccptions, took part in the rcmote areas 

of western South Vietnam. These !arge scale operations, often involving 

sevcral US and ARVN divisions, were costly in time, supplies and strain put 

on the troops. Thcir rcsults were often meagTe, since thc opponent coulcl 

chose ,vhether he wanted to fight or not. i:J The strategy and main operational 

concept of ,1Vestmorelancl failccl to attrite the NVA. After three years of 

combat, there was still an untouched reserv of clraft-elig-ible men left in the 

North. 71 

Abrams hacl the !arge operations stopped at 011cc when hc took over as 

COTvIUS:MACV in 1968. Insteacl of trying to beat the ::\1VA units close to 

thcir supply sources, he instigatecl a strategy of securing the urban and 

clensely populated areas. From now on, the alliecl units should not fight over 

grouncl chosen and prcpared by the C:ommunists, but thc C:ommunist units 

shoulcl be forcccl to come to thc allies. This strategy macle use of the fact 

that the enemy's mobility lay in his ability to "prepare the battle-fielcl" 

through the cacheing of supplies and heavy weapons in base areas immecliatc 

to the combat areas. It was against thcse preparations, the "logistic nose" of 

thc Communist units, that alliecl operations should be aimecl. 75 At the same 

time, Abrams entered a fielcl completely overlookccl by ,vcstmoreland, 

that ofC:OJVIJ\1Il\CV's role as aclvisor to the South Vietnamesc anned förccs 

at the highest cornmand level.7G An inclicator of this shift in slrategy and 

operational concept was that the measure of success was shiftecl from the 

infamous bocly-count to the military well as ethically) unreproachablc 

count of capturecl 'weapons. 77 
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The alliecl tactics often airnecl at finding the opponent by throwing out 

a net ofpatrols ofplatoon to company slrength. ,vhen such a patrol made 

contact, alliecl forces usecl thc supcrior mobility that helicopters and tracked 

vehiclcs gave to quickly "pile on" forccs to develop thc contact. Becausc of 

shortcomings ,vithin thc American intelligence services, clifficulties in kceping 

thc encmy invested and security leaks, mainly ,vith the South Victnamese 

allies, the Communist units in General coukl chose when to stand and fight 

and when not to. On the occasions they chose to fight, the number of 

casualties on both sidcs were high, with sornctirnes as rnuch as ten clead 

enemies for every American or Smith Vietnamese solclicr killed. But only 

on very rare occasions could thc Amcrican forccs kccp thc opponent 

hcrnmcd in. 711 

The small unit tactics usccl by American ground troops was by and !arge 

conventional infantry tactics - cleploymcnt, fire and movernent, the usc of 

point, flank and rear security, the deploymcnt oflistening posts in front of 

defensive positions and the use of supporting arms and air support. Since 

the American units mostly maneuvcrccl, and their opponent mostly 

was in preparccl positions when combat was init-iated, thesc basic tcchniques 

were vital for survival. A point or flank patrol that could give ,varning ofan 

ambush in fäet rneant the clifference betvveen life and cleath for the majority 

of the sokliers of a unil. That the unit leadership, rnost often clown to the 

squac\ leaders, knew how to call clavvn artillery and air support on the enemy 

sa ved many American units in tight situations. 79 

But the instruments, the units, that the US Army or Marine Corps put in 

the hands of the fielcl eommanders also clemanc\ecl a great cleal of adaption 

from these comrnanders. The units wcre ncver at full strength, the soldiers 

had deficiencies in their training and most nota bly in their gunnery skills. 

Many authors describc how soldicrs firing at short ranges missed their targets 

or even failed to discharge their weapons. One of the worst examples is 

taken from SLA 1vlarshall's H1esl la Cambaclia, and clescribes a contact 

bctween solcliers of company B, 2/8th Infantry, and regular NVA soldiers. 

During a patrol mission, a platoon advancecl along a trail and sudclcnly 

cliscovered sevcral enemies at a range of 100 meters. The platoon point 

squacl opened fire but rnissecl. After having pursued the enemy without 
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result, the platoon leader redeploys his platoon and continues the advance. 

After passing a sharp bend in the trail the point man found an enemy soldier 

sitting by the side of the road, facing the other way, at two meters' distance. 

The point opened fire and missed. Upon hearing the shot, the rearmost 

man in the platoon turned around and found he was followed by a NVA 

soldier, five meters away. The rear man fired his weapon, a shot gun and 

missed. The platoon leader, calling in the contact, was ordered by the 

company commander to defend in place. As the platoon leader took part 

of the platoon for a short reconnaisance along a side trail, he ran into a 

smaller enemy force. He decidecl to ambush these with the men at hand, a 

machine gun party and some assault riflemen. The enemy, five NV A, were 

let up to ten meters distance before the Americans opened fire. The results 

consisted of some bloocl trails, a cap and some details of equipment left by 

the trail. The platoon leader, himself having taken part in the ambush, 

summed it up: "'\Te're the worst damned shots I've ever seen in my life!"80 

The cause of this ;,vas, according to one serving company cornmander, 

poor fire cliscipline (most often in the use of full automa tic fire instead of 

aimecl burst or single shot fire), the negligence in the care of the weapon, 

and deficient weapons familiarization with too little time spent on shooting 

ranges during basic training.ll1 

Added to this were shortcomings in the weapon issued to the soldiers, 

the M-16 assault rifle. Recurring problems with the ,veapon and its 

ammunition in the form ofjamming82 clecreased troop confidence in the

weapon and förced a number of moclifications during the late sixties. 83 

The descriptions referred to here, made by Lanning and others, indicates 

that point security was always used during an aclvance. iVhether flank patrols 

were usecl depended on several faetors, but mainly upon the terrain.84 

Lanning never mentions flank patrols, while Camp is very clear in his absolute 

demand for flankers to be deployed. 85 Lanning was working a jungle and 

paddy area near the N[ekong delta, where either the vegetation foreed the 

units to deploy on a narrow frontage in the advanee, or where the rice 

paddies offered good fields of observation, while Camp, working the broken 

terrain in northern South Vietnam were in an environment where flankers 

were a must. Camp, with his longer service was also more expe1ienced than 
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Lanning, a thing that also must have played a part. Estep, too, whose 

company operated in the barder region between the two northem Corps 

areas ofSouth V ietnam, is very distinct in bis demand for flank security.86 

Another factor, harder to grasp, coulcl also influence the weight put 

upon march security, that is the intelligence available on enemy and own 

troops ,\,ith commanders at different levels of command. vVhen 2/7th 

Cavalry ofthe 1st Cavahy Division was to move from one Landing Zone 

(LZ) to another in the la Drang Valley on the morning ofNovember 17, 

1965, in the micldle of an ongoing battle, several factors conspired to degracle 

securi.ty measures to an unsatisfactory leve!. The battalion was to move out 

of an area about to be bombed by B-52 bombers, the enemy had suffered 

heavy casualties the preceeding days, the battalion commander was under 

the impression that his commanding officer was going to inform him 011 the 

enemy situation and that the company commanders without new orders 

would maintain the present leve! of security. The company CO:s in their 

tum perccived thcir battalion CO:s ianctivity as a sign that all was calm ("we 

saw it as an administrative march, like at [Fort] Benning when an exercise 

was over", one ofthe platoon leaclers said afterwards) and that no security 

measures were neecled. The soldiers, who had been at constant alert for 52 

hours, did nothing that was not ordered. At 1300 hours the battalion was 

attacked and nearly overrun by two NVA battalions, and 155 American 

soldiers were killed and 124 woundecl.87 The commancling General ofthe 

1st Cavalry Division, Lieutenant General Harry Kinnard, describes the 

action on November 17 as a "meeting engagement" 1,,vhere both sides were 

ignorant of the other's whereabouts. 88 The parttaking NVA commanclers 

claim to have trackecl the battalion from the start ofits march, and carefully 

chosen the opportunity to strike out.89 In reality, nothing speaks against this 

latter interpretation. 

Lanning's Tour in Vietnam 

"You can tell when a division isn't fighting, when it isn't getting 

enough Lleutenants killed." 

General George Patton 
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Before Vietnam 

Lmming cnters the Army via the Resen1 Officers Trzdning Co1ps) ROTC, of 

Texas A&IvJ University. At this time ROTC workcd as a rccruiting tool for 

thc Armcd Forccs at thc campuses, with weekend and surnmcr classes on 

military subjccts, ranging from gunncry to leaclership, but it was also a social 

establishment on campus, much like a fratcrnity. Therc was also an 

"advanced ROTC". Enrolling in it gavc certain economic benefits. 

Participants alm had the right to enroll in other Armed Forces courses, such 

as Paratrooper or Helicoptcr Assault School.9° Teaching ROTC classes were 

officers and NCO:s from nearby military units. There was also an ROTC 

officer at campus91
• Going through ROTC with passing grades gavc thc 

right to a commission and a career officer contract. 

Since 1948, ,vhen the US C:ongress passed the Selectivc Service Act and 

thc Distinguished l'vJilitary Graduate Program, ROTC was transformed from 

an institution primarily responsiblc for thc training of rescrve officers into 

onc responsible for thc training of the 1mtiority of thc carcer officers. In the 

early all of 75%, 11,000 to 12,000, of the annually commissioned 

second Licutenants camc out ofROTC:. The Army annual need was 14,000 

- 15,000.92 

To increase output, thc Resen7e Officefä 1l·aining Co1ps Vitalization

Act 1964 instigated a numbcr of mcasures to increase student willingncss to 

enroll as officer eandiclatcs. Among these were scholarship grants, the 

possibility to complcte thc course in t,vo ycars (instead of the earlier four), 

and a raisc in the monthly allowance from US$ 27 to US$ 50. It also 

st-ipulatcd that officer candidates taking the Aclvanccd ROTC had to cnlist 

in thc Army Rcscrves and sign up for either six months or two years activc 

duty aftcr being commissionecl.93 

During the Vietnam ,,var, ROTC recruitment clecrcasccl sharply. From 

having 165,000 men on its rostcr in 1961, this munber shrank to 74,,000 in 

1971. At this time, several of the "finer" universities, like Harvard, Yale and 

Dartmouth, bad eliminatecl ROTC: from its curriculum. In the same way 

thc Unitccl States Military Academy, West Point, was afflicted. At Wcst 

Point, not thc number, but the qualit:y of the applicants dccrcasecl, and 

thereforc the number of accepted cadets.91 
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To further increase the number of commissionecl officers, there was 

also a eategory ofconscriptecl officers. Draftecl (and some enlistecl) personnel 

with high school cliplomas and shown aptitude eoulcl pass through a so 

callecl "Officers Cancliclate School", OCS. Tripp had come through OCS, 

but does not comrnent on the training receivcd there, or whethcr this 

training preparecl him for bis tour of duty.9:' Out ofOCS came a numbcr of

young officers directly from school to commanding troops, not unlike the 

"90 Day \•\Tonders", instant seconcl Lieutenants, that led rifle platoons in 

vV\V II. Quality, ofcourse, variecl. As an example of the worst ca�e, Lieutenant 

\•Villiam Calley came out of OCS. !16 

Lanning graduated from Texas A&]\tl in 1968 with a Bachelor ofScience 

in pedagogics. He continucd his career by going through Army Basic Officers 

Course, Airborne School, Ranger School, and served as a platoon leader 

with the 82nd Airborne Division at Fort Bragg. 

Accorcling to Lanning, ROTC preparcd him for active duty, Basic 

Officers Course taught him thc basics, Airborne School had prescnted 

physical conclitioning and self-conficlence and Ranger School gave useful 

knowlegcle of leaclership and survival skills. Serving a bricf tour with the 

82nd Airborne, finally, hacl taught him how the Army really workecl. And 

he learnecl aboutwar, and the Vietnam war in partictilar, from the soldiers 

of his platoon, most of whom hacl clone one tour in Vietnam and now 

awaitecl their discharge or one morc tour of cluty in South East Asia.97 

It may also be of some interest to point out the the Lanning family 

wasn't a travelling species. The flight made by thc Lannings from El Paso, 

Texas, where his pancnts lived, to San Francisco, C:alifornia, from where he 

is to go to Vietnam, is ]\tiichael Lanning's eighth. His six first flights was made 

dmingjump school, and not until his scvcnth flight clicl be experience the 

feeling oflanding in an airplane. 

The last days before his departure were spent together with his wife 

Linda in San Francisco. They tour the city, ,.,vere horrifiecl (at least he) at the 

hippies, and ends one day with the somewhat strange combination (for a 

married couple) ofDisney movie and topless bar. 

On April 18 he boarcled a plane at Travis Air Force Base for bis flight to 

Vietnam. Travis was the main point of cleparturc for those who clid tours in 
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Vietnam. In 1969 there were no longer whole units being transferred to 

Vietnam, only individuals as replacements for those who had served full 

tours, been killed or gravely enough wounded to be sent home.98 

Platoon Leader 

The Time and the Events 

After a one day delay because of technical problems, Lanning arrived in 

Vietnam at Bien Hoa on the 21 st of April. vVhat struck him and many othcrs 

on arrival was the heat, the humiclity and the stench. Lanning was soaked in 

swcatjust walking from the aircraft to the ahvort terminal. 

\Vhen Lanning arrived in Vietnam, hc still did not lmow what unit he 

,vas assigned to.99 It is not evident whether this was something eftective for 

officers and NCOs only. From other accounts it is clear that some enlisted 

men at least knew to what higher echelon units they had been assigned. wo

Personnel that, like Lanning, arrived at Bien Hoa were processed by the 

90th Replacement Battalion. Downs, who arrived at Tan Son Nhut, the 

"civilian" airport of Saigon, got a somewhat different reception. Afl:er 

spending the night at the base, Downs found bis assignment posted on a 

central bulletin board, and ,vas then transferred on to the 1!th Division main 

base.w1 

Lanning had hoped for an assignment to a para unit, or the helicopter

borne 1st Cavahy Division. This was not to be, despite the great need for 

jump-qualifiecl personnel in units still formally designated as paratroopers. 

Lanning was assigned to the infantry, to the 199th Light Infantry Brigade, 

2nd battalion/3rd Infantry Regimei1t (2/3rd Inf). From the replacement 

battalion he was shipped, equipped with every little (olive drab) picce of 

equipment lus firearm, on to the 199th LIB base camp, Camp 

Frenzell-Jones, outside Long Binh. 102 

Before he was allowed to venture out into the bush, he went through a 

short period of training in the brigade ''.jungle school". During about a 

week, all newcomers got a crash course in first aid, helicopter evacuation of 

wounded, fielcl hygiene, enemy practices and own tactics. :Much of the 

latter was aimed at discovering and neutralization of booby traps. w3 This 

training in identifying booby t:raps seems to have been successful, as Lanning 
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on several occations mentions how good his troops are at "reading" the 

ground and finding the traps laid by the enemy. io<t The training classes were 

held at the brigade base camp, Camp Frenzell-Jones, situated adjacent to 

the larger base complex ofLong Binh, north ofSaigon. 105 

l\fost Army units ran similar training programs, e.g. one of the 

neighboringunits ofthe 199thLIB, the US 25th "TropicLigiltning" Infantry 

Division. The ability of these schools to convey useföl knowledge to their 

students of course varied with the students and the instrnctors.106 Among

the instructor cadre were personnel at the end of their tours who bad 

"earned" less dangerous jobs in the rear. Other instructors ·were taken from 

the brigade engineer company, the 87th Engineers. One ofthese, George 

Shuttle,vmth, found the job comfortable compared to being in the bush: 

three hot meals a day and a bunk to sleep in. He had had plenty of 

opportunity to campare, halfway through his tour he was reassigned to a 

rifle platoon in the 4/12th Infantry, as platoon sergeant. As such he had to 

eat C-rations and sleep on the ground, wrapped in his poncho line1-. 

According to Shuttleworth, the jungle school week was a good way to 

acclirnatize the new arrivals to the climate and the surroundingsw7
• 

The time the new arrivals spent at school vari ed. For Lieutenant Downs 

three days of firing his weapon, throwing grenades and sitting out lectures 

on combat tactics sufficed. Earlier the 4th Infantry Division had had a five 

day training schedule, hut the need to speed up the arrival of replacements 

to the line units had forced a reduction. To Downs himself this did not 

matter. He was tired of training and wanted out in the bush. 108 Tripp, in the

I st Infantry Division, went though five days of training which he describes 

in condescending words. The training was carried out by "a couple ofshell

shocked sergeants with tics", ended in an exam, a deployment for a real 

night ambush. Despite not showing any greater confidence in what was 

taught or those who taught it, he claims to have become more at ease and 

rea dy for action dming training. 109 Estep, assigned as company commander

in the l st Cavalry Division, went through a, in his own words, short course, 

known in the 1st Gav as "Remount School", intended for new officers and 

NCO:s. The curriculum was directed at the special needs of the air 

transportable division, with helicopter assault tactics, support and supply 
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planing, but also more practical elements, like rappelling from a hovcring 

helicopter. 110 

In eon trast to the Army, Iviarine units do not seem to have carried out 

any similar form of period of acljustment and new-comcr training.1; 1 One

reason for this may be that while most Army personnel wcre clrafted shorl

lime recruits, often v1rith just a short training period of clubious quality behind 

themm, lVIarines were, with a fow exceptions, enlistecl. The combat training,

meant to prepare the clraftees for Vietnam, ,vas too short (usually six months) 

and rarely contained the elements nccessary. There wcre even examplcs of 

'jungle" training carriecl out in wintcr conditions. m In AR}dY magazine 

there was a photo of a copy of a Vietnamcsc \,illage, built for training dasses 

at Fort Devens, US Anny Sccurity Agency School, whcre heavily clacl and 

strikingly tall "Vietnamesc" appear in a snow-coverecl em,ironment. 1H 

Training coulcl also be a recurring cvent platoons and companies using 

periods of less intense combat to carry out unit training, mainly to 

insert replacernent personnel into the units115, but also to teach special skills:

the 25th Infantry Division had schools för snipcrs and "tunnel rats", personnel 

to search through the VC subterranean complex of tunnels and caves in the 

C:u C:hi area 1H'. Units could also be detachccl to train ARVN units, often as 

of the so callcd vietnamization. m 

After going through jungle school, Lanning was assignecl to C: cornpany, 

2/3rd Infantry, as platoon leader. He was introducecl to thc battalion staff 

and then f lmvn helicopter to Fire Support Basc Eh,ira, from which C 

company at the time patrollecl. The next clay he lcad his first patrol mission 

and deployecl his first ambush. The platoon had no contact that day.1rn

The importance of the American Fire Support Bases shifted dming the 

war. C:onstructed to be an "island" in enemy territory from which artillery 

support coulcl be renclerecl to maneuvering ground units that normally 

woulc l havc been out of support range from the orclinary thcy also 

became a sort of".i\ilini Dien Bien Phu:s", that neither l\7lA or VC units

coulcl seem to avoid attacking. The size varieclfrom company positions with 

two artillery to !arge establishments with artillery battalions present. 

Normally there were four to six 105 mm hm\ritzers and a rifle company, 

reinforcecl with mortars and heavy machine guns, in clefense. 119 
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The fire support bases esscntially differed from the gigant logistical 

cslablishments formecl by the American main and supply bascs. At C:am 

Ranh Bay, Bien Hoa, Da Nang and many other locations were situatecl the 

hubs of the logistic network that fecl the US war effort in Vietnam. Here the 

greater part of the Arnerican sokliers in Vietnam handled the ammunition, 

the fuel, the fooclstuffä, the medical services and, not least, the copious 

supply ofluxuries in the form ofspirits, tobacco and cheap consumer goocls, 

sold to service personnel via so callecl "Post Exclwnges" . 120 

Supply bascs were orten situated in areas of low enemy activity, but were 

frequently subjected to shelling by the gerillas. The fire support bases, cm 

the other hand, were built in the middle of enemy territory and placed so 

that they coulcl support cach other. :lvfainly built with a cireular berrn to 

provicle allround protection, they were erected in one or two clays, and 

could be left and rcgarrisonccl as neeclccl. 121 

In the northern part ofSouth Vietnam, where the pressurc from l\T\TA 

units in the DrdZ, southern Laos and southern North Vietnam ,vas constant 

from 1966 on, the fire support bases took on a more permanent character. 

This in tum demanclecl that they had to be protected, and in Camp's words, 

"rnost companies of most maneuvcr ba ttalions [spent] most of their timc 

protecting the vulnerable bases from which the mancuver shoulcl have 

becn supportecl". 122 

In areas further south this the enemy's predilection for attacking fixccl 

installations was used against him. The fire support base became "thc tethered 

goat" 12\ thc lure to tempt the enemy to mass and attack, making him

vulnerable to the superior fire pcnver of the American units. The ]\f'\TA in 

turn tried to ncuh·alize tlus supcriority by quickly closing with the Americans, 

to "hug their belts" and avoicl supporting indirect fire and air support. 12·1 

During Lanning's tour in Vietnam, the fire support bases werc a central 

point in the rifle company area ofresponsibility. From the fire support base

originatecl patrols in platoon strength that orten stayecl in the fielcl for scveral 

days, or smaller patrols that cleployed listening posts or ambushes along 

trails used by the enemy, in the vicinity of the base. Platoons that hacl been 

in the fielcl rotated in as support base protection force, which rneant a 

relatively restföl period. To the support base carne such comförts as hot 

213 



food, pure water, and Lanning even relatcs a visit from Unitcd Services 

Organization (USO) lead by Greg Ivforrison (of TV-series i\Iission 

lmpossible), but such visits seem to havc becn scarce 125
• 

Depending upon how the company and battalion leadership saw the 

situation the platoon or platoons in thc field spent from two to eleven days 

in a row outside the basc. The platoons carried ,vith thcm vvhat was needcd; 

if resupply or casualty evacuation was neccssary, helicopters werc called 

upon. The platoons patrolled indepcndcntly within their respective areas, 

as a part of thc company or detached to another company. 

iVIoving a platoon in the heat and lrnmidity of thc Vietnam climatc, and 

simultanously maintaining a high standard of readiness, meant physical and 

mental strain. Pauses and rests had to be made at regular intervals. In spite 

of this, several ofLanning's troopers werc subject to heatstroke and had to 

be evacuated. Heatstroke was a common occurance in new arrivals, until 

thcy got used to the climate and its demands on taking in fluids. 126 

The absence of a front line, and the fäet that you could step 011 a mine 

or enter the kill-zonc of an ambush at any timc, meant a high level of mental 

stress. During all of the Amcrican prcsence in Vietnam, most combat actions 

were initiated by the NVA or the VC, and mostly from prcpared positions. 

This and the fäet that the enemy scldorn hacl access to heavy wcapons or 

indirect fire lead to the fäet that most Americans killcd in action, 3 l.6% 127
, 

,vere killecl by small calibre direct fire, compared to some 15% killed by 

indircct fire t28
• As for Lanning, thc time in combat is relatively low, out of 

119 days in thc field as a platoon leader, only six days wcre spent in contact 

with the enemy (see appendix 1 ). This is not necessarily a good thing only. To 

be exposed to thc daily strain of expccting eombat, ,vithout seeing any rcsult 

or being able to fight back, was perceived as especially stressful by scveral 

American soldiers. 129 

The booby trap was another cause of a never-cnding line of American 

casualties, and was the fourth most common cause of Americans killed in 

action, after small calibrc fire, aircraft crash and "multiple fragment 

wounds", whcre the latter category probably containcd a number of booby 

trap i1tjurics (see appendix 4). 130 

Lanning himselfwas subject to "friendly firc" at four separate occasions. 
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The first casualties his platoon suffered (three wounded in action) were 

from American artillery, and were caused by a unit boundary being dravvn 

wrong, causing a patrol to stray into a neighboring units area of responsibility. 

The incident led to an official enquiry at higher level, establishing that 

Lanning's company commander bad confused the coordinates for a rnap 

reference, a simple mistake with dire consequences. 131 

On the second occasion a soldier in the platoon broke the safety rules 

and advancing through the jungle tripped and fired his Ivl-79 greande 

launcher, that had its safety off. The shot hit to the right ofLanning and eost 

the guilty soldier seven days pay. 132 On another occasion, during a live fire 

exercise led by Lanning, a similar mistake cost five wounded. 133 

On the third occasion the company main body was on a long range 

patrol, and had made camp for the night, when a .50 calibre machine gun 

fired a burst oftracers through the trees over head. An armored personnel 

carrier platoon at the company main base, led by a newcomer platoon 

leader had made a reconaissance by fire without checking the location of 

the other company units. 134 

The fourth and most serios mishap was when Lanning's company was in 

action and was supported by armed helicopters. One helicopter fires a 

salvo of rockets on the wrong side of a smoke marker, causing five casualties 

to the company. 135 

On yet another occasion Lanning himself nearly causes casualties by 

friendly fire. As battalion staff officer Lanning bad gotten the task of 

organizing live fire exercises for the battalion companies. During one night 

fire exercise a ARVN unit had deployed some 500 meters downrange instead 

ofthe 1500 agreed upon with the battalion operations officer. 136 

Subordinate Personnel 

On his eighth day i Vietnam, Lanning took command of a platoon of 22 

men. The change of commanc\ took place in the field, at Fire Support Base 

Elvira, a location the company then workecl from. According to the tables 

of organization and equipment (TOE) the platoon should have consisted of 

44 men, organized in a platoon command group, three rifle squads and a 

weapons squad. 137 None of thc rifle platoons in the company Lanning had 
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becn assigncd to had more than a cornrnancl group and two rif1e squads. 

This was mainly caused by combat casualties, but also, the fact that people 

left after completing their tour in Vietnam, went on R&R (Rest & 

Recuperation, every man who servcd in Vietnam hade a right to one ,veck 

ofR&R, leave spent usually on Hawaii, in Australia, the Phillippines or in 

Thailand) made all units in Vietnam unclermannecl. 13u

Nonc of the soldiers in the platoon camc from white collar homcs. 

Normally a high school diploma was the highcst levd of cducation. This ,vas 

despite thc fäet that the Lanning generation was thc best educated evcr sent 

to war by America. Lanning's explanation - given in barely hiclden contempt 

- that any high school student was deferred from clraft. AU you had to clo to

stay out ofVietnam was to remain within the educational system until you

are 2G years old, after ,vhich you could no longer be clrafted. 139 General

Creighton Abrams expressecl this in his way when askecl by the newly

appointecl Secretary of thc Army if the clraft was handled in a fair and

impartial way: "l\llr Secretary, thc only Amcricans who havc thc honor to

die for their country in Vietnam are the dumb, the poor and the black".

Here must be added, though, that General Abrams voiced criticism not

only against the clraft, but also against thejohnson administration decision

not to mobilize the Reserves, one ofthc most controvcrsial decisions oftbe

war. Ho Enrolling in the Reserves becamc one way ofavoicling the draft, and

thereby avoiding service in Vietnam.1n

Another side ofthis is the fäet, probaly unknown to most S,vedes, that 

the majority of those who scrvecl in Vietnam, were en list cd, i.c. volontecrs, 

not draftees. 67% of the pcrsonncl had cnlisted, only 33'¾, were draftecl. 112 

This agrees with the availahle statistics ofthe "Vietnam Generation", 26.8 

million young American males that werc clraft eligible cluring the Vietnam 

War. Ofthe 10,935,000 ofthese that servecl in the military, 2,215,000 (20.3%) 

werc draftecl, the rest had enlistecl. Of these alm ost I l million that servecl, 

2.15 million served in Vietnam, and¾ ofthese in combat positions. wi

As an example of this willing11ess to serve one's country, the 1\farine Ron 

Kovic, the man portrayecl in the movie Barn 011 thc Forth ofjuly, can be 

mentioncd. Ron Kovic, a poster namc for the Veterans Against the ,,var, a 

whecl-chair bound veteran, may secm like an unhappy choice. But what 
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neither Kovic's own book or Oliver Stone's movie shows is the fact that 

Kovic received his incapacitating injury not du ring his first, but his second

tour in Vietnam. Not only that, after his first tour he was, according to 

]Vfarine C:orps regulations, for six months cxempt from going back to 

Vietnam, without his own consent. Kovic not only consentecl to going back, 

he actively clemancled it, and demanded a new tour with his olcl unit, a 

reconaissance battalion. The 1vfarine C:orps assentecl and sent him to Vietnam 

the 12th of September, 1967, eight months after he bad returnecl to the 

Unitecl States. HI 

Acting platoon leader until Lanning arrivecl was Specialist Four ("lance 

corporal") Roy Collier. During the preceeding three weeks the platoon hacl 

lost three officers as wounclecl. The same clay as Lanning arrivecl, Lanning 

received a sergeanr he assignecl as his platoon sergeant, and Collier returned 

to his cluty as squad leader. 14' 

As Lanning took command of his platoon there ,vas no attempt to join 

the leadership and men in training. Operations continued as earlier and the 

new leacler had to learn his responsibilities as leacler, his platoon's mission 

and abilities and the skills and ,veaknesses of the men as he ,vent along, with 

the help of the platoon NC:Os. 116 

The same was true for Tripp, \Nho took commancl of a heavily reclucecl 

platoon. In the begi.nning the platoon was indifferent towards him as a 

leacler, and Tripp lackecl the experience and therefore the ability to use his 

platoon sergeant, a man with eight months of a tour behind hirn, to help 

gain eon tro I of the platoon. 147 

In such a situation, \-vhere only the förmal organizational structure 

remains while its contens constantly shifts, the clemancl for leadership within 

the unit is acute. That leaclers al different levels quickly get to lrnow their 

subordinates is the alpha and omega of getting the most ont of thc 

organization. In the same way tbe collective leadership of the organization 

must place great stress at making newly appointecl leaclers part of the 

collectecl experience, to "pur him into the picture". 

In this respect the Vietnam lVar clicl not cliffer from othcrwars. C:asualties, 

incurrecl by rnilitary units, also mean that cornmanclers are !ost and neecl to 

be replaced. 'What may cliffer is the ,vay in which replacement personnel 
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and commanders are introducecl into the units. Either you let the units 

cany on their mission without replacements until it is literary bled white 

and then reorganize it with replacements and equipment, train it and then 

put it back into combat, or you replace losses inclividually as they are incurred, 

and keep the unit in combat. During both vVvVII and the Vietnam ,var the 

US Army used the second variant. Other armies, like the German 

\'Vehrmacht, used the first. 148 

Both variants have their pros and eons. Pulling a unit out of the line to 

reorganize it means it has to be replaced for the duration. On the other 

hand, there is of course an increase in efficiency if all members of a unit are 

jointly trainecl when entering into combat, as could be noticed when US 

ground units of the standing professional army ,,vent to war in 1965. H9 

Keeping a unit in combat during a longer period and maintaining a 

corresponding level of efficiency calls for a cadre of competent leaders at 

low and lowest level to maintain and pass on unit competence, this cadre in 

the case of the US Army being the contract or enlistecl NCOs. 

The major.ity of the NCOs serving in Vietnam coincidentally with 

Lanning were not the long term contractees kno,vn as "lifers" or the 

"backbone of tl1e Army". These had been replaced by conscripts or enlisted 

soldiers sent through the so called Non-commissioned Officer Candidate 

Course (NCOCC) and tllen made sergeants, commonly known as "Shake 'n 

Bakes". This derogatory judgement surely originated from the older, 

contracted NCOs, ,vho had a hare! time accepting that young solcliers after 

a relatively short time could wear stripes that hacl taken them many years to 

gain. The courses ran during the years 1968 to 1972 and graduated 26,078 

NCOs in three specialties, rifle, inclirect fire and reconaissance. Out of 

these graduates, 1,118 were killed in Vietnam. 150 

Lanning and Downs claim to have ve1y goocl experiences with these 

N COs,just as Lanning, Camp and Estep claim to have had much help from 

their "lifers". Caputo's estimate of "his" NCOs are more in line ,vith the 

cliche: half\vitted fireeaters who rather use their fists then their brains to 

win an argument. 151 

All agree on one thing, though: to some of tlle older 11011-comms, 45 

years or older who served in their thircl war, the tension and the stress were 
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too great. After many years of wai� the NCO casualties started to make 

themselves felt. Many of the "lifers" did their thircl tour in Vietnam in the 

beginning of 1969. One divisional commanding general pointed out that: 

" ... they had been wounded or had other things happen to them ... when you 

are over förty, there's no place for you in a combat platoon ... It's impossible 

to make these characters walk around in the jungle ... " A Departement of 

Defense report stated that the senior NCOs had a hard time identifying 

with and inspiring the troop they were put in charge of. 152 

Baptism ofFire and the Combat Situation 

On his ninth day in Vietnam, Lanning took his platoon 011 a patrol mission 

just outside Fire Support Base Elvira. From then 011 he was in the field, 

patrolling with his platoon, on its own or together with the rest of the com

pany, in defensive positions at Elvire, at the bridge at Binh Dien or at other 

support bases. His baptism of fire, his first combat, did not take place until 

his 55th day in Vietnam, after 45 days in the field. 

In all probability, his first combat was a typical Vietnam action. Several 

rifle companies hade cordoned off an enemy unit, that tried to break out of 

the cordon. The neighboring company had had a minor contact during the 

day, with one American killed in action (KIA) and one wounded (WIA) 

against a number of enemies killed bypatrol craft and armed helicopters as 

they tried to escape. 

During the night the opponent kept trying to exfiltrate through the US 

cordon. One group of 15 20 enemy soldiers was discovered trying to slip 

between the company command post and one of the platoons. Instead of 

letting the enemy walk into the prepared kill zone, the company opened 

fire too soon, with the effect that most of the company was pinned clown by 

its own fires and could not joi11 the action. Despite artillery and armed 

helicopter fires, the enemy managed to slip away, carrying its dead and 

wounded. The enemy never managed to return fire with effect, the greatest 

threat to the An1ericas were the casings of the US artillery's star shells, that 

fell among the American positions.153 

Lanning describes bis fear as the worst he has experienced. Despite this, 

he perceives that he was able to keep functioning, keep his outer calm and 
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self-confidence and keep his platoon under control. The platoon carried 

out its mission and could go on. Its members could even see the humor in 

the fäet that they had shot at each other and at the same time tried to avoid 

being hit by the fälling star shell casings. 151 

Lanning's more renowned collegue, Philip Caputo, cliscribes his baptism 

of fire somewhat differently. In bis case the situation was probably more 

typical for the more open ground in the northern part of the Republic of 

Vietnam, in the I Corps Tactical Zone. The company of which Caputo's 

platoon was a part, had by using fire and maneuver, managecl to clrive a 

small encmy unit out into the opcn, where it was fought using artillery. The 

action quickly shifted to policing the battle field and tracking dmvn of 

wounded enemies, and the manclatory bocly count. 155 As almost always, the 

policing resultecl in caches of equipment, rice and documents bcing found. 156 

Caputo describes not so much his own reactions after combat as those of his 

soldiers. 

Camp's reaction is similar to that ofLanning. The fear, thc reaction to 

the confusion around him, and after a while the feeling of being able to 

regain control of what is happening is common to both. t57 

Another officer, Second LieutenantJ oseph B Anderson, platoon leacler 

in the I st Cavalry Division 1966-1967, describes his first action as a gracluation 

of sorts. He becarne more self-confident, felt he could trust his own reactions 

before a coming action, and that the men knew they could trust him as a 

leader. 1511 

Lanning could look back on his first action as a successful one. Other 

units, especially in the earlier part of the US involvemem, hacl cliametrically 

different experiences. Hackworth relates how "his" battalion at one occasion 

was to assault a VC prepared position in a village, and how it sufferecl heavy 

casualties for aclvancing out of cover and without coorclinating fire and 

rnaneuver. According to Hachvorth, this was the result of deficiencies in 

peacetime training, where focus was placed more on being "first" to the 

target than the methocl of getting there. Hackworth calls this the "king-of

the-hill synclrome", and considers it the cause of many of the casualties 

suffered by, foremost, the airborne units in tbe early stage of the war. 159 

To Tripp the first action was chaotic. For a week his platoon had gone 
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out inta the bush and deployed for ambush, and in the beginning he had felt 

like "his brains had packed and went homc". 160 \Vhen the first action 

occurred, the platoon initially held the upper hand, but the company 

commander \ost the initiative. The enemy strnck back, and Tripp suddenly 

founcl himselfin command ofthe company as the regular commander was 

wounded. ftis first thought was that he was not ready. Still, he finally managed 

to rally the cornpany and organize air support. At the same tirne he (without 

lmowing who he was talking to) managed to dress clown the division 

comrnanding general who tried to give orders on Tripp's company 

command net. The General, Keith \•Vade, had joined the swarm of 

helicopters, circling overhead. The action ended ,vhen some of Tripp's 

men on their own closed with the bunkers where the enemy still held out 

and silenced them with hand grenades. 161 

As a platoon leacler Lanning experiencecl another forn: actions. At two 

of these occasions the platoon initiatecl the action, at one time the platoon 

smvrisingly encounterecl a smaller enemy force, and at one time the platoon 

reinforced a neighboring cornpany alreacly in contact. 

At one time when the platoon initiated the action, the action turnecl out 

to be more than the platoon could hanclle. The small force the platoon 

ambushed turned out to be part of a larger NV A unit, probably at rest, but 

perhaps preparing to ambush the company of which Lanning's platoon was 

a part. Lanning's platoon had a higher clegree ofmarch security than the 

opponent. The NVA quickly recovered, gained fire superiority over 

Lanning's force and threatenecl to outflank it. The rest of the company was 

pinned clown by the fire and could not intervene, something Lanning later 

found hare! to understancl it is obvious that he thinks the company 

commancler coulcl have done more to help his platoon. vVith some luck 

Lanning managed to clisengage, and at the same time the US support, ,vith 

artillery and helicopters, startecl to have effect on the enemy. 

Although the actions were fe,v, the strain of patrolling for several clays 

was high. The risk ofbeing ambushecl, ofbeing firecl at, killed or wouncled 

was pereeived as high. The risk of triggering a booby trap was also high, 

despite the fäet that the platoon already at the time Lanning arrivecl was 

skillfbl at avoicling them, a skill the platoon seemecl goocl at transferring to 
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the newly arrived. 163 The platoon "Kit Carson scout", a defected ex VC or

NVA soldie1\ acting as guide, interpreter and mascot, was also of hclp in 

detecting booby traps. 164 

Even so the booby traps reaped their victims, in Lanning's platoon and 

the other companies of the battalion. On the first occasion, where seven 

soldiers were ,vounded by one mine, Lanning was dressed clown by the 

deputy brigade commander, Colonel Smith, for letting one mine cause so 

many casualties. The colonel, dressed in clean and freshly starched uniform, 

baseball cap and private helicopter, made no favourable impression on 

Lanning or his platoon. vVhen he ,vas shot clown several weeks later, rumour 

had it that traces of fire from US weapons was found on the wreckage. 

Lanning saw this as a good story, not necissarily to the detriment of morale 

or the conception of justice within the platoon. 165 

A booby trap triggered by the sister company had evcn greater effect. 

The company point squad discovered something they found suspicious and 

went forward to investigate. The squad leader reported over the net that "it 

looks like a big Claymore166 ••• " At that instant the mine ,vas triggered by the 

enemy. Five men were killed outright by the mine, another two 'Nere killed 

and 22 wounded in the ensuing ambush. The enemy could then withdraw 

without casualties. 167 

Racial Issues 

Vlhile blacks in the USA <luring the Vietnam War constituted 10.5% of the 

population total, black men constituted 13.5% of men of draft eligible age 

(18 to 2 5 years of age) 168• Before 1965, many black men had enlisted, mainly 

because the possibilities for advancement for black men ,-vithin the Armed 

Forces was better than ,vithin the society as a whole. 169 (See table, appendix 

5) This led to the fact that black men, in 1965, carried an unpropotionally

!arge part of the burden of casualties in Vietnam, 14.5%. For the war as a

whole, this figure falls on a statistically n1ore reasonable 12 .5% of the total

casualties. 170 

Despite exeptions, like the future Chairman of theJoint Chiefs ofStaff, 

General Colin Powell and General Frederic Davidson (first commanding 

general of the 199th LIB), the majority of the officers serving in Vietnam 
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were white. The officer career demanded higher education than the USA 

ofthe sixties was ready to offer its black population. Nonetheless, it seems 

reasonable to presume that the US Armed Forces early had a greater numher 

ofblacks in command positions than any US commercial enterprise. 

The fact that a larger share of blacks in Vietnam served in low status 

jobs, that the "long, hot summers" with names such as vVatts, 1965, and 

Detroit, 1967, where contemporary with the war, led to the faet that racial 

strife that surfaced in USA also made i tselffelt in Vietnam. The fäet that the 

US Army and National Guard was committed to put clown black riots at 

home certainly dicl not increase the lojal ty of the black solclier in Vietnam. m 

Instead, the N orth Vietnamese opponent could use this for its own purpose. 

In propaganda broaclcasts, aimed at US troops in Vietnam, "Hanoi Hannah" 

(the radio voice ofThu Houng) often played strongly on racial antagonism. 172 

In August of 1968 two large prisoner uprisings took place in the military 

prisons ofLong Binh ("Long BinhJ ail" or "LBJ") and Da Nang. Both can be 

described as protests against over-population and other Generally bad 

conditions, but there ,vere also racial overtones. Between January and 

September 1969, more than t,venty "racially related" incidents in US units 

were reported by l\;Iilitary Assistance Command, Vietnam. t73 

Lanning held two ofhis men as better than the rest, one of them black. 

This man, the platoon medie Dorsey Bass, was a conscientious objector, 

serving, unarmed, as a medical c011)sman, evidentally a common occurrance. 

Bass is described as skilful and respected by officers and troops. 174 The other 

was Lan)' :Morford, a clance teacher in civilian lifo, and, according to Lanning, 

one of his best men. l\forford received an Army Commendation l\tleclal 

with "V" for Valor after only four days in the field, the same day that 

Lanning got his Bronze Star. Morforcl fell on the 12th ofFebruary, 1970. 

Lanning never mentioned the color ofhis skin. t75 

Neither Lanning, Camp, Downs, Estep nor Caputo mention racial 

problems (at least not between Americans) in their books. In Bergerud's 

book, one of the company commanders of the 25th Infantry Division, 

IVIorgan Sincock who served in 1968, mentions a kind of volontary 

segregation allowed at the company base camp and involving separate 

quarters for white and black troops. t75 Sincock means it was a mistake to
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allow this, and that a lot could have been gained by billeting the troops by 

platoons. But Sincock, too, claims that there was 110 racial problems in the 

field. Henry Bergson, company commander in 1969, takes the same stand. 

The antagonism that existed came out during rest periods at the bases, 

whieh is also evident from ,,vallace Terry's book "Bloods", and in units that 

dicl not have cornbat as its main mission. 177 From it it is also evident that

black officers did not consider themsclves having having problems 

commanding white troops. Not even, as describedin "Bloods", with whitc 

solcliers from the Decp South. 17B Bnt according to Bergson, the problems

increascd in thc cncl of 1969 1970. 179 

It is consistent with the interviewees in Bergerud that no one, whether 

quoted in the book not, can cite first hand experience of serious racial 

violence. 180 Perhaps the 25th Division, 199th LIE and the IVIarine units that

are dcscribed exceptions, but more likely l\faslow Pyramidc ofNeeds took 

precedence: it ,vas more important to survive than to live out one's racial 

affiliation. And the most important tool for one's own survival were the 

closest cmnrades in the squacl and platoon, irrcspective of color. 

The War and the Civilian Population 

Eve1y American solclier arriving in Vietnam ·was given a small card with 

nine rules, the so callecl "Pocket Gard, Nine Rtzles". This card gave short and 

sturcly advice on how to behave in a foreign country. This card was later 

supplemented by others, "Pocket Gard, The Enemy in 17cmr Hands", 

establishing the rules ofinternational law on how to t:reat prisoners of war, 

and "Pocket Gard, Guidancc for Gommanclers in Vietnam", giving 

guidclines both on leaclership and Rules ofEngagement. 'm 

Lanning does not mention this card, neither does Camp or Caputo. 

Hackworth relatcs how the card was issued during General ,vestmoreland's 

visit at the 1 st B rigade/ 101 st Airborne Division in Thanksgiving Day, 1965. 

According to Hackworth, the goocl idea is spoilt when l\1IACV started to 

clistribute carcls for eve1y concievable ncecl. 1112 
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1. Remember we are guests here: vVe make no demands and scek 

no special treatment.

2. Join the people! Understancl their life, use phrases from thcir



language and honor their customs and laws. 

3. Treat women with politeness and respect.

4. IVIake personal friends among the sokliers and common people.

5. Always the Vietnamese right ofway. 

6, Be alert ta security and ready to react with your military skilL 

7. Don't attract altentions by loud, rude or unusual bchavior.

8. Avoicl separating yourself from the people by display of wealth

and privilege.

9. Above all else you are a member of the U.S. rdilitary Forces on

a difficult mission, responsible for all your official and personal

actions. Reflect honor upon yourself and the United States of

America.

DISTRIBUTION -- one to each member ofthe United StatcsArmed 

Forces in Vietnam (September 1967). 

"Pocket Gard, Nine Rules" issued to all American personnel in Vietnam. 

The third paragraph of the card is about treating women with respect 

and courtesy. On the tenth of September, 1969, Lanning's platoon was 

deployed around one of the ARVN base camp. The day was that ofHo Chi 

lvlinh's funeral, and one ofmany truces reigned. On this day the platoon 

was visited by a Vietnarnese prostitute and her pimp, an ARVN soldier. At 

the company commander's rnore or less direct order the couple conducted 

their business on the spot. Lanning made sure his men were issuecl 

profylacties, but rnade no further eomment - his view was that if the men 

,.vere olcl enough to fight for their country, they were also old enough to 

handle their morals, and his job was to keep them alive. vVhat made hirn 

angry was that he afterwards found out that his men had used his inflatable 

matress as basis for their pleasures. rn:i 

The supply of prostitutes around the American establishments is in most 

relations descr:ibed as ample. \'Vhen support bases were repossessed, the 

throngs ofVietnamese, mainlyfemale, thatpeddled thcir goods and services, 

also returned. The absence ofthese people outside the base main gate was 
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seen as an ample reason to raise combat readiness. Accorcling to Estep's first 

sergeant, the Vietnamese prostitutes could "penetrate perimeter fences that 

,vould have stopp cd Viet Cong sappers". 184 

Cam.p had another expericncc, that more built on the need to keep the 

men in line and under strict control. During a convoy mission through the 

city of Hue, traffic caused the convoy to stall for about 15 - 20 minutes. 

During that time, two of Camp's men managed to catch a sexually 

transmitted decease. 185 

According to several sources, there was outside of Plciku in the Central 

Highlands a complete little community, "Sin City", consisting ofbars and 

brothels only. The purpose of this establishmcnt was to let the enlisted men 

officers clid not formally have access let off steam between missions. 186 

Beside the many relations af commercially available sex, there are a 

great number of reports from veterans and others conccming rape and 

rapc related crimcs. J\ifany of these are second hand reports and many 

cannot be substanciated. And for cvc1y report of rape, as bcing the "standard 

operating procedure" for US forces by veterans, tllere are other veterans to 

claim that his unit and his fellow soldicrs clid not perpetrate such crimes. 187 

In his book "Stolen Valor", B G Burkett points out that many of the 

testimonics about rape and other violent crimes, particularly in the media, 

are given by "veterans" who never served in positions vvhere they could 

come in contact with the situations they describe, never served in Vietnam, 

or, in same cases, never served in the military at all. 188 

Lam1ing claims to have a negative opinion ofthe people ofVietnam, be 

it thc enemy, the allies ar the civilan population. In neither case is hc specific. 18
9 

Company Commander 
The Time and the Events 

When Lanning returned to his battalion to serve as commander of the 

seconcl, "B" company, he broke an established pattern for officers serving 

in Vietnam, that of doing half the tour in the field and the othcr half as a 

staff officer. Instead of retiring to a relatively safe and comfortable staff 

position he went on to serve in the field for anothcr three months. Lanning 

claims tl1is state of affairs had become more common, dcpending on the 
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progressively decreasing quality of the officers coming out of Officers 

Candidate Schools. 190 

Other authors comment on their attempts to avoid staff duty, e.g. Estep 

and Schwarzkopf191
• Considering how ahnost all authors clescribe differences 

in living conditions between field and staff duty it is quite understanclable 

that, when describing one's mvn duty to posterity, one tries to position 

oneself in the first category. Tripp is the exception, in the fäet that he confesses 

to longing for the first six months to end and being able to transfer to a safer 

position in the rear. 192 

Already before formally taking over as company commander, Lanning 

has had experienee of coordinating the actions of more than one platoon. 193 

As reconaissance platoon leader he hacl been clirectly subordinated to the 

battalion commander, and thereby had gatten an understanding for the 

way the battalion fought. He had on several occasions coordinated with 

ACAV platoons from the 11 th Armored Cavalry Regiment and with units 

of the ARVN. He considered himself� despite the fäet that he was a mere 

Lieutenant, ready to command a company. As opposed to his collegues 

Camp and Estep he had what must be called a period of adjustment. Six 

months as platoon leader, with relatively independent missions and a 

minimum of enemy counteraction, taught him to lead men in action, He 

also had the psychological advantage of succeeding a leader, instead of, like 

Camp replacing a wounded commander, or like Estep, one that had been 

removed by his battalion commander. 194 

On October 21, 1969, Lanning took charge of company B, 2/3d Inf. 

After a short briefing at battalion staff on his upcoming mission, he met his 

future forward observation officer (FOO) on the helicopter pad on his way 

to the company. When he landed he was met by his executive officer (XO), 

who gave him the book of communications documents and codes, saluted 

and jumped aboard the helicopter for the flight back to battalion base 

camp. Company commanders and XOs were not in the field at the same 

time, normally the XO stayed by the company trai:ns and coordinated supply 

and personnel ,vithin the company. 195 

Lanning's f irst comment on his nevv company concerned safety 

procedures when entering bivouac at night - soldiers smoking after dark, 

transceivers set to such high volume that they could be heard from far away, 
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and too fe,v soldiers on ale1t. He did not seem too disturbed by this fäet, 

since he waited till the next day to dress clown his platoon leaders. 1915 

The company Lanning took over consisted on paper of thrce platoons, 

but often at least one of the was cletached to otber units. Typical platoon 

rnissions were the defcnse of fixed installations, coopcrating with and training 

of ARVN platoons and bcing detached to other cornpanies. The platoons 

that were subordinated to him continued patrolling around various support 

bases. Lanning accompanied different platoons with his commancl group. 

His first action with the company was successful, two enemy killecl for no 

US casualties, sornething that raised company moralc. It gave Lanning 

confirmation of his ability to maneuvre the company in action. 'D1e cornpany 

also got praise from the battalion commander, having watched the action 

from his command and control helicopter. 197 

After a contact the company usually policed the battle field, looking for 

weapons, equipment, enemy KlAs and things left behind by the enerny. At 

one such occasion the company hacl to exhume a buriecl enemy, that t:urned 

out to be a I\T\lA regimental commander. The corpse was exhumed and 

rcburied three times during the day, first för Lanning's inspection, then for 

the battalion comrnancler and finally for the battalion S-2. It gave Lanning 

a certain gratification, not the desecration af an enemy, or getting his identity 

confirmecl, but watching the above staffofficer throw up at the sight of the 

rotting c011Jse. 198 

On the 5th af December Lanning hearcl about the Song i\!Iy massacre. 

His first reaction was that this was nothing out of the ordinary, that civilians 

hacl been caught in the cross fire and killed. His, and his company's, view 

was that it had been a "normal" action between US and communist units, 

that the civilians had had bad luck getting caught in between, and that 

media backhome had blown the thing out ofpropotions. First after returning 

home did he get to know the cletails and realized that it had been up to 

Lieutenant Calley to stop the killing. 190 

Bare ly three weeks later Lanning was put in a position similar to that of 

Lieutenant Calley. "\'Vhile patrolling a rubber plantation near Cam Tam, the 

company came upon twenty "rubber workers" in a "free fire zone", an 

area where everything that moved was considered enemy and coulcl be 

fired at. As Lanning contactecl battalion 011 the commancl net he was tolcl to 
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"Lose them!" Lanning was preparecl to earry out the order, but the NCO 

tolcl to clo it refusecl. Lanning himselfbecame doubtful and asked battalion 

again. The batta!ion operations officer dicl not acknowledge any earlier 

order but tolcl Lanning to apprehend the twenty. Lanning ·was sure the 

group belongecl to the communist gerillas.200 

Subordinate Personnel 

In B company Lanning found proof that the US Army in Vietnam was the 

best educated in the history of the USA. One of the platoons had a platoon 

leacler with a Bachelor ofScience in chemistry and a platoon sergeant with 

one in biology. 20i 

As company commander, Lanning was in charge of the legal system. 

Reprimands for solcliers failing to carry out a lawful order or in other ways 

having been found wanting of military discipline was a way for the 

commander to uphold the command structure, to support his officers and, 

above all, his NCOs. Normal punishment for refusal to obey an order - in 

the base camp - or being Absent vVithout Leave (A1VOL) was retention of 

pay up to seven days and/ or reduction in rank. 202 

As the company had its heaviest contact just before the New Year of 

1969, the company's cohesion ,vas tested - and according to Lanning 

answered to thc test. During three days contact was maintained with a ]arge 

enemy force from the VC 27 5th Regiment, despite losing eight wouncled 

on the first day, five of them to friendly fire. The company kept in contact 

and during the following days lost one KIA and another two WIAs. On the 

last day both battalion and brigade commanders were airborne over the 

company and filled thc command net with orders, briefings and 

encouragements. Finally Lanning found himselfforced to order the others 

offthe net to be able to maintain control ofthe action and to his surprise he 

heard his brigade commander say: "Do as the man says. He's doing a gTeat 

job!" The company managed to disengage without leaving neither deacl 

nor woundecl behind, was relieved and chopperecl back to base. As there 

were only he!icopters enought to lift half the company at once, none of the 

soldiers wanted to be transported out first, and when the last returned to 

base, the others waited by the helicopter pad, ready to be lifted back in 

should the remainder had neecled help. 203 
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The company carried out another two ten day patrols without contact. 

Lanning's relation to his soldicrs is shown by a brief comment made to 

one of the company NCOs when Lanning left the company. "vVhat do we 

do if the new commandcr isn't good enought? 'What do we do if he's getting 

us killed?" onc of thc company sergeants asked. Lanning ans,vered without 

hesitation. "Kill him."20" 

Staff Officer 

His last two and a half months in Vietnam Lanning spent as operations 

officer responsible for battalion training. Lanning's battalion commancler 

had in mind to ,1rithdraw each company out of the line evcry other month 

for a rouncl of training. Lanning clidn't find this to be a challenge, after 

commanding a company in action. The slower pace at the brigade base 

camp and the thoughts of his and his wife's newborne daughter made it 

hard for him to adjust to the new task.205 

As the officer in charge of training Lanning also took part in the brigade 

training conferences. Lanning hacl unclerstood that the brigade commander 

put more and more stress on the training of the subunits, and the conferences 

gave him knowledge he could use in his own training.206 

Lanning's comments for the rest ofhis tour are routine in what cancerns 

the training, more expandec\ when it comes to describing how time ran 

towards his end of tour and homecoming. After almost a year in the jungle 

he seems to depreciate the dangers present in the base area. He describes 

how he and some friends were subject to a rocket attack cluring an ongoing 

poker game. Lanning and another player, the two with the shortest rime left 

of their tours, were left to decicle whether the game should go on or if they 

shoulcl move to the base bunker. The other officer, who obviously held a 

goocl hand, demanded that the deal be played. Lanning claims not to 

remember who won the game.207 

Du ring bis last days in Vietnam, Lanning was awarded an Air l\iledal, a 

clecoration given to any one who had parttaken in at least 25 helicopter 

assaults According to Lanning this was a "sunrivor's medal'', not one of 

accomplishment. 208 
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After Vietnam 

Lanning shortly describes his time "after Vietnam". He continues his career 

in the Army and does not, at any rate, describe any case where he has been 

exposed to insult or abuse because of his service in Vietnam. His expressed 

opinion is rather that those who did not serve lost out. He also thinks that the 

time between his tour and the publishing of the diaiy is characterized by a 

re-evaluation of the war in the deeper layers of the Arnerican populations 

and that the Vietnam veterans now get the credit they deserve.209 

In eon trast to Lanning, Downs got a more down-to-earth experience of 

how parts of the American people looked upon the war. As he describes to 

a stranger in the street how hc lost his arm in Vietnam, the strangcr says 

"Serves you right". 210 

Anderson, finally, describes the situation of himself and other career 

personnel after the war as isolated from the General public, secluded 

together others in the same predicament on Armed Force's bases. Others 

returning home were subject to suspicion of having taken part in the horrors 

described in the media. 211 

Higher Echelon Leadership: Zero defects 

The US Armed Forces officially confesses to a form of "Auftragstaktik". 

Often this is a confession of the lips only, fonned out of necessity after 

experiences from v\TWII. Other basis of decision have carried and car:ries 

greater weight with the commanding officers. Among these are the 

evaluation system ,vith its reward of"Zcrn Dcfccts".

During the American offensive i France and western Germany in 19114:-45, 

the American forces were led by officers (among them General Bradley, 

commander, US 12th Army Group, General Hodges, commander, US 

First Army and General Collins, commande:r, VII Corps) that before the 

war had been cowo:rkers or students of General IVIarshall, then Chief of 

Staff of the Army, earlier deputy commander of the US Infantry School at 

Fort Benning. Marshall had taught his students tvvo things. The first was that 

leadership presumes that commanders can control all suborclinate units, an 

"absolute demand". The second was that subordinates that do not measure 

281 



up to demands must be relieved. And the proofof measuring up was always 

being - having "zcro clefects". The Commande1� US First Army rc

lieved and replacecl ten cmvs and division commanders cluring the carn

paign in France and Germany. Yet the Army had a poor record, compared 

to Patton's Third or Simpson's Ninth Army. Commanders at all levels chosc 

safe solutions. Accorcling to Patton commanclcrs lost thcir self-confidence 

if they wcre not allowecl to fail once. According to lVIajor General Gavin, 

Commandcr, 82nd Airborne Division, commanclers must be trainecl and 

tutorcd in combat, not beheadecl at the first mistakc. Othcrwisc thc rcsult 

was a lack of self-confidence and mechanical obedicncc. The rcsult was 

that the First Army hacl thc unccrtain honor ofhaving buricd thc greatcst 

number of Amcrican clcad in the Seconcl ,vorld VVar.212 

It could be of certain interest to establish that General ,-vestmorelancl, 

Commancler US iVIilitary Assistance Command, Vietnam <luring the years 

1964 - 1968, in the campaign in Europc was assigned to the 9th lnfantry 

Division, III Corps, First Army. In his mcmoirs hc expresscs his admiration 

for General Lawton Collins, the man "who made things happcn".m 

General V\Testmorclancl , during his time as COlVUvIACV, only relieves 

one highcr commander, the Brigadier General DeSaussurc, Comrnandcr, 

196th Light Infantry Brigade. It is symptomatic that the mistake made by 

DeSaussure was not in cletail have controlecl himself the forces on the grouncl. 

lnsteacl hc littlc by little portionecl out eleven rifle companies to the battalion 

commander controling the battle, i.e. rnost of the brigade resources. In 

bis biography on "\,Vestmoreland, Zaffiri describcs how the General at the 

time was confronted by one ofhis own protegces, major General ,1Villiam 

DePuy, (thcn Commancler, 1st InfDiv, never himself one to look over a 

mistake21''), demanding DeSaussure's resignation on the spot. V\Testmoreland 

removecl DeSaussure from the brigacle, but transferecl him to the artillery 

departement ofI Field Force, Vietnam, where DeSaussure appearantly did 

a good job and in tirne was prornotcd to major General. 2rn

Lieutenant Colonel David Hackworth, who himself critisizes the "Zero 

Defects" phenomenon relates in his book how he as battalion commander 

relieved 59 Lieutenants, eight Captains and two majors he did not considcr 

up to par. 2t7 
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vVestmorelands successor, General Creighton Abrams, macle no attempts 

to influence bis subordinates' methocls of leaclership in combat. On the 

other hand he dicl appoint as commanders those he knew and trustecl. A 

sig11ificant example is his way ofbypassing the IvGlitary Personnel Center 

when appointing comrn.anclers of the 11 th Armored C:avalry Regiment. 

There Abrams as C:Oi\!HvIAC:V appointed the colonels Patton and Starry, 

who bad servecl in Germany with Abrams' 63d Tank Battalion, Leach, who 

had served cluring \,VWII with Abrams' 37th Tank Btn, and Gerrity and 

Nutting, both young an merited tank commanders. Of these five, four went 

on to become Generals, two to four star rank.2w Abrams' role as tutor and 

mentor in this case probably can not be overestimated.219 

There are of course reasons why so fc"v officers are relieved of command. 

As opposecl to the NC:Os and enlisted men, who all clicl 365 days in the fielcl 

with a unit, officers normally changed assigrnnents afl:er six months. As a 

result, half their tour in Vietnam was spent at a staff or HQ_, and the other 

half ·with the troops, as commanders at various levels. The A.rmy's outspoken 

prnvose of this was to give as many eommanclers as possible troop experience 

in war (remember that this was "the only war they had"). The result was that 

often the officers worriecl more about "getting their ticket punched"220, to 

have their career secured by having had a combat command, than the 

welfare and efficiency of their units.221 It has been said that the United 

States did not fight one ten-year war in Vietnam, but ten one-year wars. 

Leadershipwise it was doser to twenty half-year wars, with each clemanding 

its adjustment period. The fact that the soldiers exposed to the leadership of 

these commanders voiced opinions about officers doing only half the time 

of a private was obvious, and probably cletrimental to morale and efficiency 

as well.222 

The sum ofit all "\,Vas that US commanclers, with few exceptions, gave 

subordinates little or no room for his own decision making within the 

framework of the given mission. The war in Vietnam ,vas founded, specially 

during the time when Lanning ,vas there, on the concept of small units 

patrolling !arge areas, far from the calm spaces of the HOJ,. The l:)1lical 

behaviour of higher echelon comrnanders were, despite this fact, no to 

decentralize clecision-making but to, with the help of new technology, 

233 



decentralize themselves onto the battlefield. Many of the commanders give 

themselves low grades in this respect. 35% of the generals in command 

positions hold the view that to much control was exercised by higher echelon 

commanders. One General commented: "A poor platoon leader with 

company, battalion, brigade and divisional commanders overhead in 

choppers offering advice". Another one said: "From division level down 

there was too much concentration on action at (company and platoon) 

level. From corps level and up there was not enought guidance for 

suborclinate units". 223 

Conclusion: "The lnstitutionalized lnexperience" 

The individual replacement of personnel that American forces lived with 

during the Vietnam v\Tar, meant that personnel turnover was high within 

the units. Because of deaths, wounds, sickness, R&R and other causes, units 

were never fully manned but had eons tant deficiencies that were seldom or 

never fully replaced. The replacements arriving in the units were always 

unknown qualities who had to find their roles in the unit before they were 

fully accepted by their comrades. 

This is of course especially true for the commanders who directly 

commanded troops, i.e. company commanders and clown. For officers this 

was especially true, as they changed positions after half the time. To be 

promoted within the unit where one served seemed to be a ve1y rare 

occurance for officers. In those cases where the command structure was 

incapacitatecl during an ongoing operation, and lower rank commanders 

took over where higher were taken out, the pervading characteristic was 

that as the fighting was over (or during an ongoing operation!) order was 

restored, a new commander of the correct rank was flown in and took 

commancl. Camp, for example took command of a company clur:ing an 

ongoing operation. v\Then Lanning - which was against all rules - stayed on 

with "his" battalion after his first half year, he did not take over the the 

company where he had served as a platoon leader, but a neighboring 

company he only lmew from hearsay. In the same way the last day of one's 

tour was sacred - he who had clone his 365 days was lifted from his unit, 

irrespective of what was in progress. 
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The high rate of personnel turnover placed great demands on there 

being some kind of"institutional memory" in the units, or ,vith the Arm ed 

Forces. The memory of the units then consists of the remaining personnel 

eadre, and first and foremost the NCOs. But when the senior NCOs "the 

backbone of the Army" disappeared and was replaced by draftees, without 

the motivation and experiencc of their elders, the total competence of the 

system was reduced. 

The various periodicals issued by the Armed Forces or organizations 

close to the defense establishment, such asARilfY orlnfantry, also strived 

to play the part of the institutional memory, InEmtry most obvious with its 

"Combat Notes" and writers such as Captain Patrick Graves ("Observations 

of a Platoon Leader"), Captain lv!ichael Ekman ("Lessons Learned as a 

Company Commander") and LTC David Hackworth ("Battle Analysis" 

and "Baptism to Command", among o!hers), that had recently completed 

tours in Vietnam, but also ARiVfY, that in its "Vietnam: Reports from the 

Battlefields" gives voice to higher echelon commanders such as Brigadier 

Pearson (Commander, 1st Bgd/lOl st AB Div) and SLA Marshall. Some of 

these, like Captain Ekman's, was issued wit11 a '\.varning" ("The views here 

presented are those of the author and are not necessarily shared by the 

Departement of the Army or US Arrny Infantry School")22\ prohably 

because Ek.man described how he reorganized his - constantly undermanned 

- company to get the most out of it. It is doubtful whether these "Com/Jat

Notes" - or any other vvritten documentation - bad any effect in the field.

1V!any accounts225 for example dealt with the need to keep linked machine

gun ammunition in the tins, where they were protected from dirt and

moisture and other things that could cause jamming. Despite this many

writers relate how they had been forced to make their soldiers stop carrying

the links around their bodies, like "mexican bandits" or in other non

regulation fashion.226 

Neither were the "lessons learned" at the tactical leve!, like those learnt 

by the 2nd Brigade/lOlst Airborne Division in action in the Tlma Thien 

Province in 1968, describing how the brigade incircled an enemy force, and 

kept it encircled till it was destroyed, passed 011
227

• As these lessons learnt 

were documented in ARiWY magazine (!vfay 1970)22a the ,var was winding
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down as far as US forces was concerned. Despite tlus fäet, a large number of 

officers at battalion and brigade levcl, on their way to Vietnam, should have 

been able to read and put to use the eontence of that article. Military 

Assistance Commancl, Vietnam macle early attempts to prepare units for 

cleployment to Vietnam by clistributing After Action Reports written by 

units alreacly in Vietnam. For example the 173d Airborne Brigacle 

cooperated with then 11 th Air Assault Division Cfest), the föture 1 st Cavalry 

Division (Airmobile).229 The value of these reports were climinished by the 

fact that officers that had "learnt their lesson'' left thc division before it was 

dcployed to Vietnam230
• 

Lanning's description ofhow competence was transferred in the platoon 

he commanded mostly resembles that of Taylor in bis "Principles ... " 

something that takes place -without the active participation of senior 

leadership. iVhen Lanning in the last part of lus tour conducts combat 

training with battalion subunits this is considerecl a new trend - it is not clear 

from Lanning's relation whether it was an initiative from the brigade 

commander behind it, hut this is probablc, considering the fäet that therc 

had been a change in  commancl at brigadc in the same period of timc, an 

not least because the training conferences in vvhich Lanning took part were 

instigated at brigade level.231 

In 1966 SLA ;,.farshall visited Vietnam on a mission from tl1e US Defcnse 

Departement to train officers in his "after action review", officially to 

improve American tactics, but according to Hackworth (who accompaniecl 

SLAM as a sort of adjutant) to obtain material for new books to be publishecl 

for Jvfarshall's own gain. Irrespective of purpose, these "after action rcviews" 

are not mentioned by neither Lanning, Camps, Downs nor Estep. 

J\farshall's technique was based on an cvaluation, led by trainecl officers 

and conclucted by all participants after the action. Hackworth, who 

accompaniecl Marshall during the first training describes how he 

used a similar teclmique as battalion commancler with the 1st Brigacle, 101st 

Airborne Div, in 1967. After each operation the battalion leadcrship gathcred 

and analysed their rnistakes. The lessons learnt werc used to improve the 

battalion's efficiency in the next operation the cornpctencc of the battalion 

was reinforccd. In the saine way the tech111que coulcl be used to analyse new 
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weapons and methods, used by the enemy, and implement this in the 

battalion tactics - i.e. a renewal of competence. Aceording to Hackworth 

the mistakes, the conclusions drawn and the lessons learned were neither 

new nor significant. But they made a cliffcrence in cfficiency and casualties. 232 

Hackworth related in articles in ARl\11:' and Jnfantry magazines how this 

evaluation was done, and claimed that "eve1y division and separate brigade 

in Vietnam had at least one officer trained by General ?vfarshall in after 

action review".233 It is nowhere evident what happenecl to these officers 

afrer their training, or perhaps more importam, what ,vas clone to maintain 

after action review competence after that these officers cornpleted their 

tours and went borne. Neither Lanning, Caputo, Camp, Downs nor Estep 

mention ever having conductecl an after action review. Estep comes closest, 

,vith his claily conversations with his first sergeant where rhe actions of the 

day and the pe1formance of the platoon leaders were discussed. 2:ii 

Lanning consiclered himself ready for command when he arrived in 

Vietnam. The schools and tours he had completed had bestowed on him 

the necessaiy competence. He also had the good fortune of landing "right" 

in time and space, in an area and at a time where the risk of enemy action 

was slight. He had the opportunity make the transition from leading in 

peace to commanding in ,var with the least factor of stress. The first missions 

of his platoon, providing close cover for a fire support base and later to 

defend a bridge for one week, i.e. "fixed" situations, gave him the opportun

ity to adjust to the new situation, to renew his competence acljust to being a 

platoon leader at war. From Lanning's, Estep's and Downs' relations can be 

understoocl how units in Vietnam used those "fixecl" situations to acljust 

newly arrived leaders to the conclitions of the country and to get to know 

their troops. In the same way most un:its used the time needed for newcomers 

to acclimatize for training in local conditions, with varying ambition and 

success. 

After no less than 56 days in Vietnam, Lanning recieves his baptism of 

fire, hand his step up into this new situation is perceived as small. 

Consequently he got the opportun-ity to reinforce bis competence in a 

controled and settlecl manner, and when rene,val of competence is 

demanded, the step is simple. lb Tripp the opposite was true, he did not 
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consider himselfhaving thc ncccssary competence, he was thrown directly 

into action, and so to him reinforceing competence was made barder. Still, 

he too manages to renew bis competencc and set about his advisor mission. 

To Anderson thc baptism offirc ,vas a confirmation, to himselfbut mainly 

to his men, that he had the competence needed to command. 

Lanning's transition from platoon leader to company commanclcr took 

place in much thc same ·way. Hc considerccl hirnself wcll preparcd to assurne 

command of a company, hc had earlier coordinated thc actions of several 

platoons, and through his commancl of the battalion reconaissance platoon 

he knew the ,vay tha battalion operated. The step of assuming company 

command was small, and when after twenty days he led the company in 

action, this was no insurmountable step to him, either. 

Lanning must be lookcd upon as a relatively successful commander. 

The forces he commanded during his tour in Vietnam lost a combined total 

of one killed and 22 wounded in action. One man was A1VOL and one 

refused to accompany the unit on a patrol mission. Accordingly, unit morale 

can be considered as high, which showecl in its conduct in other respects. 

The fäet that the war was conclucted at a relatively low leve! ofintensity in 

thc area and at the time the units actecl surely also played a part.235 The 

effect 011 the outcome of the war made by these units are more difficult to 

assess. 

This essay began with a modern "mene tekel", a G I latrine graffitti 

from the war: "This is the war ofthe unwilling / led by the unqualificd / for 

thc ungratcfol." ,ve can establish that thc first line, not even when written in 

1970 was true. The majority of those taking part in the war clid so by their 

own free will, affectecl by patriotism, peer pressure or other motives, motives 

that others are not in a position to question. It has also been possible to 

establish that this was the best eclucated generation ofwarriors the Unitccl 

States cver sent to war, and therefore, too, thosc best qualified to exercise 

this free w:ill. 

1b them it must have felt distressing to return to a nation that clicl not 

thank them for their decds, but saw them as potential baby killers and drug 

acldicts. The fäet that many, like Lanning, A.nclerson and Burkett, too, hints, 

tumed into their respcctive carecrs should be considered natural. Tbe fäet 
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that they looked upon those that had not served in Vietnam as those who 

had !ost out is also an explicable reaction. 

In the same way this study has becn able to establish that the leadership 

these men were exposed to was not necessarily the best ever musterecl by 

the US. The reasons for this are diverse, the blame, if blame is to be laid, is 

in several hands. The Army had been allowecl to deteriorate in a time when 

nuclear weapons were to settle - or avert - war. The existing leaclership 

eadre had been sapped since 1965 by eleven years of service as aclvisors and 

trainers to the South Vietnamese Army. 2:,G The political leadership refused

the Army a cadre of well trained leaders at the small unit level as it refused 

to mobilize the Reserve Army. In time this led to the watering clown of the 

unit foundations of experience and to the reduction in maturity of the 

junior leaclership as the main influx given by the clraft were privates and 

fresh second Lieutenants. Aecordingly, a gradual reduction in small unit 

leadership competence took plaee, and this in tum led to disciplinary 

problems. A !arge portion of the blame lay with the A:rmy senior command, 

like the rule that officers only served half a year in the field and half a year 

on staff duty. 

The pressure put upon eommanders by the ''Auftragstaktik" clemanded 

by senior leadership, gave neecl to a high leve! of competence in those 

executing the missions. As leadersbip competence was degraded, the senior 

leadership probably felt a greater need to control and monitor, whieh came 

out in commanders trying to influence actions at several command levels 

bclow. Senior commanders probably also felt a need to prove themselvcs 

suecessfi1l in the limited time available to them as unit commanders, which 

led to subordinates not being allowed to make mistakes. After all, for those 

who did not "get their tickets punched" the career was over, since Vietnam, 

at that time, was the only war they had. 
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Appendix 1. Lanning's Tour in Vietnam - the Time 

Lanning as platoon Jeader 

6 I 2 

r,�� 4% I¾ 4% 

Pos No of Days Principal activity 
1 1 In- and out processing 
2 7 Training 
3 13 Unit activity, other 
4 113 Unit activity, patrols etc, no contact 
5 6 Unit activity, patrols etc, contact with enemy 
6 26 Rest 
7 12 Movement, march 
8 8 R&R 

186 Total 

Lanning Company Commander 

' 

"' 

Pos No of Days Principal Activity 
1 3 Training 
2 2 Unit activity, other 
3 72 Unit activity, patrols etc, no contact 
4 13 Unit activity, patrols etc, contact with enemy 
5 7 Rest 
6 2 Movement and march 

99 Total 
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Appendix 2, Map ofthe SaigonArea 
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Appendix 3: 199th LIB Table ofOrganisation 

During its time in Vietnam, the brigade was organized as follows: 

Headquaners and Headquarters Company (199th) 
l\faneuver hattalions: 2nd btn/3rd Inf 

3rd btn/7 th Inf 
4th btn/ i2th Inf 
5th btn/ 12th Inf (adcled as reinforcement after 'Iet, 1968) 

Mcchanizcd units: 11·oop Df17th Cavalry (a mech recon/ril1e company in M-113 ACAV) 
[Armored Cavahy Assault Vehide, a M--113 with an armored shield for the command
er's H.\-IG and two M-60 MGs on the rear deck of the vehicle.J 
Howitzer battalion: 2nd btn/40th Artillery 
Supply: 7th Support Btn 
Engineers: 87th Engineer Company 
Othcrs: Company F/5lst Inf (recon) [For explanation on how the 
brigadc used the F/5lst, see Joyce, p 24] 

Company M/75th Inf (LURPs; "the Ranger Regiment") 
71st Inf Long Range Patrol Det 
4·9th Scout Dog Platoon 
179th Military Intelligencc Det 
313th Signal Company 
152nd Military Policc Platoon 
76th Infantry Combat Tracker Dog Det 
44th i'vlilitary History Det 
503rd Chemical Det 
856 Army Security Agency Det 
40th Public Information Det 

Brigade Comrnanc!ing Generals cluring Lanning's tour were: 
Brigadier Frederic Davidson (--May 69) 
Brigadier Warren Bennet (:viay 69--November 69) 
Brigaclier William Bond (November 69 --April 70: KIA 1970-04-01) 
Colonel Robert Shelton (April 70··- ) 

Four leaders, serving with the brigade (a Captain - and serving field chaplain, fathcr 
Angclo Litecky [Burkett/,,\'hitlcy, p 326], two sergeants and a corporal) werc awardecl 
thc Congressional .Mcdal of Honor, thc US' highest mililary awarcl, during thc brigade's 
tour in Vietnam [Hays]. 

253 



Appendix 4: American KIA in South East Asia 

Cause of death, .1\merican dead in Vietnam: 

Cause Number % 

Small arms fire 18,452 31.68 
Airplane crash ( over land) 8,461 14.52 
]Vfoltiplc fragmentation wouncls 8,45! 14.51 

Mincs, booby traps, grenades 7,429 12.75 
Artillery and rockets 4,909 8.4-3 
Othcr accidents 1,366 2.35 
l'vlisadventurc *) 1,326 2.28 
Drmvning/asphyxication 1,202 2.06 
Vehicular accidents 1,184 2.03 
Homicidcs 9·}3 1.62 
Selfinflicted accident 841 1.44 
Other, unknown reason 737 1.27 
unknown, not reportcd 56 7 0.97 
Burns 526 0,90 
Airp!ane crash (over sea) 494 0.85 
Other decease 481 0.83 
Suicide 381 0.65 
Heart attack 268 0.46 
lVIalaria 117 0.20 
Other weapons 50 0,09 
Stroke 42 0.07 
Hepatitis 22 0.04 
Total 58,249 

*) Tab!e includcs bort "Other accidents" and "l'l'Iisadvcnture". The difference 
between the two are not ekar. lnterpreting "lVIisadventure" as "Friendly Fire" is 
ruled out by this author. A study on Vietnam casualties in 1967 showecl that as much 
as 15 - 20 % of the US casualties were caused by frienclly fire [Hackworth ( 1989), pp 
594]. According to Burkett the term "Misadventure" in all cases means clrug 
overdose [Burkett, note 969]. 
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Appendix 5: Afro-americans in the US Army 

The propotion o[ blacks in di!Terent ranks within thc USAR in 1964 

Rank 
E-1 
E-2 
E.3
E-4
E-5

E-6
E-7

E-8
E-9 

Enlisted men 
Pmpotion of' /Jfacks {%) 

6.8 

t3.l 
13.6 
14.2 
I 7.4-
t3.9 
8.5 
6.1 
3.5 

Rank 
2d LT

1st 1:r 

Officers 
Pmpotion of blacks 

2.7 
3,8 

Captain 5.4 
Major 3.6 
LT Colonel I.I
Colonel 0.2
Brigadier and above 0.0

Total enlisted men t 3 .4 Totalt officerare 3. 5
Total Army: 12,3 % 

Source: ARMY, Augusti !966: Dr Charles ?-.foskos "Racial Integration in the Army" 

(%) 

An ovcrrepresentation of blacks in lower NCO rank and an underrepresentation in 
officer rank, totally an overrepresentation within the Army. 

Black solclier's military occupational spccialties (1WOS) in 1962 

MOS 

Combat 
Technical services, electronics 
Other tchnical services 
Administrative services 
1vlechanics and repair 
Handicraft 
Supply 
Other 

Total Army 

Propotion of blacks (%) 
15.7 
8.8 

12.1 
10.0 
9.6 

11.5 
15.6 
9.4 

12.2 

Source: ARMY, Augusti 1966: Dr Charles Moskos "Racial Integration in thc Anny'' 

An overrepresentation of blacks in combat and 11011-teclmical specialties. 
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