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Förord
Den 5 december 1873 utfärdade Kungl Maj:t bestämmelser för
Generalstabens organisation och verksamhet i fredstid (SFS
1873:87). I cirkulärets 6 § 2 mom föreskrevs att Generalstaben
skulle indelas i kommunikationsavdelningen, militärstatistiska
avdelningen, krigshistoriska avdelningen och topografiska av
delningen. I den krigshistoriska avdelningen skulle också Krigs
arkivet ingå.
Därmed kan Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshög
skolan i år fira att det förflutit 130 år sedan detta beslut fatta
des. Från 1937 ingick den krigshistoriska avdelningen i den ny
bildade Försvarsstaben, där också Marinstabens sjökrigshisto
riska avdelning från 1931 inlemmades. När Militärhögskolan
inrättades 1961 övergick avdelningen - som Militärhistoriska
avdelningen - till denna skola, dagens Försvarshögskolan.
Men det finns dubbel anledning till jubel. Under 1953 kon
kretiserades planerna av dåvarande krigshistoriska avdelningen
vid Försvarsstaben att utge en seriell publikation, Aktuellt och
historiskt. Tanken var att publicera såväl äldre som yngre mili
tärhistoriska studier och essäer. Visserligen hade avdelningen
haft en regelbunden utgivning sedan 1884 av olika arbeten,
men behovet av en skriftserie av denna typ hade gjort sig gäl
lande.
Under årens lopp kom denna skrift att etablera sig som ett
organ för den militärhistoriska forskningen i Sverige och i
grannländerna. Främst av detta skäl blev det så småningom na
turligt att byta namn till Militärhistorisk Tidskrift, vilket gjor
des i och med utgåvan 1979. Före årets utgåva hade det i tjugo
fem årgångar av Aktuellt och historiskt och tjugotre av Militär
historisk Tidskrift publicerats över 250 artiklar av skilda slag. I
slutet av årets tidskrift återfinns en komplett förteckning över
innehållet i dessa 48 årgångar.
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Det kan naturligtvis diskuteras om en publikation på över
400 sidor som utkommer en gång årligen fortfarande kan kal
las tidskrift. Årets version är dessutom extra tjock, men kan ju
sägas vara ett jubileumsnummer. Vi finner dock för närvarande
inte anledning att enbart av detta skäl överge ett inarbetat
namn.
Under sommaren 2003 tillträdde kommendör Lars Wedin
som chef för Militärhistoriska avdelningen. Han har sedan tidi
gare ett förflutet vid Försvarshögskolan och Strategiska institu
tionen, men tjänstgjorde senast som avdelningschef i EU:s mili
tära stab i Bryssel. Före det var han militärt sakkunnig vid UD:s
enhet för europeisk säkerhetspolitik. Som sjöofficer har han
bakom sig kommenderingar på främst jagare och patrullbåtar.
Han inleder artiklarna i årets Militärhistorisk Tidskrift med en
programförklaring till varför militärhistoria fortfarande är ett
berättigat ämne vid militära skolor.
I februari 1944 föll sovjetiska bomber över Stockholm,
Strängnäs och skärgården. Snabbt kom ryktena i spridning om
ett samband med den fängslade spionen Sidorenko. Tommy
Åkesson följer i sin uppsats vad det svenska luftförsvaret gjorde
- och inte gjorde - den aktuella natten, och tillbakavisar skrö
nan om att bombardemanget var avsiktligt.
I fredstid måste militära erfarenheter inhämtas från andra
länder. Det ökade svenska internationella engagemanget är ett
naturligt led i detta. Av särskilt intresse blir förstås att studera
det land som anses vara ledande på det militära området. Idag
är det ofta USA som ådrar sig det intresset, medan Tyskland
spelade den rollen fram till andra världskriget. Lars Ericson vi
sar hur det var Frankrike som från franska revolutionen fram
till Napoleons fall kom att spela en stor roll som militär före
bild i Sverige.
I större utsträckning än nu var hierarki och status viktiga och
allestädes närvarande begrepp i det gamla Sverige. Med indu
strialismens genombrott och ståndssamhällets begynnande upp
lösning började en ny ekonomisk elit att växa fram, som utma
nade adelns ensamrätt till de högsta trappstegen i samhället.
Maria Myrberg har undersökt hur adliga officerares äkten
skapsmönster såg ut vid Upplands regemente under åren 17801820, och om det fanns en märkbar strävan att gifta in sig i den
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nya eliten, eller om adels exklusivitet konserverades genom äk
tenskap med adelsofficerares döttrar.
Magnus Perlestam diskuterar i sin uppsats hur 1685 års för
nyade sjöartiklar uttryckte de plikter som åvilade officerare och
gemena. Uppsatsen är ett led i ett större forskningsprojekt. För
fattaren visar på vilket sätt plikten ytterst formulerades som
trohet och lydnad mot konungen. Konungens tjänstemän, det
vill säga sjöofficerarna, verkade således under ett omfattande
regelverk, men gavs inom detta en relativt stor frihet att tolka
konungens intentioner.
Sedan två år tillbaka är också vår strävan att kunna recen
sera nyutkommen litteratur av militärhistoriskt intresse. Vi kan
till vår förvåning konstatera hur omfattande denna utgivning
är, även om vi bara skulle koncentrera oss på svensk litteratur.
I årets tidskrift är det drygt fyrtio titlar som behandlas. Liksom
förra året kompletteras recensionerna med en lista över andra
nyutkomna böcker av militärhistoriskt intresse.
Vi vill passa på att tacka uppsatsförfattare, recensenter, bok
förlag, och inte minst våra läsare, som möjliggör att denna pu
blikation kan utgivas. Som vanligt välkomnar vi förslag på ar
tiklar och tips om lämpliga böcker att uppta till behandling. Vi
vill särskilt slå ett slag för möjligheten för studenter vid univer
sitet och högskolor att få goda akademiska uppsatser med mili
tärhistorisk inriktning publicerade.
Slutligen måste vi också meddela en nyhet av det något mer
oangenäma slaget. I många år har Militärhistoris!? Tidskrift
haft 150 kr som prenumerationspris. Från och med utgåvan
2004, alltså inte denna, känner vi oss nödsakade att höja priset
till 175 kr.
Vi önskar våra läsare ett gott nytt 2004 !
Lars Wedin, Gunnar Äselius och Per Iko
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Varför militärhistoria?
En programförklaring
LARS WEDIN

Inledning
Man har ju ingen direkt nytta av att veta något om ett fem hundra år
gammalt krig. 1

Militärer anklagas ofta för att planera för att utkämpa före
gående krig. Om det vore så skulle militärhistoria närmast vara
skadligt. Lyckligtvis är påståendet inte nödvändigtvis sant.
Samtidigt är det självklart att vår bild av framtiden formas av
våra erfarenheter. Att dra erfarenheter av det förgångna är vik
tigt - problemet är att identifiera vilka erfarenheter som är rele
vanta och hur. Detta är en vetenskaplig uppgift, en uppgift för
militärhistorikern.
Tag krigen på Balkan under 1990-talet som exempel. Erfa
renheterna från dessa har sannolikt starkt påverkat Försvars
maktens omstrukturering efter kalla kriget. De har också legat
till grund för omstruktureringen av NATO, utvecklingen av
den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken i EU samt
för den stabsmetodik som används idag. Kommer dessa erfa
renheter att vara relevanta i fortsättningen· eller leder de in på
ett stickspår? Militärhistorikern har uppenbarligen inte hela
svaret på denna fråga, men kan lägga grunden för vidareut
veckling genom att visa vad som verkligen hände i det som syn
tes ske.
Det finns naturligtvis allmänna vetenskapliga skäl till att mi
litärhistoria utgör ett viktigt forsknings- och undervisningsom1

Gymnasisten Siri Kiessling, citerad i Olsson, Lotta: "Roligare att läsa
samtidsböcker", i Dagens Nyheter 2003-09-07.
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råde. Krigen har format vårt säkerhetspolitiska landskap och
dagens nationella gränser. Planering och förberedelser för krig
har spelat stor roll för utformningen av våra samhällen. I denna
korta artikel kommer jag dock att anlägga ett militärt perspek
tiv - vad har Försvarsmakten för nytta av militärhistoria?.

RMA
Enligt många analytiker pågår nu i väst en militär revolution
mest känd under namnet Revolution in Military Af(airs (RMA).
Denna ligger i sin tur till grund för Försvarsmaktens omställ
ning till det Nätverksbaserade Försvaret (NBF). Enligt föresprå
karna gör den nya teknologin, främst IT, att det nu blir möjligt
att lyfta "krigets dimma" och därmed eliminera Clausewitz
friktion. Vi får ett nytt strategiskt och taktiskt paradigm, och
de gamla erfarenheterna är inte längre intressanta. I en värld
där tid är en av våra största begränsningar finns då inte längre
plats att undervisa officerare i militärhistoria, ty all kraft måste
ägnas åt teknik. En av militärhistoriens viktigaste kundkretsar
försvinner därmed.
Det skulle vara undertecknad främmande att hävda att våra
officerare inte behöver en grundlig teknisk skolning. Men tek
nik utan historiskt perspektiv är farligt, särskilt på högre ni
våer. Militärhistorikern kan visa att ovanstående påstående är
felaktigt.
I fortsättningen måste vi skilja på strategi och taktik. På det
taktiska området, i striden, får naturligtvis teknikutvecklingen
ett kraftigt genomslag. Det nyss timade fälttåget i Irak visar
detta. Den taktik som där utnyttjades hade varit omöjlig för
bara några år sedan. Förlusterna för koalitionen och inte minst
för den irakiska civilbefolkningen hade blivit mycket större.
Operationen hade tagit längre tid.
I den efterföljande och nu pågående återuppbyggnadsfasen
är tekniken visserligen fortsatt viktig men får inte alls samma
genomslag. Här är det åter "boots on the ground" som gäller.
Britternas långa erfarenhet från OOW ( Operations Other than
War) ger dem ett kvalitativt försteg framför de tekniskt mer av
ancerade amerikanerna.
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På den strategiska nivån har betydligt mindre förändringar
skett. Colin S Gray hävdar att "there is an essential unity to all
strategic experience in all periods of history because nothing vi
tal to the nature and function of war and strategy changes". 2
Även under Irakkriget spelade hävdvunna begrepp som strate
gisk tyngdpunkt (var den Bagdad eller Saddam Hussein?) och
friktion (den stora sandstormen som nästan omöjliggjorde flyg
operationer under en tid) en stor roll. Än en gång här har mi
litärhistorikern ett ansvar för att reda ut vad som egentligen
hände och sätta in detta i ett långsiktigt sammanhang.
Inte minst RMA-begreppet i sig behöver ses ur ett historiskt
perspektiv. Av förespråkarna får man lätt intrycket att detta är
Revolutionen i bestämd form singularis - den som ställer allt på
huvudet. Men historikern vet att detta långt ifrån är den första
militära revolutionen. Det har funnits många tidigare och det
kommer att komma nya, som vi idag inte kan föreställa oss.
Utvecklingen av atomvapnet är ett tydligt exempel. Det var
vapnet som skulle avskaffa alla krig. En helt ny strategisk ve
tenskap, byggd på operationsanalytiska grunder, uppstod med
verk som Herrnan Kahns Tankar 0111 det otänkbara. I den stra
tegiskt låsta situation, som det kalla kriget innebar, ansågs de
gamla historiska lärdomarna ha spelat ut sin roll. Reaktionen
korn efter Vietnam då man i USA åter tog Clausewitz och Jo
mini till heders. Läsning av 0111 kriget blev till exempel obliga
torisk vid U.S. Naval War College.
I verkligheten genomlever vi inte en utan tre militära revolu
tioner. Den första är alltså den vapen- och informationstek
niska revolutionen som man normalt avser med RMA. Denna
påverkar primärt den taktiska och operativa nivån. Den är
också sannolikt relativt kortsiktig; det finns ingen anledning att
tro att den tekniska utvecklingen inte kommer att medföra nya
"revolutionära" förmågor.
Den andra rör vår syn på kriget och är därmed kanske mer
fundamental än den tekniska. Den är i alla fall mer långsiktig.
När Clausewitz och Jomini skrev var krig en naturlig del av en
2

Gray, Colin S: Modern Strategy. Oxford University Press, Oxford
1999, s 1.
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stats utrikespolitik. Den senare anger som möjliga krigsanled
ningar att främja handel och industri samt att hämnas oförrät
ter, ett idag otänkbart resonemang. 3 Vi tvekar till och med att
använda ordet krig, och använder ofta uttryck som "humani
tära operationer" eller "krishantering" i varje fall för vår
egen verksamhet. I stället för att sträva efter maximal förstö
relse av fienden ( den officiella kommuniken efter flyganfallet
mot Dresden 1945 anger närvaron av ett stort antal flyktingar
som en bonus!) försöker vi nu minimera den. Våra befolk
ningar accepterar inte död och lidande. Grunden till utveck
lingen av EU är som bekant viljan att göra krig mellan europe
iska stater omöjligt.
En tredje revolution är vår uppfattning av hotet. Inget euro
peiskt land hotas längre av invaderande härar. Hotet kommer
nu från religiös och politisk extremism, ofta i kombination med
sönderfallande stater. I det utkast till säkerhetsstrategi, som an
togs vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki juni 2003, anges
tre hot som EU måste kunna försvara sig emot: terrorism,
spridning av massförstörelsevapen samt sönderfallande stater
och organiserad brottslighet. 4 Det är uppenbart att dessa hot
kräver ett bredare anslag än det rent militära. Det är däremot
oklart vad denna utveckling kommer att leda till. En kamp mel
lan civilisation och barbari? Statens sönderfall? Kanske är det
denna revolution som får den mest långsiktiga påverkan.
Vi upplever med andra ord tre militära revolutioner av olika
karaktär. En är teknisk, sannolikt av relativt kortvarig karaktär
- evenmentielle för att utnyttja en term inspirerad av den
franske historikern Fernand Braudel. En annan rör vårt västliga
strategiska perspektiv; hur vi ser på krigets roll. Denna kan tän
kas vara relativt långsiktig - conjuncturelle. Den tredje, de nya

3

4
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Jomini, Antoine Henri de: Precis de l'art de la guerre, ou Nouveau

tableau analytique des principales combinaisons de la strategie, de la
grande tactique et de la politique militaire ... Pour servir de comple
ment au Traite des grandes operations militaires. Paris 1836, s 21.
A Secure Europe in a Better World, European Council, Thessaloniki
2003-06-20.

hoten och de nya aktörerna är kanske den mest fundamentala
och långsiktiga - de longue duree. 5
Vi står alltså inför stora strategiska utmaningar. I denna situ
ation krävs förmåga att sätta saker och ting i sina rätta pers
pektiv. Teknisk utveckling är viktig men är bara en aspekt.
Utan ett bredare, historiskt perspektiv är det lätt att låta lura
sig av dem, som presenterar till synes enkla lösningar.

Metodik
Avsaknaden av ett vetenskapligt förhållningssätt har länge an
setts som en brist i kompetensen hos officerskåren, i synnerhet
på ledande befattningar. Än idag har emellertid huvuddelen av
de militära eleverna vid Försvarshögskolan ingen akademisk er
farenhet. Här har militärhistorien visat sig som ett utomordent
ligt hjälpmedel. Det är ett intressant och relevant område, som
lämpar sig väl för utbildning i vetenskaplig metodik och käll
kritik.
Militärhistoria har också direkt betydelse för utbildningen i
operationskonst. Beslutssituationer hämtade från militärhisto
rien kan givetvis inte användas direkt. Tragglande, utan analys,
av grundregler av typen "sjötaktikens tio grundregler" i Jomi
nis anda är förkastligt. Men historiska exempel kan ge officeren
insikt i de komplexa beslutssituationer, som chefer i strid kan
ställas inför. Eftersom exemplen är från historien kan man fri
göra sig från vad som för dagen är politiskt korrekt eller regle
menterat. Därefter kan man diskutera tänkbara konsekvenser
av olika beslut i ljuset av vad som verkligen skedde.

Grund för strategin
Det råder ett nära samband mellan ämnet (militär) strategi och
militärhistoria. För det första är militärhistoria en av de vikti
gaste grunderna för strategins utveckling. Många kända strate
giska tänkare, exempelvis Mahan, har grundat sina slutsatser
och teorier på en analys av historiska erfarenheter.
5

Jämför Latham, Andrew: "Warfare Transformed. A Braudelian Per
spective on the 'Revolution in Military Affairs'", i European Journal
of International Relations, vol 8 (2 ), s 23 lff.
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För det andra har strategin eller snarare det strategiska tän
kandet en egen historia. Här kan man naturligtvis invända att
begreppet strategi är relativt nytt. Det kommer ju först på
1700-talet med Folard, Guischardt och Guibert. 6 Detta må vara
sant men strategi som företeelse är givetvis mycket äldre - Gus
tav II Adolf tänkte i strategiska termer även om han inte an
vände begreppet.
Denna historia är i sin tur en nyckel till det strategiska tän
kandet, den militära kulturen och dess rötter. Utvecklingen av
det strategiska tänkandet är en funktion av kulturella och filo
sofiska strömningar. Tekniken och därmed teknikhistorien är
också en viktig ingångsport.
När vi talar om strategi och strategiskt tänkande avser vi i
allmänhet västvärldens syn på detta ämne. Det är viktigt att ob
servera att andra kulturer kan ha helt andra strategiska värde
ringar. John Keegan anför till exempel aztekerna som förde
krig, inte för att erövra, alltså av politiska skäl, utan för att få
fångar att offra. Mer närliggande är att vi i väst idag tenderar
att eftersträva konsensus samt undvika konflikter och risker.
När vi tvingas föra krig kräver den allmänna opinionen att
"onödigt dödande" undviks. Andra kulturer delar inte nödvän
digtvis denna syn; ett typiskt exempel utgörs av de religiösa ter
roristerna i al-Qaida.
Denna insikt om vår militära kulturs särart är oerhört viktig
idag, när många av de hot som våra soldater kan komma att
möta, emanerar från helt andra kulturer med andra värde
ringar. Militärhistorien har en mycket viktig roll att spela i
detta avseende.

Samarbeta med andra - europeisk integration
Internationellt samarbete blir allt viktigare. Detta gäller också
inom det militära området. NATO är fortsatt en mycket viktig
organisation också för icke-medlemslandet Sverige. Flera
svenska officerare arbetar idag i NATO:s staber. Än viktigare
är utvecklingen av den europeiska försvarspolitiken. I EU är
6
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För en kort genomgång av denna fråga set ex Wedin, Lars: Reflektio
ner över ämnet strategi. Försvarshögskolan, Stockholm 2002.

Sverige medlem fullt ut, bortsett från den monetära politiken,
och delar ett gemensamt ansvar.
Militärhistoria är nästan definitionsmässigt internationell.
Försvars- och krigsmakter har skapats för att hävda den egna
statens intressen i dess kamp med och mot andra stater. Detta
innebär att de var tvungna att ta intryck av hur andra utfor
made organisation, utrustning och krigskonst. Det vi idag kal
lar internationella insatser är inget nytt. Svenska officerare har
sedan länge tjänat och utbildats utomlands. De tog hem ideer
och kunskaper som togs om hand i den svenska utvecklingen.
Och tvärtom. Här var det kalla krigets isolering närmast en his
torisk parentes.
Militärer är ofta ett traditionsälskande släkte. I de flesta län
der vårdas den militära historien noga, oavsett denna varit
framgångsrik eller inte. Även om Sverige har varit förskonat
från krig under lång tid har också vi en militär tradition. Gus
tav Il Adolf är till exempel ett mycket större namn i europeisk
militärhistoria än vad vi svenskar i allmänhet föreställer oss.
Vår moderna historia med neutralitet under två världskrig, alli
ansfrihet, ubåtskränkningar med mera, är möjligen inte heroisk
men viktig att förstå och kunna förklara. Det är därför väsent
ligt att svenska officerare i internationell tjänst har förståelse
både för sitt eget och för andras militärkulturella arv. Här
måste man också väga in att dagens unga officer inte har äldre
tids goda historiska allmänbildning från gymnasiet i botten.
Denna förståelse är naturligtvis särskilt viktig inom EU.
Frankrike har tagit ett första initiativ till samarbete mellan
medlemsstaternas militärhistoriska avdelningar. Det är natur
ligt att ett sådant samarbete skall komma till stånd. Att skapa
förståelse över nationsgränserna är ett övergripande mål för
unionen. Även officerare är EU-medborgare. Också i detta sam
manhang har militärhistorien sin givna plats.

Den organisatoriska ramen
Under 1970-talet förstärktes den Militärhistoriska avdelningen
(MHA) vid dåvarande Kungl Militärhögskolan (nu Försvars
högskolan, FHS) med historievetenskaplig kompetens. Samti
digt inrättades ett litet nationellt forskningsråd, Delegationen
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för militärhistorisk forskning (DMF), vilket gjorde att MHA
fick det nationella ansvaret för forskningen och uppgiften att
utveckla ämnet både militärt och civilt. Avdelningen, som un
dertecknad har glädjen att leda, består idag av en professor, en
docent och en militär doktorand i ämnet. Härtill kommer ytter
ligare ett antal forskare verksamma inom projekt vid FHS, där
det viktigaste är Försvaret och det kalla kriget i samverkan med
bland andra Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl Ör
logsmannasällskapet. Avdelningen ger också akademiska kur
ser i militärhistoria upp till magisternivån i samarbete med
Stockholms universitet sedan 1992.

Avslutning
Militärhistoria förtjänar väl sin plats såväl på den allmänna
akademiska agendan som i den högre officersutbildningen.
Detta är inte minst sant i denna tid som kännetecknas av stora
förändringar av västvärldens syn på utnyttjandet av militära
medel i konflikter. Här kan militärhistorien sätta våra utma
ningar i sitt sammanhang och därmed göra dem fattbara. Slutli
gen är kunskap om vår egen, och andra länders, militära histo
ria viktig i denna tid av europeisk integration, som också starkt
berör det militära försvaret.
Den militärhistoriska verksamheten bedrivs av ett stort antal
aktörer med Militärhistoriska avdelningen, som firar 130-års
jubileum i år, som en bro mellan försvaret och den akademiska
forskningen och utbildningen. Dessutom är det i år femtio år
sedan Militärhistorisk Tidskrift började utkomma (om man
räknar in dess föregångare Aktuellt och historiskt). Förhopp
ningsvis kan vi skapa ett nätverk där alla nationella intressenter
deltar i ett öppet samarbete. Härtill kommer det viktiga inter
nationella utbytet.
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Stockholm bombas!
Sovjetunionen och den svenska
beredskapen i februari 1944
TOMMY ÅKESSON

Inledning
Kvällen den 22 februari 1944 bombade sovjetiska flygplan
Stockholm. Även i skärgården och utanför Strängnäs fälldes
bomber. Redan samma kväll började olika teorier om orsa
kerna till detta att florera. Officiellt hävdades att bomberna
fällts av bombplan ingående i en räd mot Åbo som navigerat
fel. Under åren efter kriget har händelsen sporadiskt tagits upp
i olika tidningar senast i Aftonbladet 1999 och Dagens Nyhe
ter hösten 2001. Dessa artiklar har inte sällan haft karaktären
av mer eller mindre konspiratoriska teorier utan helhetssyn.
Det har inte gjorts någon genomgripande översikt av bomb
fällningarna denna februarikväll och inte heller har de satts in i
hela det komplicerade utrikespolitiska och militära läge som
rådde i början av 1944. Denna lucka i forskningen kring
Sverige och andra världskriget avser denna uppsats att täcka.
Syftet med föreliggande arbete är att redogöra för den sovje
tiska bombfällningen i Stockholm-Strängnäsområdet den 2223 februari 1944. I det sammanhanget granskas också hur sam
tiden uppfattade händelsen och vilka konsekvenser bombning
arna fick för det svenska försvaret, Redogörelsen ger också
möjlighet till en diskussion om det svenska luftförsvarets för
måga efter fyra års beredskap och upprustning. För att ge en
bakgrund till en avslutande diskussion om orsaker och eventu
ella motiv till bombningarna, sätts händelsen in i ett större sam
manhang där framför allt det politiska och militära läget rö
rande Finland och Sveriges relation till Sovjetunionen belyses.
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Forskningsläge och källor
De sovjetiska bombningarna av Stockholmsområdet 1944 är
idag att betrakta som en av de mest spektakulära och allvarliga
kränkningarna av det svenska territoriet under andra världskri
get. Som nämnts har det ännu ej gjorts något genomgripande
arbete om bombfällningarna. Neutralitetskränkningen har
dock behandlats kortfattat i ett antal böcker och artiklar ge
nom åren.
I Carl-Axel Wangels kapitel om luftförsvaret under bered
skapsåren i standardverket Sveriges militära beredskap 19391945 omnämns bombningarna helt kort:
Natten 22/23 februari föll ryska bomber över Stockholmsområdet och
Strängnäs, varvid luftvärnet ej öppnade eld. Från planen fällda lysbom
ber hade uppfattats som nödsignaler.1

Bombningarna kopplas till den sovjetiska bomboffensiven mot
den finländska hemorten. Detta verk bygger på Beredskapsver
ket i Krigsarkivet där bombningen inte heller ges något större
utrymme.
I Luftvärnets historia från 1980 är redogörelsen om händel
sen också mycket kort. Nils Torpares kapitel om Stockholms
luftvärn under andra världskriget bygger till sin helhet på be
redskapshistoriken för det territoriella luftvärnet i Stockholm,
som sammanställdes direkt efter kriget av förbandets egen per
sonal.2 Den hade inget intresse av att förstora de sovjetiska
bombningarna. Bombfällningen resulterade nämligen i att luft
försvarsorganisationens agerande kritiserades.
En relativt omfattande redogörelse av händelsen finns i en ar
tikel i Kungl. Södermanlands regemente under 350 år från
1977. Författaren, Hans De Geer, har haft tillgång till många
av de samtida rapporterna som författades av förbandschefer
ur armen på olika nivåer i den militära hierarkin och han har
1

2
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Wangel, Carl-Axel: "Luftförsvaret under beredskapsåren", i Sveriges
militära beredskap 1939-1945. Red: Wangel, Carl-Axel. Militärhisto
riska förlaget, Stockholm 1982 (1982b), s 531.
Torpare, Nils: "Stockholms luftvärn under det andra världskriget", i
Luftvärnets historia. Red: Herlitz, Carl. Militärhistoriska förlaget,
Stockholm 1980, s 11-103, 545-559.

också granskat både tidningsmaterial och arkivhandlingar från
Riksarkivet och Högsta domstolen. Resultatet är en grov över
blick över själva bombningarna och en diskussion om eventu
ella orsaker. 3
I Wilhelm M Carlgrens standardverk om svensk utrikes- och
säkerhetspolitik under andra världskriget nämns överhuvudta
get inte händelsen. I Militärhistoriska avdelningens bokserie
om Sverige under andra världskriget har Carlgen i boken för
1944, Vårstormar, publicerat en artikel angående de svensk
finländska kontakterna vintern 1943-1944 som har varit vär
defull för att ge den politiska bakgrunden till händelserna.
Denna artikel berör inte direkt de sovjetiska bombningarna. 4
Även i ett par finländska verk avhandlas händelsen. I Jukka
L Mäkeläs bok Hemligt krig sätts Stockholmsbombningarna i
samband med den stora sovjetiska aktionen mot Åbo samma
natt. Mäkeläs bok är personliga hågkomster från författarens
tid vid den finländska underrättelsetjänsten under kriget. Han
avvisar bestämt alla teorier om att bombningen av Sverige
skulle varit avsiktlig. 5 I Antti Honkalas arbete från 2000 om
luftförsvaret i Åbo under kriget, som är resultatet av ett digert,
mångårigt forskningsarbete, nämns att Stockholm bombades
samma natt som en stor räd genomfördes mot Åbo. Där refere
ras också till viss rysk arkivforskning i frågan. Här finns den
mest genomarbetade beskrivningen av Åboräden. 6
I fyra senare svenska verk nämns även bombningarna. Kent
Zetterberg menar i Vårstormar att de sovjetiska bombningarna
3

4

s
6

De Geer, Hans: "Bomber mot regementet!", i Kungl. Södermanlands
regemente under 350 år. Red: Henricson, Gunnar, och Ohlsson, Nils.
Kungl. Södermanlands regementes historiekommitte och Stiftelsen
Södermanlands museum, Strängnäs 1977, s 515-526.
Carlgren, Wilhelm M: "Sverige och Finlands utträde ur kriget", i
Vårstormar. 1944 krigsslutet skönjes. Red: Huldt, Bo, och Böhme,
Klaus-Richard. Probus, Stockholm 1995, s 61-82.
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av Haparanda den 12 och Stockholm den 22 februari kunde
tolkas som påtryckningar för att skynda på fredsprocessen mel
lan Finland och Sovjet. 7
I Nödlandning. Främmande flyg i Sverige under andra
världskriget, som utkom 1998, ges en sammanfattande, om än
något ofullständig, bild av bombningarna i hela Skärgården
Stockholm-Strängnäsområdet. Detta verk har varit användbart
för att ge en överblick av omfattningen av främmande makters
neutralitetskränkningar och bombfällningar över svenskt terri
torium under andra världskriget. 8
Den senaste och hittills mest detaljerade redogörelsen, som
dock endast berör bombfällningarna i skärgården, finns i Havs
bandslinjen i Stockholms skärgård 1933-1945 av Urban
Sobeus från 2000. Han har haft tillgång till ett betydligt utförli
gare källmaterial än tidigare skribenter. Dock saknas i denna
bok någon övergripande bild av händelserna denna natt i febru
ari 1944. Sobeus kopplar bombningarna till Ålandsfrågan. 9
Även i en del populärhistoriska verk nämns bombningarna
kort. Ett exempel är Lars Ericsons kapitel om militära minnes
märken i Stockholm i Svensk militärhistorisk atlas från 2000.
Här redogörs kort för bombningarna och ett par av förkla
ringsteorierna till händelsen. Även Herman Lindqvist avhand
lar händelsen kortfattat i Historien om Sverige. 10
I memoarer och dagböcker författade av personer som var
verksamma vid denna tid nämns inte bombningarna. Exempel
vis berörs inte med ett ord bomberna i J K Paasikivis dagbok han var ändå på plats i Stockholm på kvällen den 22 februari
7

Zetterberg, Kent: "Storkriget går mot sitt slut. Sveriges läge förbätt
ras", i Vårstormar. 1944 - krigsslutet skönjes. Red: Huldt, Bo, och
Böhme, Klans-Richard. Probus, Stockholm 1995, s 26-60.
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Sverige under andra världskriget. Air Historie Research, Nässjö 1998.
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Militärhistoriska förlaget, Stockholm 2000.
10 Ericson, Lars: "Tre kronor. Stockholms stad och skärgård", i Svensk
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och borde om inte annat ha läst tidningsrubrikerna på morgo
nen den 23. I den finske Stockholmsambassadören Georg Gri
penbergs memoarer finns inget om de sovjetiska bombplanen
över Stockholm. Bombningarna nämns inte heller i försvars
stabschefen Carl August Ehrensvärds memoarer och dagboks
anteckningar eller i kabinettssekreterare Erik Bohemans memo
arer. Boheman var själv delaktig i kontakterna mellan Sovjet
och Finland och kan väl tyckas ha reflekterat över det faktum
att sovjetiska plan bombade den svenska huvudstaden. Ehren
svärd var i egenskap av tillförordnad chef för Försvarsstaben
aktiv åtminstone i utredningsarbetet efter bombningarna. I den
samtida pressen pågick en livlig diskussion dagarna efter det att
bomberna fällts. Även i riksdagen ställdes frågor.

Källor och avgränsningar
Källmaterial angående själva bombningarna har jag återfunnit i
Krigsarkivet genom att granska handlingar från staber på olika
nivåer från Försvarsstaben ner till berörda försvarsområdessta
ber. I Utrikesdepartementets arkiv har en del material rörande
de svenska relationerna med Sovjetunionen varit användbart.
Detta har jag funnit genom att granska korrespondensen med
beskickningen i Moskva.
En granskning av berörda arkiv i Stockholms stadsarkiv visar
att dessa är mycket hårt gallrade. Till exempel saknas allt mate
rial från Luftskyddsbyrån i Stockholm - den enhet som ansva
rade för organiserandet av röjning, brandbekämpning, skydds
rum med mera.
Kungliga Bibliotekets tidskriftssamling har varit användbar
för att få en bild av hur samtiden uppfattade händelsen. Man
slås vid en jämförelse av tidningsuppgifter och arkivmaterial av
hur välinformerad pressen generellt sett var. Detta berodde del
vis på att myndigheterna efterhand informerade allmänheten
om vad som inträffat allt eftersom nya fakta framkom. Tid
ningsredaktionerna synes också ha haft tillgång till välinforme
rade källor främst inom krigsmakten. Dagspressens uppgifter
och intervjuer med vittnen har visat sig vara ett utmärkt komp
lement till arkivmaterialet.
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Som underlag för redogörelsen av de sovjetiska flyganfallen
mot Finland våren 1944 har jag haft stor hjälp av den finländ
ske flyghistorikern Carl-Fredrik Geust. Han är medlem i Avia
tion Writers of Finland och i Svensk flyghistorisk förening och
har under flera år granskat sovjetiskt arkivmaterial. Kontakten
med Geust etablerades genom den finska flyghistoriska inter
netsidan Finnish Air Parce Aircraft in WWII, vilken har varit
ett bra stöd i det inledande arbetet och sökandet efter material
till föreliggande arbete. 11
Det finns givetvis mer arkivmaterial än det jag granskat som
skulle kunna tillföra information om de sovjetiska bombning
arna. Jag har valt att för övrigt underlag vända mig till memoa
rer och bearbetningar. Jag bedömer dock att dessa är helt till
fyllest för denna uppsats. Jag har också begränsat mig till ett
urval av tidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Söder
manlands Läns Tidning, Norrtelje Tidning och Norrskensflam
man, den senare för att om möjligt se hur den Moskvaoriente
rade pressen såg på bombfällningarna.
Jag har sammanställt arkivmaterial, pressrapporter, memoa
rer och bearbetningar för att få fram en helhetsbild av de sovje
tiska bombningarna i Stockholm-Strängnäsområdet natten den
22-23 februari 1944. Inledningsvis redogör jag för det militära
och utrikespolitiska läget vintern 1943-1944 för att ge en bak
grund för det fortsatta resonemanget. Därefter redogörs för de
svenska relationerna till Finland och Sovjetunionen och i det se
nare fallet belyses denna med en skildring av spionaffären Sido
renko. Som en inledning på beskrivningen av själva bomb
ningen redogör jag för neutralitetskränkningar och den militära
beredskapen i Sverige samt för den sovjetiska bomboffensiven
mot Finland i februari 1944. Efter en skildring av vilka konse
kvenser händelsen fick i Sverige avslutas uppsatsen med ett re
sonemang kring orsaker och eventuella motiv till bombning
arna.

11
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Finnish Air Parce Aircraft in WWII (http://www.sci.fi/-ambush/faf/
faf.html).

Den politiska bakgrunden vintern
1943-1944
Vid årsskiftet 1943-1944 hade krigslyckan definitivt vänt för
Tyskland och dess allierade. Under det gångna året hade Mus
solini störtats och Italien tvingats ut ur kriget efter att Nordaf
rika och södra Italien besatts av de västallierade. Efter att den
inringade 6. tyska armen i Stalingrad tvingats kapitulera i fe
bruari, hade den sista tyska offensiven under kriget på östfron
ten slagits i spillror och övergått i en allmän reträtt i Ukraina
under hösten. De västallierade hade trappat upp bombkriget
mot Tyskland och i allt snabbare takt maldes Luftwaffe ner.
Till sommaren 1944 resulterade detta i att de allierade hade
luftherravälde på samtliga fronter. Den gigantiska amerikanska
krigsindustrin började komma upp i högvarv, medan den sovje
tiska industrin hade hämtat sig från avbräcken i samband med
den tyska invasionen. Trots en avsevärd produktionsökning
kunde den tyska industrin inte producera krigsmateriel och
strategiska produkter i den takt som krävdes. Ån mer kännbar
började dock bristen på personal bli för de tyska stridskraf
terna. Frågan var inte längre om Tyskland skulle förlora kriget
utan när. Detta började också allt fler i ledande ställning i Fin
land och Sverige att inse.
Fortfarande var Leningrad belägrat, även om inringningen
hävts i och med upprättandet av en 10 km bred korridor i janu
ari 1943. Sovjetledningen laddade upp för att ändra denna ting
ens ordning och den 12 januari 1944 startade utbrytningen från
Leningrad. I slutet av månaden hade de tyska förbanden tving
ats tillbaka till den så kallade Panterställningen, vilken löpte
från Narva och söderut längs Peipussjön. Där stabiliserades
fronten, trots hårda strider. De finländska fronterna hade efter
anfallsskedet 1941 övergått i ett relativt lugnt ställningskrig.
Framför allt i områdena norr om Ladoga-Fjärrkarelen hade of
fensiven passerat den gamla riksgränsen och stora sovjetiska
områden ockuperats som en buffert.
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Sverige, Finland och Sovjetunionen
Från senhösten 1943 hade den inre kretsen i Finland - presi
dent Ryti, överbefälhavaren Mannerheim, statsminister Linko
mies, utrikesminister Ramsay, försvarsminister Walden och fi
nansminister Tanner - som målsättning att ta landet ur kriget.
Priset fick dock inte bli för högt. Finlands väg till fred var en
balansgång mellan Stalin och Hitler. Trots bakslagen var Tysk
land fortfarande en stark militärmakt i Nordeuropa och ett fin
ländskt vapenstillestånd med Sovjet skulle ses som ett "glatter
Verrat". Finland var också för folkförsörjningen beroende av
spannmålsimport från Tyskland. Skulle Stalin nöja sig med ett
fredsfördrag eller skulle detta bara vara början på slutet för det
självständiga Finland? Erfarenheten av de baltiska staternas
öde 1939-1940 avskräckte. 12
Det var svårt att få inrikespolitisk förståelse i Finland för be
hovet av fred. Fortfarande stod den finländska armen obeseg
rad långt inne på sovjetiskt territorium. Och en fred med åter
gång till Moskvafredens gränser - vilket var ett grundkra v skulle göra att de tunga krigsansträngningarna och offren varit
förgäves.
Precis som under vinterkriget etablerades kontakten med
sovjetregeringen via dess ambassadör i Stockholm Madame
Aleksandra Kollontaj. Den svensk som blev förmedlare mellan
den finländske stockholmsambassadören Georg Gripenberg
och Kollontaj var kabinettssekreterare Erik Boheman. Bakom
de svenska förmedlingsaktiviteterna låg inte bara en önskan att
hjälpa Finland ut ur kriget utan också ett egenintresse. Sveriges
strategiska läge i efterkrigstidens Europa styrde i hög grad det
svenska agerandet. Ett självständigt Finland efter kriget var i
det stycket mycket viktigt. Den svenska regeringen ville också
genom förmedlingen visa Sovjetunionen att dess misstanke att
Sverige ville förlänga Finlands krigsuthållighet var grundlös.
Man ville överhuvudtaget påverka Kreml att se mer positivt på
Sverige.
Den 20 november 1943 kallades Boheman till Kollontaj.
Hon meddelade, att om Finland ville sända en representant till
12
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Carlgren (1995}, s 61-82.

Moskva för att diskutera en uppgörelse, så var denne välkom
men. Finland ville dock inte skicka någon delegat till Moskva
förrän man hade klarhet i vilka villkor Sovjet ställde. 13 I början
av februari 1944 anlände så förre statsrådet, Stockholms- och
Moskvaministern J K Paasikivi, till Stockholm för att träffa
Kollontaj. Paasikivi hade ett gott anseende hos ryssarna. Stalin
satte högt värde på honom och var sympatiskt inställd till hans
person. 14 Vid tre tillfällen träffades Paasikivi. och Kollontaj un
der februari. Mötena, som arrangerades av Marcus Wallen
berg, genomfördes på Saltsjöbadens hotell. 15 Den 23 februari dagen efter att bomber fallit i Stockholm lämnade Paasikivi
Sverige för överläggningar med den finländska regeringen. 16
Den svenska förmedlingen övergick efterhand alltmer till
rena påtryckningar. Bland annat blandades kungen och rege
ringen i affärerna med uttalanden om att de kände oro och be
kymmer för att en uppgörelse inte skulle komma tillstånd. 17 En
finsk delegation flög till Moskva i slutet av mars för att få de
taljerna rörande de sovjetiska kraven. I april förkastades slutli
gen det sovjetiska fredsförslaget enhälligt av finländska rege
ringen och riksdagen. De sovjetiska villkoren hade visat sig
vara avsevärt hårdare än Kollontaj framställt dem. Förutom
skadestånd, demobilisering och landavträdelser skulle den
tyska Lapplandsarmen interneras före april månads utgång. 18
En separatfred med Sovjetunionen skulle ofrånkomligen leda
till krig med Tyskland, där den starka tyska Lapplandsarmen i
13

Boheman, Erik: På vakt. Kabinettssekreterare under andra världskri
get. Norstedt, Stockholm 1964, s 248ff.
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den till fortsättningskriget. Norstedt, Stockholm 1969, s 189.
15 Sandström, Allan: Fortsättningskriget 1941-1944. Libris, Örebro
1991, s 147.
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otillförlitliga. Tanner, Väinö: Vägen till fred. 1943-1944. KF:s bok
förlag, Stockholm 1952, s 112, 120ff.
17 Carlgren (1995), s 65f.
18 Ekberg, Henrik: "Vägen till fred", i Finland i krig. Del 3. 1944-1945.
Red: Ekberg, Henrik. Schildt, Helsingfors 2001, s 142.
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norra Finland utgjorde ett allvarligt hot. I dess förlängning ho
tade ofrånkomligen ett sovjetiskt erbjudande om "hjälp" med
ockupation som resultat.
Från finländskt håll kritiserades de svenska förmedlarna för
att vara godtrogna gentemot Sovjetunionen. Den svenska pres
sens undervisande och mästrande behandling av frågan ogilla
des också i Helsingfors. 19
Den sovjetiska storoffensiven mot Finland sommaren 1944,
som antagligen syftade till hela Finlands underkastelse, och de
därpå följande finländska avvärjningssegrarna, kombinerat
med de tyska militära motgångarna vid samma tid, ledde para
doxalt nog till ett betydligt bättre läge för Finland än vad som
varit fallet under våren. Sovjetledningen insåg att segern i det
stora fosterländska kriget skulle vinnas i Berlin och inte i Hel
singfors. Finlands försvar hade under sommaren avsevärt för
stärkts och var i september 1944 troligtvis starkare än någonsin
tidigare under kriget. De tyska möjligheterna att aktivt påverka
Finland hade minskat. Nu kunde Finland få det vapenstille
stånd som flera i ledningen för landet ytterst strävat efter under
flera år samtidigt som den finländska demokratin hade en rim
lig chans att överleva. Till slut uppnåddes vapenstillestånd den
4 september 1944. 20

Den sovjetiska relationen till Sverige och
Sidorenkoaffären
Hur såg Sovjet på Sverige vid denna tid? Som nämnts hade man
i Moskva en återhållsam inställning till Sverige, inte minst för
att man tyckte sig se att Sverige genom sitt stöd till sitt östra
grannland ville hålla Finland kvar vid Tysklands sida. Under
1943 intog Sovjet en allt mer ovänskaplig attityd gentemot
Sverige. Man uttalade öppet misstankar om ett hemligt svenskt
tyskt samförstånd.

19
20

30

Tanner (1952), s 139.
Se Ekberg (2001), s 142-148.

Under den allierade utrikesministerkonferensen i Moskva i
oktober 1943 framkom uppgifter som visar på Sovjetledning
ens syn på Sverige. Ryssarna föreslog här att Sverige skulle
tvingas överlåta baser åt det allierade bombflyget, vilket de
västallierade avstyrde trots att förslaget uppenbarligen föll
Churchill i smaken.21 Stalin menade (enligt en sovjetisk sam
talsuppteckning) att: "Vi har ljutit vårt blod medan Sverige bli
vit rikare. Ar detta rättvist?". 22 Den svenska regeringen fick
aldrig vetskap om detta förslag, Den svenske ministern i
Moskva, Vilhelm Assarsson, konstaterade att det fanns en "sti
gande otålighet och irritation mot de neutrala staterna, som
fortsatte att passivt och aktivt stödja axelmakterna och därige
nom bidraga till krigets förlängning" , 23 Sovjetledningen var
inte heller tillfreds med Sveriges passiva hållning i den finländ
ska fredsfrågan. Att Sverige inte pressade Finland till att ta ini
tiativ till fredssonderingar i Moskva uppfattades som ytterli
gare ett belägg för Sveriges beroende av Tyskland. Det sovje
tiska missnöjet stegrades alltmer och nådde sin kulmen den 18
december 1943 då Assarsson och den svenske militärattachen
kaptenen Hans Nygren utvisades. 24 Stalin hade uppenbarligen
ett ont öga till Sverige ( och andra neutrala stater) vintern 19431944.
Under 1943 synes dock den så kallade Sidorenkoaffären vara
den enskilda händelse som mest förmörkade relationerna mel
lan Sovjet och Sverige. År 1940 anlände en ny föreståndare till
den sovjetiska resebyrån Intourist, den 25-årige Vasilij Sido
renko. Hans uppdrag i Sverige var dock ett annat än att locka
turister till Sovjetunionen; han skulle samla information om det
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svenska försvaret. Från slutet av 1941 fick han uppgifter om
militära förhållanden genom svenska värnpliktiga. I september
1942 begärde Sidorenko utresevisum för att via Storbritannien
återvända till Sovjetunionen. Innan han hann resa anhölls han
av den svenska säkerhetspolisen misstänkt för spioneri. 25
Sidorenko uppträdde misstänksamt, hade förföljelseideer,
var rädd för förgiftning och uppvisade andra nervösa symptom
under sin fängelsetid. De sovjetiska ambassadtjänstemän som
talade med honom bibringades en mycket negativ bild av för
hållandena på Långholmen där Sidorenko hölls inspärrad. 26 Af
fären Sidorenko blev snart ett allvarligt problem i de svenska
relationerna med Sovjetunionen.
Ställföreträdande legationsrådet vid den sovjetiska ambassa
den i Stockholm, Vladimir Semjonov, menar i sina memoarer att
man på rysk sida var väl införstådd med omständigheterna
kring Sidorenkos gripande. Han hade gripits på bar gärning när
han
emot hemligt militärt material. Man oroade sig dock för
att den unge och oerfarne Sidorenko skulle bryta samman efter
gripandet. Delar av den sovjetiska spionorganisationen i Sverige
riskerade att avslöjas. Därför söktes vägar att få Sidorenko fri.
Chefen för det svenska psykiatriska institutet, professor Sven
Oskar Stenberg, kontaktades och han lovade att försöka hjälpa
till. Stenberg själv förklarade för ryssarna att Sidorenko var
frisk men att han förstod Semjonovs situation och att han ville
ta tillfället att lämna sitt bidrag till slaget om Stalingrad. Sten
berg lämnade ett läkarutlåtande som efter kompletteringar av
Semjonov visades för statsminister Per Albin Hansson.
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Meurling, Per: Spionage och sabotage i Sverige. Lindfors, Stockholm
1952, s 151.
26 De Geer (1977), s 521ff.
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Vasilij Aleksandrovitj Sidorenko var enligt passets uppgifter född 1915.
Den 26 oktober 1940 hade han inrest första gången till Sverige, och fick
omgående säkerhetspolisens ögon på sig. Från rättegången mot honom
rapporterades att han "uppträdde mycket obstinat och vårdslöst och höll
med förkärlek sina händer nedstuckna på ett demonstrativt sätt i ficl�
orna". I Berlin framförde tyska utrikesministeriets presstalesman att
bombningen hade haft ett frisläppande som syfte.

Trots dessa ansträngningar fälldes Sidorenko. I december 1942
dömdes han till tio års straffarbete för spioneri, försök till spio
neri och olovlig underrättelseverksamhet. Straffet höjdes i mars
1943 till tolv år av Svea hovrätt och denna dom fastställdes av
Högsta domstolen i juni. Flera av Sidorenkos svenska sagesmän
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dömdes också till långa fängelsestraff. 27
Hösten 1942 skrevs det i sovjetpressen om den behandling
som de svenska myndigheterna påstods utsätta Sidorenko för.
Enligt Pravda pryglades han och förvarades i en mörk cell. Han
tvingades också äta svinmat. Assarsson protesterade mot dessa
påståenden hos biträdande utrikeskommissarien Salomon
Abramovitj Lozovskij. Denne vägrade ta emot noten. Han häv
dade istället att beskyllningarna var fullt befogade:
Det kan man för övrigt inte förvåna sig över, då alla ju vet hur starkt
naziinfekterad den svenska polisen är. Och därför måste nu en oskyldig
sovjetmedborgare lida ont.28

Under 1943 fortsatte de sovjetiska försöken att få Sidorenko
frisläppt. Den socialdemokratiske riksdagsmannen och advoka
ten, tillika den sovjetiska legationens juridiske rådgivare, Georg
Branting, och professor Stenberg engagerades för att finna en
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utväg. Bland annat uppvaktades den svenske justitieministern i
ärendet. 29
Den 18 september tog den sovjetiske utrikeskommissarien
Molotov emot Assarsson för ett möte. Detta hade föregåtts av
att den svenske utrikesministern, Christian Gilnther, instruerat
Assarsson att framföra en personlig hälsning till Molotov i
ärendet Sidorenko. Hälsningen skulle besvara de uttalanden an
gående fallet som Molotov gjort till Assarsson på en mottag
ning för den diplomatiska kåren den 31 augusti. Det var första
gången på tre år som den svenske ministern i Moskva fått före
träde hos Molotov. Sidorenkoaffären behandlades på högsta
nivå i Sovjetregeringen.
Den sovjetiske utrikeskommissarien läste igenom Gilnthers
personliga hälsning där det bland annat påpekades att Sido
renko otvetydigt förbrutit sig mot svensk lag och att han inte
kunde benådas. Vidare påpekades att de sovjetiska myndighe
terna fått en felaktig uppfattning om behandlingen av Sido
renko. Han hade inte utsatts för misshandel; tvärtom hade vissa
lättnader medgivits med hänsyn till hans nervtillstånd.
Molotov påpekade, efter att ha läst hälsningen från Gilnther,
att han personligen hade ett mycket ofördelaktigt intryck av
hur ärendet handlagts av de svenska myndigheterna och av hur
den svenska polisen behandlat fången. Det sätt på vilket Sido
renko behandlats hade väckt både bestörtning och beklämning
29
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hos Molotov. Han menade att det låg tyska påtryckningar
bakom hela Sidorenkoaffären. Assarsson tillbakavisade både
anklagelserna om misshandel och att påtryckningar från Tysk
land skulle ligga bakom.30
Efter det att de allierades utrikesministermöte i Moskva av
slutats hölls den 29 oktober 1943 en stor konsert för konfe
rensdeltagarna, höga sovjetiska ämbetsmän och militärer samt
för hela den diplomatiska kåren. I pausen träffade Assarsson
Molotov som med hög röst och allvarlig min frågade varför
Sverige inte hjälpte Sovjet och varför inte Sidorenko frigavs.31
Nästa tillfälle var vid festen till minne av oktoberrevolutio
nen. Utrikeskommissarien menade att atmosfären i de svensk
sovjetiska förbindelserna hade förbättrats den sista tiden. Men
han var inte helt nöjd. Sidorenkofallet var ett mörkt moln. Mo
lotov sade att han ofta tänkte på Sidorenkos lidande och att
han inte kunde uthärda att läsa rapporterna om Sidorenkos be
handling. Assarsson konstaterade i rapporten till Utrikesdepar
tementet att Molotov "... livligt önskar, även om han ej sade
det direkt, att frågan om Sidorenkos hemsändande måtte upp
tagas till förnyad prövning". Det föreföll omöjligt att övertyga
Molotov om att Sidorenko inte utsattes för lidande på Långhol
men. Frågan upplevdes som ett stort hinder i samarbetet med
ryssarna. Assarsson avslutade rapporten med: "Är icke Sido-
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renkos psykiska tillstånd sådant, att det kunde motivera hem
sändning?". 32
Det sovjetiska missnöjet med sakernas tillstånd närmade sig
nu sin höjdpunkt. Den l 7 november kallades Assarsson till che
fen för utrikeskommissariatets rättsavdelning Pavlov. Denne
meddelade att sovjetregeringen hade bevis för att Sidorenko var
oskyldig och att denne torterades i det svenska fängelset. Sov
jetregeringen begärde inte benådning utan ett omedelbart frigi
vande. De svenska förklaringarna kunde inte anses som tillfred
ställande "enär de ej överensstämma med fastställda fakta".
Pavlov hoppades att Sidorenko omedelbart skulle friges för att
förbättra de svensk-sovjetiska förbindelserna. Assarsson tele
graferade innehållet i den uppteckning han fått av Pavlov till
Utrikesdepartementet i Stockholm. I telegrammet framhöll As
sarsson också sin personliga uppfattning, nämligen att frågan
om hemsändande av Sidorenko borde övervägas. 33 Den svenska
utrikesledningen var väl införstådd med att en frigivning av
Sidorenko skulle förbättra relationerna till Sovjetunionen.
Den 18 december 1943 fick Vilhelm Assarsson så slutligen
beskedet att han utan dröjsmål skulle lämna Sovjetunionen.
Orsaken angavs vara att militärattachen Hans Nygren hade
delgivit Hitlers högkvarter sovjetiska militära hemligheter av
största vikt. Attachen lydde under beskickningschefen och där
för såg man sig nödsakad att utvisa båda. Anklagelserna var
grundlösa. Inom diplomatkåren i Moskva gick det inte att upp
bringa några sovjetiska militära hemligheter såvida dessa inte
publicerades i militärtidningen Krasnaja Zvezda [Röda Stjär
nan], vilket givetvis inte var fallet.
Assarsson var, enligt sina memoarer från 1963, övertygad att
detta var ett led i den sovjetiska kampanjen för att pressa den
svenska regeringen att släppa Sidorenko. 34 Enligt de anteck
ningar som fördes av biträdande chefen för politiska avdel
ningen på UD, Sven Grafström, framkommer dock en annan
32
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bild av Assarssons uppfattning om orsaken till utvisningen.
ligt dessa anteckningar, som nedtecknats efter ett besök av As
sarsson hos Grafström den 23 februari 1944, var ambassa
dörens uppfattning att Sovjet ville skrämma Sverige till att ut
öva påtryckningar på Finland i de pågående fredssonderingarna
och till att Sverige skulle inta en fastare hållning gentemot
Tyskland. Inget nämns om Sidorenko i dessa anteckningar. 35
I sin redogörelse för utrikesutskottet den 29 februari utveck
lade Assarsson denna teori. Han menade att orsaken till att han
förklarades persona non grata i Moskva hade en bestämd poli
tisk innebörd. Sannolikt stod förklaringen att finna i att det
kommit fram någon konkret anklagelse via exempelvis under
rättelseorganisationen till makthavarna i Moskva. Dessa har se
dan funnit anledning, med hänsyn till det allmänna politiska lä
get mellan Sverige och Sovjetunionen, att reagera med att utvisa
den svenske ministern och militärattachen. Samtidigt med
denna demonstration av sitt missnöje med Sverige sände Sovjet
unionen helt motsatta signaler. Kollontaj försäkrade att utvis
ningen inte hade något med de svensk-sovjetiska förbindelserna
att göra. Diskussioner påbörjades om återupptagande av han
delsutbytet och flygförbindelserna mellan länderna. Man var
också mån om att nyttja Sverige som mellanhand i förhandling
arna om fred med Finland. Allt detta, menade Assarsson, var
ett uttryck för den dubbelbottnade politik som Sovjet förde.
Dels skulle Finland hjälpas ut ur kriget och dels skulle Sverige
övertalas att förändra sin politik gentemot Tyskland och om
detta lyckades skulle ett gott framtida samarbete mellan Sovjet
och Sverige säkerställas. 36
Regeringen hade konstaterat att en, ur svensk synpunkt, så
"bagatellartad incident" som spionen Sidorenko kunde spela en
politisk roll för ryssarna. Assarsson menade att ryssarna fått för
sig att Sidorenkofallet var symptomatiskt för svenskt agerande
och att de svenska myndigheterna handlat efter tyska påtryck35
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ningar.37 Oavsett orsaken till ryssarnas enträgna påtryckningar
i Sidorenkofrågan så insåg den svenska regeringen det ohåll
bara i situationen. Om priset för att hårdnackat hålla på den
svenska rätten i denna fråga skulle bli sämre relationer med
Sovjet och därmed riskera den finländska fredsfrågan så var det
priset för högt. Åter tvingades Sverige till att utifrån realpoli
tiska resonemang anpassa neutraliteten. Allt tyder på att den
svenska regeringen redan i december 1943, före Assarsson för
klarades pe1'Sona non grata, beslutat sig för att släppa Sido
renko. Den 8 december informerade den sovjetiska legationen i
Stockholm ledningen i Moskva att svenskarna i hemlighet har
föreslagit att "Stege" skulle släppas inom tre till fyra veckor.
"Stege" var den sovjetiska underrättelsetjänstens täcknamn för
Sidorenko. 38
I januari 1944 framställde Georg Branting till Kungl Maj:t
att Sidorenko måste friges av medicinska skäl vilket styrktes
med ett läkarintyg. Ett antal instanser yttrade sig om detta och
dessa ansåg att de medicinska skälen ej var tillräckliga. An
staltsnämnden på Långholmen tog inte ställning till den medi
cinska motiveringen och Fångvårdsstyrelsen avstyrkte. Inte hel
ler Högsta domstolen, som föredrogs ansökan den 11 februari,
tillstyrkte. Sidorenko såg ut att bli kvar i svenskt fängelse.
Brantings framställan togs upp i konselj den 25 februari
1944. Tvärt emot vad remissinstanserna föreslagit beviljade
Kungl Maj:t Sidorenko nåd "med hänsyn till vad i målet blivit
upplyst angående Sidorenkos psykiska tillstånd". Dagen efter
lämnade Sidorenko Sverige. Därmed var Sidorenkoaffären, som
i flera år försvårat relationerna mellan Sverige och Sovjetunio
nen, slut. 39 Regeringen kunde nu lättare hantera den för Sverige
centrala frågan den finländska separatfreden. 40 Man kunde
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koncentrera sig på sin roll som mellanhand i de just påbörjade
försöken till fredsförhandlingar mellan Sovjet och Finland.
Brantings begäran, vilken initierats av den sovjetiska legatio
nen, om frisläppande av Sidorenko på medicinska grunder, var
den förevändning den svenska regeringen behövde för att upp
fylla decemberlöftet om en frigivning. Att Sidorenko frigavs
strax efter bombningarna, tvärt emot flera remissinstanser, får
nog ses som en ren tillfällighet. Sidorenko skulle ha frigivits
oavsett om sovjetiska bomber fällts över Sverige eller ej. Några
ytterligare påtryckningar från sovjetiskt håll behövdes inte.

Flygkränkningar och beredskapen
Under andra världskriget frångick Sverige den strikta neutrali
tetslinjen vid ett flertal tillfällen. För att nämna de viktigaste:
politiken gentemot Finland under vinterkriget 1939-1940, per
mittenttrafiken 1940-1943, genomtransporten av tyska för
band till finska fronten 1941, utbildningen av norska och
danska militära förband 1943-1945, hemsändandet av interne
rade allierade flygare 1944-1945, upprättandet av en brittisk
signalspaningsstation på Öland 1944 och överförandet av po
listrupper från Kallax till Nordnorge 1944-1945.
Alla dessa avsteg från den strikta neutralitetslinjen fattades
medvetet av regeringen, ofta för att nå det neutraliteten över
ordnade målet - att hålla riket utanför kriget. 41 Däremot
kränktes neutraliteten tusentals gånger frivilligt eller ofrivilligt
av de krigförande parterna utan den svenska regeringens god
kännande. De absolut vanligaste neutralitetskränkningarna
gjordes av främmande flyg. Under kriget kränktes svenskt luft
rum vid minst 4 677 tillfällen av cirka 16 000 flygplan (2 609
tyska, 7 522 allierade och 5 890 oidentifierade). Av dessa sköts
totalt 19 flygplan ner av luftvärnet (nio tyska, sex brittiska, två
amerikanska och två oidentifierade). Flygvapnet lyckades en
dast skjuta ner ett tyskt plan ironiskt nog med ett omodernt

41 Isaksson, Anders: Per Albin. IV. Landsfadern. Wahlström & Wid
strand, Stockholm 2000, s 381.
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sjöspaningsplan. 42 Det skall dock påpekas att luftförsvaret inte
i första hand skulle skjuta ner kränkande flygplan, utan avvisa
det kränkande luftfartyget. Hur luftförsvaret skulle uppträda
mot neutralitetskränkningar reglerades genom regler om eld
öppnande mot främmande luftfartyg före ett krigsutbrott. 43 Det
svenska luftvärnet öppnade eld vid ett flertal tillfällen, ibland
med omfattande eldgivning. Vid överflygningarna av omkring
300 brittiska bombplan på hemväg från uppdrag över Berlin
natten till den 4 september 1943, avlossade det svenska luftvär
net till exempel över 9 000 skott. 44
Vid 29 tillfällen fälldes också bomber på svensk mark av
dessa neutralitetskränkare (tio tyska, tolv brittiska och sju sov
jetiska). Vissa av dessa bombningar har uppmärksammats mer
än andra, bland annat den brittiska över Lund i november 1943
och den sovjetiska av Pajala i februari 1940. 45 Generellt föran
ledde bombningar en protest till det land som genom blindgång
are och bombskärvor identifierades som skyldigt. Vanligtvis er
kändes misstaget och skadestånd utbetalades. Orsaken var i de
flesta fall felnavigering. 46 Av de sovjetiska bombfällningarna er
kändes bara en bombningen av Pajala i februari 1940. I alla
övriga fall förnekade sovjetregeringen all inblandning.47
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Böhme, Klaus-Richard: "The Problem of Airspace Violations in
Modern Swedish History", i Militärhistorisk Tidskrift, 1990 (1991 ),
s 208; och Andersson, Lennart: Svenskt militärflyg. Propellerepoken.
Allt om Hobby,Stockholm 1992,s 117,230.
43 Herlitz, Carl: "Truppslagets historia", i Luftvärnets historia. Red:
Herlitz, Carl. Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1980 (1980a),
s 68.
44 Wangel (19826),s 531; och Widfeldt/Wegmann (1998), s 177.
45 Se Wangel (19826), s 544f; och Nilsson, Margareta: Bombningen av
Pajala 21 februari 1940. Lumio,Övertorneå 2000.
46 Se Widfeldt/Wegmann (1998),s 175-182.
47 Svenska Dagbladet, l/3 1944.
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Det svenska luftförsvaret 1944
Under kriget förstärktes det svenska luftförsvaret avsevärt. Ett
stort problem var dock svårigheten att förse flygvapnet med
modern materiel. Man hänvisades till nödköp från Italien och
nyproduktion av omoderna typer. Problemen var påtagligast
för jaktflyget. I februari 1944 bestod organisationen fortfa
rande inte av fler än tre jaktflottiljer. Under hösten 1943 hade
slutligen de sista dubbeldäckarna ersatts av det inhemska FFVS
J 22. Detta plan skulle under de sista krigsåren att bli kärnan i
det expanderande jaktflyget, trots att konstruktionen inte var
jämförbar med stormakternas. Huvudstadsförsvaret vid Svea
flygflottilj {F 8) i Barkarby var 1944 fortfarande utrustat med
den amerikanska trettiotals konstruktionen Seversky EP-106
(J 9). Först våren 1945 utrustades flottiljen med J 22. Vid krigs
slutet omfattade jaktflyget fem flottiljer. 48 Flygvapnet hade i
praktiken ingen förmåga att bedriva strid nattetid. Trots försök
redan 1934 i övre Norrland utvecklades ingen begränsad natt
jaktförmåga hos flygvapnets dagjaktförband under kriget. 49
Luftbevakningssystemet, som var hänvisat till hörselobserva
tioner från luftbevakningsstationer, var tidskrävande och opre48

49
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J 22 var prestanda-, beväpnings- och skyddsmässigt underlägset stor
makternas samtida jaktplan. Se Gripenlöf, Sten: "Jämförande prov
mellan J 22 och J 26", FFVS J 22. Flyghistorisk revy 35. Svensk flyg
historisk förening, Stockholm 1989, s 80-82; Andersson (1992),
s 116ff.
Som ett led i försöken att bringa klarhet i de s k spökflygningarna över
norra Sverige organiserades i februari 1934 en insats bestående av sig
nalspaning, luftvärn, lyssnarapparater, strålkastare och jaktflyg med
Bodens fästning som bas. Kontakt togs också med Finland och Norge
och i det senare fallet utvecklades även ett begränsat militärt samar
bete i frågan. Man lyckades aldrig få klarhet om vad spökflygningarna
vintrarna 1933-1934, 1934-1935 och 1936-1937 verkligen rörde sig
om. Det har förts fram att det var tysk utprovningsverksamhet av
marinmateriel och viss övningsverksamhet eller sovjetiska rekognosce
ringsf!ygningar som låg bakom. Se Wäsström, Sven: "Den dolda fron
ten", i Boden. Fästningen, garnisonen, samhället. Red: Nyström, Bror
Oscar, och Skeppstedt, Sven. Kungl Bodens artilleriregementes histo
riekommitte, Boden 1990, s 92ff; Waernberg, Jan: "Spökflygningarna
1934", i Svensk ffyghistorisk tidskrift, 2/1992, s 36-47; och Waern
berg, Jan: "Spökflygarna", i Pennan & Svärdet, 8/2003, s 28-34.

cist. I Sverige var luftvärnet hänvisat till information från lyss
narapparater för att dirigera strålkastare mot målet samt - då
strålkastarna ej lyckades belysa målet åt de skjutande förban
den - till bedömda mätelement vid luftvärnsbatterierna. Det
gick med tillgänglig teknik inte att skilja vän från fiende. Detta
ledde till att eget flyg i luften i praktiken lade eldförbud på luft
värnsförbanden. Troligtvis skulle eget jaktflyg avsevärt ha ned
satt luftförsvarets sammantagna förmåga i områden som hade
ett starkt luftvärn, som till exempel Stockholm. Först somma
ren 1944 levererades de första flygspaningsradarstationerna till
krigsmakten och våren 1945 utrustades vissa batterier i Stock
holm med eldledningsradar. 50 Tre år senare levererades de
första nattjaktplanen till flygvapnet. 51
Luftvärnets utveckling under beredskapsåren var mycket ex
pansiv avseende materiel och krigsförband. Fullt mobiliserat
hade det svenska luftvärnet 1944 en ansenlig styrka. Denna
styrka kunde givetvis inte upprätthållas hela tiden utan fick an
passas efter hotbilden. Under sommarkrisen 1943, då transite
ringsavtalet med Tyskland sades upp, mobiliserades nästan hela
luftvärnets krigsorganisation. Under hösten minskades bered
skapen successivt för att till vintern 1943-1944 nå, i antalet
förband räknat, sin lägsta nivå dittills under hela kriget. Trots
en kontinuerlig utveckling av metoder för bekämpning av flyg
plan led luftvärnet under hela kriget av en avsaknad av ett ef
fektivt förvarningssystem, trögt sambandssystem, omodern am
munition och en mycket begränsad mörkerkapacitet. 52
I försvarsbeslutet 1942 bildades inom armen luftvärnet som
ett självständigt truppslag. Tidigare lydde luftvärnsansvaret un
der artilleriet. Armens luftvärn delades upp mellan ett statio
närt hemortsluftvärn - territoriella luftvärnet - och rörliga för50
51
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Wangel (19826), s 535; och KrA. IV. milo (H). Luftvärnsavdelningen,
BI vol 1. Beredskapshistorik Stockholms territoriella luftvärn, s 52.
Rörande införandet av det första nattjaktplanet i Sverige, se Forslund,
Mikael: J 30 - De Havilland Mosquito NF Mk XIX. Allt om Hobby,
Stockholm 1997.
Carl-Axel: "Luftvärn och luftbevakning", i Sveriges militära bered
skap 1939-1945. Red: Wangel, Carl-Axel. Militärhistoriska förlaget,
Stockholm 1982 (1982a), s 373ff.
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band avsedda för att skydda linjeförbanden det så kallade
fältluftvärnet. Luftvärnet var dock inte ensamt inom försvaret
att ansvara för luftvärnsförband. Inom kustartilleriet fanns ett
självständigt luftvärn med uppgift att punktförsvara de fasta
anläggningar som fanns i havsbandet och för försvar av flottans
baser. Flottan hade också sitt fartygsluftvärn. Kustartilleriets
basluftvärn påminde i mycket om armens territoriella luftvärn
med kapacitet till både fjärr- och punktförsvar. 53
Huvudstadsförsvaret hade prioriterats under kriget. Knutet
till Stockholmsområdet fanns det territoriella luftvärnet som
organiserades i ett luftvärnsregemente benämnt A 401, som
lydde under försvarsområdesbefälhavaren i Stockholm.54 Ut
över det territoriella luftvärnet fanns vad man kallade flygfälts
luftvärnet. Detta var utrustat med 20 mm och 40 mm luftvärns
automatkanoner för punktförsvar av krigsflygfälten i området,
runt bland andra F 8 flottiljfält vid Barkarby, Bromma flygplats
och reservfältet C 35 vid Skarpnäck. 55
Beredskapen vid luftvärnet i Östra militärområdet var, om
man ser till antalet organiserade förband, i februari 1944 den
lägsta under hela kriget. Personalstyrkan vid de förband som
ingick i beredskapen var 75 % av full fältstyrka. 56 Vid kust
artilleriet upprätthölls dock en hög beredskap. Huvuddelen av
dessa förband var knutna till anläggningar i skärgården och
hade i praktiken
möjlighet att påverka flygmaskiner på
53
54

55

56
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Westin, Bo: "Marinens luftvärn", i Luftvärnets historia. Red: Herlitz,
Carl. Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1980, s 588ff.
Fullt mobiliserat omfattade A 401 vintern 1944 arton 7,5 cm luft
värnskanonbatterier för fjärrmålsbekämpning, tjugofem 40 mm och
tjugotre 20 mm luftvärnsautomatkanontroppar för punktförsvar.
Dessa pjäsförband skulle understödjas av tio strålkastarkompanier för
att kunna verka under den mörka delen av dygnet. KrA. IV. milo (H).
Operationsavdelningen, BIII vol 1. Beredskapshistorik hemlig, kap
VI , s 14.
KrA. IV. milo (H). Luftvärnsavdelningen, BI vol 1. Beredskapshistorik
Stockholms territoriella luftvärn, bilaga 3. För krigsflygfält och av
flygvapnet nyttjade civila flygfält under andra världskriget, se Anders
son (1992), s 194-199.
KrA. IV. milo (H). Luftvärnsavdelningen, BI vol 1. Beredskapshistorik
Stockholms territoriella luftvärn, bilaga 3.

hög höjd nattetid. Kring flottans basområde i Horsfjärden
fanns, förutom delar av kustflottans enheter vilka disponerade
ett relativt modernt och kraftfullt luftvärn med viss mörkerka
pacitet, II. luftvärnsdivisionen med ett 7,5 cm luftvärnsbatteri.
Batteriet var grupperat på stödjepunkt Älvsnabben. Divisionen
förfogade också över ett antal luftvärnsautomatkanontroppar
men dessa led av samma begränsningar som övrigt punktför
svarsluftvärn inom kustartilleriet. 57
Av A 401 enheter var endast tre luftvärnskanonbatterier med
vardera fyra 7,5 cm luftvärnskanoner m/36 organiserade. Dessa
var grupperade med ett batteri i Vikdalen i Nacka, ett vid
Bromma flygplats och ett vid F 8 flottiljfält i Barkarby. Detta
fjärrluftvärn understöddes av tre 40 mm luftvärnsautomatka
nontroppar om två pjäser vardera vid flygfälten i Skarpnäck,
Bromma och Barkarby. För understöd av mörkerstrid fanns ett
strålkastarkompani om en strålkastare och en lyssnarapparat
vardera i Enskede, Ersta, Ulriksdal och Lidingö. 58 Inom Sträng
näs försvarsområde fanns endast en 40 mm luftvärnsautomat
kanontropp organiserad. Försvarsområdet saknade fjärrluft
värn och strålkastarförband och var därmed i praktiken oför
svarat nattetid. 59
Som framgår ovan var det svenska luftförsvaret kvällen den
22 februari 1944 mycket svagt. I praktiken fanns det ett batteri
i Stockholms södra skärgård och tre i Stockholms närhet som
hade kapacitet att påverka högtflygande företag nattetid. Dessa
förband hade en praktisk bekämpningsporte på fem kilome
ter.60 Marinens luftvärnsdivision i södra skärgården hade än

57 KrA. V axholms försvarsområde/Stockholms kustartilleriförsvar (H).
Luftförsvarsbataljon, BI vol 1. Detaljplan för försvaret av stödjepunkt
Älvsnabben, 1213 1944.
58 KrA. IV. milo (H). Luftvärnsavdelningen, BI vol 1. Beredskapshisto
rik Stockholms territoriella luftvärn, bilaga 3.
59 KrA. IV. milo (H). Operationsavdelningen, BIII vol 1 . Beredskapshis
torik hemlig, kap VI , s 14.
60 Herlitz (1980a), s 59.
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kortare porte.61
De skjutande förbanden hade i februari 1944 två möjligheter
att bestämma eldlägen i mörker, då flygplanet ej belystes med
strålkastare:
• Normalspärr - spärreld från enstaka 7,5 cm batterier och 40
mm troppar med bedömda mätelement för varningseld och
verkanseld.
• Bokförda spärrar - spärreld från fem till åtta 7,5 cm batte
rier och i vissa fall även tre till fem 40 mm troppar i samma
spärr med en stor förutbestämd volym och med användning
av bokförda skjutelement. Omkring 900 eldlägen fanns be
räknade i december 194 3.
Under våren 1944 utvecklades ytterligare två metoder som möj
liggjorde skjutning med flera förband utan förberedda mållä
gen.62
Detta ger vid handen att stora delar av de möjliga inflyg
ningsstråken mot Stockholm och i praktiken också stora delar
av huvudstaden själv - var oförsvarade mot nattliga luftan
grepp i februari 1944. Man var dessutom med tanke på de dis
ponibla förbandens spridda gruppering hänvisad till att nyttja
normalspärrförfarande vid eldgivning i mörker ett förfarande
som betraktades som en nödfallsåtgärd på grund av dess dåliga
prec1s1on.
Luftförsvaret i Stockholmsområdet leddes av A 401. En luft
värnscentral luftvärnscentral Stockholm (LvcS) ledde infor
mationsspridningen mellan de skjutande enheterna och gav or
der till dem. Luftbevakningen leddes av luftbevakningscentra
len luftbevakningscentral Stockholm (LcS) dit alla rapporter
från luftbevakningsstationerna utanför staden telefonerades.
61

62
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Marinens batteri på Älvsnabben var utrustat med fyra pjäser m/l523B vilket var en äldre konstruktion med sämre prestanda än armens
m/36. KrA. Vaxholms försvarsområde/Stockholmskustartilleriförsvar
(H). Luftförsvarsbataljon, BI val. 1. Detaljplan för försvaret av stöd
jepunkt Älvsnabben, 12/3 1944 och Insulander, Per, och Ohlsson,
Curt S: Pansarskepp. Från John Ericsson till Gustaf V. C B Marinlitte
ratur, Falkenberg 2001, s 300.
Torpare {1980), s 555f.

LcS fick också rapporter från marinens och kustbevakningens
spaningsorgan i havsbandet. Spaningsrapporter från luftvärns
förbanden telefonerades till LvcS och inte direkt till LcS. Detta
var särskilt problematiskt eftersom LcS saknade egna spanings
organ i själva Stockholm. LcS var dessutom ansvarig för att all
mänheten och luftskyddet larmades.63
Luftvärnet skulle i första hand avvisa främmande flygmaski
ner som kränkte den svenska neutraliteten. Detta reglerades i
eldöppningsbestämmelser. Under kriget utfärdades ett tjugotal
nya, förändrade eller sammanfattande eldöppningsbestämmel
ser. De restriktioner som dessa innebar försvårade eller omöj
liggjorde ofta en effektiv eld. Generellt gällde att flygplan i nöd
ej fick beskjutas och att verkanseld endast fick avges efter att
flygmaskinen förvarnats med varningsskott om inte planet ut
förde direkt fientliga handlingar, då fick verkanseld skjutas di
rekt.64

Luftskyddet i Stockholm
Luftskyddet ansvarade för planering, förberedelser och ledning
av skyddet av samhällets civila funktioner och av civilbefolk
ningen, i form av skyddsrum, utrymningsplaner, släckning, riv
ning, röjning, ordningstjänst med mera. Detta åvilade de lokala
myndigheterna. Överståthållarämbetet svarade för ledningen av
det civila luftskyddet i Stockholm. I övriga riket var det länssty
relserna som hade denna funktion. Varje stad och landsfiskaldi
strikt utgjorde i regel ett luftskyddsområde. Stockholm var ett
luftskyddsområde och luftskyddschefen Åke Grönhagen ansva
rade för den omedelbara ledningen. 65 Till sitt förfogande hade
han en luftskyddsbyrå vilken var lokaliserad till polishuset. 66
Kommunens intressen företräddes av luftskyddsnämnden som i
63
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Torpare (1980), s 550ff.
Herlitz (1980a), s 68ff.
RA. Luftskyddsinspektionen, F IX vol 1. Handlingar rörande Luft
skyddets organisation ("luftskyddets bibel"), Tablå över luftsk·yddets
organisation och ledning; lufsskyddets tjänstegrenar.
Stockholms stadsarkiv. Luftskyddsnämnden. Inkommande diarieförda
skr 1-29 1944, 4/44 Överståthållarämbetets luftskyddsbyrå: Tjänste
lokaler disponerade av luftskyddsbyrån.
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viss mån fick karaktären av kontrollerande organ. Nämnden var
inte tekniskt rådgivande och luftskyddschefen förhandlade i de
taljer direkt med berörda kommunala verk och tjänstemän. En
myndighet, Luftskyddsinspektionen, verkade för att luftskyddet
förbereddes ändamålsenligt och enhetligt. För detta ändamål ut
färdades anvisningar till myndigheter, enskilda sammanslut
ningar som medverkade vid luftskydd och allmänheten. Luft
skyddsinspektionen löd under Socialdepartementet. 67 Lokalt or
ganiserades luftskyddet i ideella föreningar (luftskyddsfören
ingar). I Stockholm fanns det vanligtvis en förening per
församling. Dessa ansökte om medel från kommunen och Över
ståthållarämbetet för den verksamhet, främst utbildning och öv
ningar, som anordnades. 68

Bomboffensiven mot Finland
Påtryckningar i fredsfrågan
Under februari 1944, samtidigt som Paasikivi mötte Kollontaj i
Stockholm, inledde det sovjetiska strategiska bombflyget
(ADD) en offensiv mot Finland. Syftet var att med terrorbomb
ning av framför allt Helsingfors tvinga Finland att bryta vapen
brödraskapet med Tyskland. Chefen för ADD, flygmarskalk
Golovanov, var direkt underställd det sovjetiska överkomman
dot, i praktiken Josef Stalin. Det strategiska bombflyget hade
status av en egen försvarsgren jämställd med örlogsflottan och
det egentliga flygvapnet och det hade en prioriterad ställning
gentemot flygvapnet avseende utrustning, utbildning och perso
nal- och resurstilldelning. Troligtvis hade de allierade överens
kommit om anfallen mot Helsingfors vid Teherankonferensen i
67
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Riksarkivets beståndsöversikt del 5. Centrala myndigheter och dom
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december 1943. Golovanov ingick till och med i den sovjetiska
delegationen och beordrades personligen av Stalin att påbörja
planläggningen för operationen. 69
Redan under december hade den finländska signalspaningen
observerat att hittills okända flygförband baserats kring Lenin
grad. Trots detta var det först i samband med den första räden
mot Helsingfors natten den 6-7 februari som man slutligen blev
varse ADD:s närvaro. Så sent som dagen före hade chefen för
de finländska luftstridskrafterna, general Lundqvist, under vil
ken flygstridskrafterna, luftbevakningen och luftvärnet sorte
rade, sagt till den svenske flygattachen att han inte trodde att
ryssarna skulle genomföra någon fristående bomboperation
mot den finländska hemorten. Han menade att en sådan opera
tion skulle komma i samband med ett huvudanfall mot Finland
och detta förväntades först efter att Sovjet tagit sig an sitt för
modade huvudmål Balkan.70
Till ADD:s förfogande fanns cirka 1 000 bombrnaskiner. Vid
tre tillfällen bombades Helsingfors: nätterna 6-7, 16-17 och
26-27 februari. Natten den 22-23 februari anfölls Åbo
samma natt som bomberna föll över Stockholm-Strängnäsom
rådet.71 Den 12-13 februari bombades Uleåborg, Brahestad
och Rovaniemi av ADD. Denna kväll fälldes också bomber
över Haparanda och Övertorneå. 72 Uleåborg utsattes för ytter
ligare räder 21-22 och 27-28 februari. 73
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Geust, Carl-Fredrik: "Helsingin ja Kannaksen taivaalla 1944. Neuvo
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Det finska luftförsvaret kring Helsingfors, som 1943 utrustas
med två luftspaningsradarstationer och fyra eldledningsradar
stationer som avdelats till vissa nyinförskaffade tyska 88 mm
luftvärnsbatterier, visade sig effektivt. 74 Den mycket kompe
tenta finländska signalspaningen möjliggjorde dessutom att
luftförsvaret tidigt kunde förvarnas om kommande räder. 75
Den första förvarningen att en räd skulle komma var väderspa
ningsplan som uppenbarade sig i anslutning till målet. Väder
tjänsten var avgörande för precisionen i bombningarna. Med
ett felaktigt väderunderlag försvårades navigeringen avsevärt.
Från den 12 februari förstärktes försvaret av Helsingfors med
tolv tyska jaktplan av typen Messerschmitt Me 109G. 76 Endast
ett fåtal bombplan sköts ner av jaktflyg men effekten var i hu
vudsak en annan: när bombplanen fångades i ljuset av strålkas
tarna riskerade de att anfallas av jaktflyg och för att göra ma
skinen manöverdugligare och på så sätt undkomma denna fara,
släpptes vanligtvis bomblasten. Syftet med de finländska för
svarsansträngningarna var att försvåra för bombplanen att
träffa sina mål, inte att skjuta ner dem. 77
Luftförsvarsorganisationen i Helsingfors var mycket lik den
svenska i Stockholm. Runt Helsingfors respektive Stockholm
hade det förberetts ett antal ringar med spärrar vilka skulle ut
lösas framför annalkande bombflyg som därmed hindrades
av briserande gra
från att nå sitt mål. Spärrarna bildade
nater.
74
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Engberg, Olof: Helsingfors brinner. Historier och berättelser om hur
Helsingfors genomlevde de tre stora bombardemangen den 6-7, 1617 och 26-27 februari 1944. Ekenäs 1993, s 5f.
Mäkelä (1966), s 158f.
Finland saknade egna nattjaktförband. Messerschmitt Me 109G var
ett ensitsigt dagjaktplan som saknade radar. För att bekämpa mål
krävdes samverkan med luftvärnets strålkastarförband, en taktik som
var avsevärt mindre effektiv än den som kunde användas av de radar
försedda nattjaktplan som bekämpade de brittiska bombarmadorna
på kontinenten. Utan strålkastarna var jaktplanet i stort sett helt blint.
Why Helsinki Survived. The Role of Air De/ense in the Mass Bom
bings of Helsinki in 1944. Defence Forces Education Development
Centre, Helsinki 1998, s 7f.
Wh), Helsinki Survh1ed (1998), s 14f.

Helsingfors hade dock fyra stora fördelar jämfört med Stock
holmsförsvaret:
• De hade tillgång till ett mindre antal spanings- och eldled
ningsradarstationer vilka möjliggjorde tidig förvaring, följ
ning av de fientliga operationerna (och eget flyg) i nära real
tid samt eldgivning i mörker och dåligt väder.
• De hade utrustat vissa (radardirigerade) batterier med de ef
fektiva tyska 88 mm luftvärnspjäserna som var överlägsna
de mindre svenska 75 mm pjäserna.
• De disponerade efter den första räden mot Helsingfors också
en begränsad nattjaktkapacitet vilkens existens allvarligt
störde fiendens operationer.
• Den finländska organisationen och dess personal var prövad
och välövad kort sagt hade krigserfarenhet. 78
Den sovjetiska strategiska offensiven mot Finland misslyckades.
Trots massiva insatser nådde inte ADD det uppsatta målet att:
... slå ett hårt slag med ADD:s stridskrafter mot militära och industri
ella mål i Helsingfors med mål att störa vapenproduktionen och statens
ledning så att Finland tvingas dra sig ur samarbetet med det fascistiska
Tyskland. 79

Orsakerna till misslyckandet står att finna i ett effektivt fin
ländskt försvar som utnyttjade de sovjetiska svagheterna. Vilse
ledande operationer bidrog till detta. Utanför Helsingfors tän
des bränder på en plats som geografiskt liknade huvudstaden.
Dessa drog till sig bombplan vilka fällde sin last på fel plats. En
dubbelagent rapporterade om stor förödelse vilket fick ryssarna
att tro att räderna åsamkat stor skada. ADD:s ledning hade
granskat den västallierade bombtaktiken mot tyska städer. Vid
anfallen mot Helsingfors nyttjades dessa erfarenheter och i
mycket liknade upplägget det som britterna använde sig av i
storräden mot Köln i juni 1942. Även om ADD:s materiel och
personal var den bästa i Sovjetunionen, så saknades tillräcklig
78
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Why Helsinki Survived (1998), s 3ff; och Torpare (1980), s 554f.
Groehler, Olaf, "The Soviet Long-Range Airforces in the Great Patrio
tic War of the USSR (1941-1945)", i Militärhistorisk Tidskrift, 1991
(1992), s 142.
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utbildning och disciplin för att utföra koncentrerade flygräder
mot städer. Jämfört med de västallierades bombarmador som
sattes in mot Tysklands var ADD långt sämre både materiellt
och personellt. 80 Av de totalt 20 000 bomber som fälldes under
räderna mot Helsingfors träffade endast 799 själva staden och
146 civilpersoner dödades.81
ADD hade våren 1944 inte förmågan att nå målet för opera
tionen. Precisionsbekämpning av militära och industriella mål
var i praktiken omöjligt. Istället nyttjades en allmän terror
bombning av finländska städer - vilket visade sig att man inte
heller klarade av, delvis beroende på de finska motåtgärderna.
Att med denna metod krossa regeringens och folkets vilja till
fortsatt krig lyckades inte ens de västallierade med i bombkriget
mot Tyskland, trots att denna bomboffensiv, till tidsutdräkt,
omfattning och teknisk och personell kvalite, var av helt andra
dimensioner än de sovjetiska februariattackerna mot Finland.

Äbo bombas
I kvällningen den 22 februari 1944 startade nio sovjetiska flyg
regementen om totalt 220 bombplan från baser kring Lenin
grad. 82 Färden gick österut längs Finska viken. I höjd med Tytt
erskär kunde de följas av de finländska radarstationerna. 83 Vä
derleken försämrades emellertid snabbt och redan utanför Por
kala vände ett tjugotal plan åter. 84
Orienteringssvårigheterna ökade. Dessutom öppnade luft
värnsartilleri i Åbo skärgård eld vilket ytterligare försvårade för
angriparna. Till målområdet nådde endast ett hundratal plan.
De flesta bomberna föll utanför staden och i skärgården. De
splittrade formationerna irrade över ett stort område i sydvästra
80

\Vh)' He{sinki Survived (1998), s 13-17.
Engberg (1993), s 38. För en beskrivning av bornbskadorna i Helsing
fors, se Toivola, Esko: Bombningar av Helsingfors. Redogörelse över
skador på en del byggnader, som uppstod vid bombningar av Helsing
fors 6-7/2, 16-1712 och 26-27/2 1944. FOA rapport A 2 20037-D4.
Försvarets forskningsanstalt, Stockholm 1986.
82 Honkala (2000}, s 256.
83 Mäkelä (1966), s 163.
84 Honkala (2000), s 298.
81
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Den sovjetiska räden mot Äbo den 22 februari 1944.

Finland och Åland. Några plan bombade också Helsingfors. 85
Endast femton bomber träffade själva Åbo. Tre personer döda
des och sju skadades. Ungefär 100 av bombplanen bombade
Mariehamn, Kumlinge, Dalsbruk och ett antal andra platser i
Åbo skärgård och på fastlandet. 86 Bomberna över Mariehamn
fälldes ungefär klockan 20.50. 87 Mariehamn var troligtvis re
servmål. 88 Den materiella förödelsen begränsades här till ett an
tal krossade fönsterrutor. Åland var vid denna tid inte mörklagt.
Efter bombfällningarna denna februarikväll utfärdades en kun
görelse av länsstyrelsen på Åland om total mörkläggning från
och med torsdagen den 24 februari efter att marskalk
Mannerheim samma dag beordrat fullständig krigsbelysning i
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Mäkelä {1966), s 163.
Honkala (2000), s 253.
RA. UD. HP l vol 122. Rapport från svenske konsuln i Mariehamn
till UD, 23/2 1944.
Honkala (2000), s 256.

53

hela landet.89 Räden mot Åbo pågick mellan klockan 18.25 och
22.14.90
Tre plan, vilka från finsk sida antogs vara väderspanings
plan, bombade oavsiktligt Stockholm.91 Enligt dokument i
ADD stab hade några plan fällt bomber av misstag över svenskt
territorium. I den artikel där dessa dokument åberopas uppges
målet för bombplanen ha varit Kotka.92 Det råder därmed osä
kerhet om när denna händelse inträffade.93 Inga andra sovje
tiska bomber fälldes över Mellansverige i februari 1944. Det
kan vara fråga om ett missförstånd. Kotka ligger dessutom 110
km öster om Helsingfors. Att bombfällning av Sverige i februari
1944 nämns i sovjetiska arkivhandlingar och att detta skall ha
skett av misstag är dock ett faktum som man ej kan bortse från.

Sovjetunionen bombar Sverige
Klockan 20.10 tisdagen den 22 februari 1944 rapporteras att
ett främmande flygplan flyger in över svenskt luftrum i den
yttre skärgården norr om Svenska Högarna. Flygplanet flyger i
sydvästlig riktning. Något mer än fyrtio minuter senare ser
värnpliktige Tillberg, som står på post vid pansarregementet
P 3 i Strängnäs, hur två av hans kamrater skadades av splitter
från en bomb som slår ner 200 meter längre bort. Tillberg kas
tar sig i skydd.94 Hade kriget börjat? Han skulle inte bli ensam
om att uppleva krigets närhet denna kväll. Tio minuter tidigare
hade Stockholms södra delar bombats och alldeles strax skulle
89
90
91
92

93

94
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Hufvudstadsbladet 24/2 1944 och Södermanlands Läns Tidning 24/2
1944.
Honkala (2000), s 253.
Mäkclä, Jukka L: Helsinki liekeissä suurpommitukset helmilrnussa
1944. Söderström, Porvoo 1967, s 175ff.
Medved, Alexandr N, och Hazanov, Dimtrij B: "ADD:n hyökkäykset
Helsinkiin helmikuussa 1944", i Sotahistoriallinen aikakauskirja, 18.
Helsingfors 1999, s 172.
Honkala (2000), s 256.
KrA. Strängnäs försvarsområde (H). Stabsavdelningen, E I vol 6. Rap
port över boinbfällning vid P 3 22/2 1944 från regementschefen P 3,
23/2 1944. De två soldaterna som skadades, Evald Gustavsson och
Gunnar Backlin, berättade om sina upplevelser i Expressen 28/5 1994.
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Den svenska luftbevakningen identifierade sex främmande flyg
företag av denna natt. Man kan urskilja två huvudområden för
bombfällningarna, dels företagen i norra skärgården med
spridda bombningar på ett antal öar och i havet i två "vågor",
en vid niotiden och en strax efter midnatt, dels de längre åt syd
väst genomförda företagen, de som mellan kl 20.45 och 21.00
fällde bomber över Stockholm och Strängnäs. Försvarsstaben
bedömde det som ganska säkert att inte fler än tre plan nådde
in över det svenska fastlandet. 95

Stavsnäs-Strängnäs-Södertälje
Utgående från det material som finns i Krigsarkivet kan före
taget mot Strängnäs (företag I) rekonstrueras enligt följande.
Klockan 20.10 hör luftbevakningsstationen på Röder Bodskär i
ytterskärgården starkt motorbuller i sydostlig riktning. Flyg
företaget passerade 20.17 Skarpnäck söder om Stockholm och
20.24 rapporteras motorbuller från Södertälje.96 Senare upp
täcks två bombnedslag vid Stavsnäs i innerskärgården, ett vid
Strömma och ett vid Fågelbo gård.97 Vid inflygningen över
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KrA. IV. milo (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Bombfäll
ningen inom IV. milo 22-23 febr 1944 från militärbefälhavaren, 24/2
1944; och Svenska Dagbladet 2412 1944. I tidningsartikeln publicera
des en karta över överflygningarna. Denna visade i stort hur Försvars
staben uppfattade händelsen dagarna efter incidenten. Kartan publice
rades av Omar Magnergård 1985. I det fortsatta arbetet framkom
dock en del ny information som reviderade delar av rekonstruktionen
av händelseförloppet. Magnergård, Omar: I andra världskrigets
skugga. Svenska Dagbladet, Stockholm 1985, s 87.
KrA. IV. milo (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Obehöriga
överflygningar 22/2-23/2 1944 från chefen för LvcS, 29/2 1944.
KrA. Vaxholms försvarsområde/Stockholms kustartilleriförsvar (H).
Central- och infanteriavdelningen, BI vol 6. Rapport över verksamhe
ten under förstärkt försvarsberedskap (månadsraf>port) under febrnari
månad 1944 från chefen för Stockholms kustartilleriförsvar, 4/3 1944;
och Sobeus (2000), s 353.

skärgården fälldes dessa bomber troligen av detta företag.98
Ungefär klockan 20.40 observerades ett flygplan kretsande
över Strängnäs och tolv minuter senare fälldes sex sprängbom
ber och tre lysbomber under anflygning med frånslagna moto
rer på hög höjd från sydsydost och efter bombfällningen för
svann planet i sydostlig riktning. Två av lysbomberna antändes
inte förrän de nådde marken, men den tredje tändes på rätt
höjd och gav upphov till ett eldsken över staden. En större
sprängbomb träffade 50-60 meter från södra kasern och fem
mindre sprängbomber, varav en blindgångare, tog i isen norr
om regementet. 99 En blindgångare, en mindre sprängbomb på
25 kg, hittades vid Åsby på Tosterön tre kilometer öster om
P 3. 100 Ytterligare ett nedslag hittades senare och totalt identi
fierades tio nedslag kring Strängnäs. 101 Det rapporterades
också om en detonation i området kring Pershagen i Söder
tälje.102 Det var troligtvis en bomb fälld av företaget som strax
innan bombat Strängnäs. Företaget lämnade svenskt luftrum
vid Nynäshamn klockan 21.19.103 Redan klockan 21.12 hade
marinens IL luftvärnsdivision antecknat ett starkt motorbuller
98

Bomberna vid Stavsnäs skulle även ha kunnat ha fällts av den maskin
som bombade Stockholm men ingen rapport om detonationer i områ
det stämmer med tiden för Stockholmsföretagets in- eller utflygning.
Detonationer hördes i Vaxholm strax efter klockan 20.00 vilket stäm
mer med inflygningstiden för företaget mot Strängnäs. Dagens Nyhe
ter 23/2 1944.
99 KrA. Strängnäs försvarsområde (H). Stabsavdelningen, E I vol 6. Rap
port över bombfällning vid P 3 22/2 1944 från regementschefen P 3,
23/2 1944; och Dagens Nyheter 24/2 1944. De sovjetiska bombplanen
nyttjade under bombningarna av de finska städerna flitigt lysbomber
för att belysa målområdet och därmed underlätta för bombfällarna att
rikta mot målet.
10° K
rA. Strängnäs försvarsområde (H). Stabsavdelningen, E I vol 6. Rap
port över bombfällning vid P 3 22/2 1944 från regementschefen P 3,
23/2 1944; och Södennanlands Läns Tidning 25/2 1944. Denna blind
gångare grävdes upp den 24/2. Den bar rysk text.
101 Dagens Nyheter 2412 1944.
102 Svenska Dagbladet 23/2 1944.
103 KrA. IV. milo (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Bombfäll
ningen inom IV. milo 22-23 febr 1944 från militärbefälhavaren, 24/2
1944.
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söder om Horsfjärden i sin krigsdagbok. 104 En uppgift gör
också gällande att företaget delat sig i Strängnäs och att ett eller
flera plan försvunnit i sydlig riktning. Detta eventuella sydliga
flygplan hördes emellertid inte av mer, vilket ledde till att man
inte satte större tilltro till denna uppgift. 105 Det var troligtvis
endast en ensam flygmaskin som bombade Strängnäs. 106
Två soldater skadades av splitter. Den ene fick höger skenben
avslaget och den andre erhöll sår kring högra knäet. Det var bara
ren tur att inte fler skadades. I en kasern slogs i stort sett alla ru
tor sönder. Tursamt nog var de där förlagda kompanierna till
fälligt på vinterutbildning i Boden . I soldathemmet, som låg en
dast ett par hundra meter från den större bombens nedslagsplats,
höll Soldathemsföreningen möte med biskopen, borgmästaren
och delar av regementets officerskår närvarande. 107 Fönsterru
torna trycktes in och glassplitter regnade över mötesdeltagarna.
Takpannor slungades ner utanför lokalen. Det blev stor upp
ståndelse i salen men "de militära representanterna manade till
lugn" och det uppstod ingen panik.108 Flera personer undgick
med liten marginal att träffas av splitter och en yngling slunga
des av tryckvågen fem meter in i en port och förlorade tillfälligt
medvetandet. 109 Totalt förstördes omkring tvåtusen fönster
rutor och flera fönsterbågar. Splitter hade träffat både ytter- och
innerväggar inom kasernområdet och dessutom skadat en del
möblemang. Två kakelugnar förstördes också. 110
KrA. Vaxholms försvarsområde/Stockholms kustartilleriförsvar (H).
Central- och infanteriavdelningen, B I vol 6. Krigsdagbok under tiden
1/2-29/2 1944 för IT. Lvdiv.
io5 KrA. IV. milo (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Bombfäll
ningen inom IV. mila 22-23 febr 1944 från militärbefälhavaren, 24/2
1944.
106 KrA. Strängnäs försvarsområde (H). Stabsavdelningen, E I vol 6. Rap
port över bombfällning vid P 3 22/2 1944 från regementschefen P 3,
23/2 1944; och Dagens Nyheter 24/2 1944.
107 De Geer (1977), s 515f.
108 Dagens N)'heter 23/2 1944.
109 Dagens N)'heter 24/2 1944.
uo KrA. Strängnäs försvarsområde (H). Stabsavdelningen, E I vol 6. Rap
port över bombfällning vid P 3 22/2 1944 från regementschefen P 3,
23/2 1944.
104
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Stockholm
Klockan 19.55 observerade luftbevakningsstationen på Marö
motorbuller i östlig riktning. Luftvärnscentralen i Stockholm
larmade fyra minuter senare luftvärnsförbanden under
A 401.111 Därmed var det befintliga luftvärnet i Stockholmsom
rådet eldberett. Klockan 20.05 uppfattades att flygplan fällde
röda och vita signalljus i skärgården. 112 Denna information
nådde troligen inte luftvärnsförbanden i Stockholm. Vilka före
tag dessa två händelser skall hänföras till har ej kunnat utrönas.
Klockan 20.24 inpasserade ett företag (företag III) vid
Svenska Högarna, passerade Nassa Bonden, Korsö, Runmarö
och vek i höjd med Nämdöfjärden i nordvästlig riktning mot
Stockholm. Klockan 20.37 rapporterade luftvärnsförbandet
(lvf) 48 (en 40 mm luftvärnsautomatkanontropp) söder om
Skarpnäcksfältet motorbuller i sydostlig riktning. Tre minuter
senare hörde lvf 2 (ett 7,5 cm luftvärnskanonbatteri) i Nacka
(Vikdalen) starkt motorbuller. Normalspärr X 30 kommende
rades i sydlig riktning. Strax innan eldkommando skulle beord
ras observerades en vit ljussignal. Detta ledde till att man av
vaktade med eldgivningen för att se om det kom fler ljussigna
ler, vilket skulle indikera ett flygplan i nöd. Istället utvecklade
sig den givna ljussignalen till ett fallande orienteringsljus - en
lysbomb. Flygföretaget hade emellertid flugit förbi och en ny
spärr hann man inte lägga upp. Strax efter hördes detonatio
nerna från bombnedslagen kring Järla. Det svenska luftvärnet
hade missat det enda tillfälle som gavs att med eld påverka flyg
planen som denna natt bombade Stockholm.
Företaget har med neddragna motorer flugit in mot Stock
holm på minst 3 500 meters höjd, vilket innebar att det under
inflygningen endast kunnat påverkas av fjärrluftvärnsförband.
Söder om Nacka har motorerna dragits på och ett orienterings
ljus fällts klockan 20.42 norr om Skarpnäck. Lysbomben följs
av åtta sprängbomber i och kring Järla sjö, varav en blindgång
are vid Lillängen som splittras vid nedslaget, och tre spräng111
112

KrA. IV. milo (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Obehöriga
överflygningar 22/2-23/2 1944 från chefen för LvcS, 29/2 1944.
Sobeus (2000), s 353.
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Vid Eriksdals friluftsteater hade ridån gått upp för första gången fredagen
den 20 juni 1941, då Fredrih August Dahlgrens folklustspel "Värmlän
ningarna" uppfördes. Efter att ha mottagit fyra av de sovjetiska bomberna
inställdes teatersäsongen 1944 - och alla därefter.

bomber vid Järla station. Fyra sprängbomber, en på 100 kg och
tre mindre på 25 kg, har fällts fyra kilometer västerut på ett
obebott område vid friluftsteatern Eriksdal ett hundratal meter
från Skanstullsbron och 400 meter från Åhlen & Holms bygg
nad vid Ringvägen. Efter bombfällningen vid Eriksdal har mo
torerna åter dragits av och företaget flugit över Stockholm, för
att norr om Ulriksdal vända och därefter vika öster ut och pas
sera norr Lidingö.
Vid Ulriksdal lyckades en strålkastaravdelning kort belysa ett
stort flermotorigt flygplan som med frånslagna motorer flög i
sydlig riktning på cirka 700 meters höjd över bortre delen av Ul
riksdals galoppbana. Planet försvann i ett moln och kontakten
tappades. Klockan 20.53 ser lvf 48 i Skarpnäck hur ett rött ljus
sakta försvinner i sydostlig riktning. Det var det sista som den
60

svenska krigsmakten såg av flygmaskinen som bombade Stock
holm. Vid nedslagsplatsen i Järla säkras splitter med kyrillisk
skrift - det var sovjetiska bomber som fällts över Stockholm. 113
De tre lyssnarapparater som fanns i beredskap kunde inte
fånga något motorbuller vilket förklaras av att planet flugit
med frånslagna eller åtminstone nerdragna motorer. Inpasse
ringen har dessutom skett i en för lyssnarapparaterna svårav
lyssnad riktning. 114 Med största sannolikhet har planet strypt
motorerna och låtit dem gå på "tomgång". Detta förfarande
var inte unikt. Åtminstone vid den första bombräden mot Hel
singfors den 6 februari närmade sig planen målet i glidflykt för
att efter det att bomblasten fällts åter dra på motorerna. 115
rapport klockan 20.54 från ett förband på Lidingö, via
luftvärnscentralen till luftbevakningscentralen, om ett brin
nande flygplan föranledde att en anhållan sändes till F 8 om åt
gärder för mottagande av ett plan för nödlandning. Eftersom
luftbevakningscentralen av tidigare erfarenhet visste att dessa
åtgärder, främst då upptändning av landningsbanor, brukade
ta lång tid vid F 8 meddelades också Bromma.116 Bromma flyg
plats var sedan klockan 20.45 redan upptänt för att ta emot ett
inkommande svenskt måldragningsplan.117 Det som uppfatta
des som ett brinnande plan var troligtvis avgasflammor från ett
sovjetiskt bombplan som under återfärden från Stockholm pas
serade norr om Lidingö.
m KrA. IV. mila (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I val 6. Obehöriga
överfl-ygningar 22/2-23/2 1944 från chefen för LvcS, 29/2 1944;
Dagens Nyheter 24/2 1944 och Norrtelje Tidning 24/2 1944.
114 KrA. IV. mila (H). Luftskyddsavdelningen Vllb, F I val 6. Obehöriga
överflygningar 2212-23/2 1944 från chefen för LvcS, 29/2 1944; och
Bombfällningen inom IV. mila 22-23 febr 1944 från militärbefälhava
ren, 24/2 1944.
115 Jokipalito, P: "Eine allgemeine Obersicht der Grossangriffe und
Luftabwehr för Helsinki im Februar des Jahres 1944", i Flugabwehr
und Technik, 2 (Februar) 1951, s 36.
116 KrA. IV. mila (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Rapport om
olika företeelser i samband med inflygningarna 22/2-23/2 från tjf che
fen för luftbevakningscentralen i Stockholm, 24/2 1944.
11 7 KrA. IV. milo (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Obehöriga
överflygningar 22/2-23/2 1944 från chefen för LvcS, 29/2 1944.
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Strax efter det att bomberna fällts över Stockholm rapporteras
ytterligare ett flygplan över staden. Klockan 20.57 observerar
luftvärnsförband vid Bromma ett flygplan som blinkar med po
sitionsljuset efter att ha belysts av en strålkastare, en signal som
initialt uppfattades som ett flygplan i nöd av luftvärnsorganisa
tionen. Detta syns också från strålkastaravdelningen i
Ulriksdal. Planet landar strax efter på Bromma och befinns
vara målflygplanet SE-AKY, en enmotorig Caudron C.635M
Simoun, ägd av Björkvallsflyg. 118 Företaget hade kontrakterats
av krigsmakten för att stödja Ostkustens marindistrikt med
bland annat måldragning.119 Planet skulle enligt ursprungspla
nen, efter avslutad målflygning vid Väddö, landat på Bromma
först klockan 22.15. Luftbevakningscentralen ( och Bromma
flygplats) hade fått meddelande om att målflygningen avbröts
tidigare men meddelade inte detta till luftvärnscentralen på
grund av att lägesofficeren "för tillfället var överhopad med gö
romål, som för honom vid tillfället komma att framstå såsom
viktigare". 120 Givetvis förvirrade detta målflygplans agerande
bilden av de främmande flygföretagen. Om inte annat riskerade
flygplanet att ha skjutits ner av eget luftvärn när det oanmält
passerade in över Stockholm.
En timme efter bombfällningarna i Stockholm orienterade
Försvarsstabens luftvärnsavdelning pressen om vad som inträf
fat. I pressmeddelandet rapporterades att ett flygplan försvun
nit brinnande norr om Stockholm. Detta förmodades ha störtat
och hemvärnet sökte efter vraket.1 21 Det var troligen rapporten
från Lidingö om ett brinnande flygplan som ledde till den felak
tiga uppfattningen att ett plan störtat norr om Stockholm. Se1 18
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dan inkomna rapporter granskats uppdagades felet och uppgif
ten om att ett plan störtat togs tillbaka dagen efter. 122
Över en timme efter att det sovjetiska flygföretaget försvun
nit söder om Skarpnäck rapporterade luftvärnsförband kring
Bromma om nya motorbuller. Efter en halvtimme konstateras
att bullret härrört
från bussmotorer. 123 Detta visar på svå
righeterna som fanns kopplade till ett förvarningssystem som
nattetid var hänvisat till hörselobservationer. Det kunde relativt
lätt komma in felaktig information viket givetvis försvårade
luftbevaknings- och luftvärnscentralernas möjligheter att få en
korrekt lägesuppfattning.
I Stockholm pågick kvällen den 22 februari 1944 en luft
skyddsövning. Allmänheten trodde först att detonationerna
härrörde från denna övning och det klagades hos polisen över
att luftskyddet bedrev så realistiska övningar så att rutorna i
husen tryckes ut. 124 Snart började rykten spridas om orsakerna
till explosionerna - meteorer och andra naturkatastrofer nämn
des. Ett rykte gjorde också gällande att det beordrats allmän
mobilisering. 125 Radioutsändningen klockan 22.00 klargjorde
dock att det rörde sig om flygbomber. Ett stort antal rutor
krossades av bombnedslagen. Gatorna kring Ringvägen, främst
Vetegatan och Gräsgatan och korsningen Ringvägen/Götgatan,
men även andra sidan Skanstullsbron vid Hammarby drabba
des. Inledningsvis uppfattades inte var bomberna föll, men efter
en stunds sökande hittades nedslagsplatsen som spärrades av
polis och hemvärn. Mirakulöst nog skadades bara två personer
av bomberna. En servitris på ett kafe i hörnet Götgatan/Ringvä
gen fick skärsår av glassplitter från kafefönstret och en man
som väntade på bussen i korsningen Ringvägen/Götgatan
slungades av lufttrycket i gatan och bröt ena axeln. 126 De fyra
122

123
124
125
126

64

Svenska Dagbladet 24/2 1944.
KrA. IV. milo (H). Luftskyddsavdelningen VIIb, F I vol 6. Obehöriga
överflygningar 22/2-23/2 1944 från chefen för LvcS, 29/2 1944.
Svenska Dagbladet 23/2 1944.
Dagens Nyheter 23/2 1944.
Norbelie, Harald: Gata upp och gata ner. Människor och miljöer i
Stockholm förr och nu. 1-2. Raben Prisma, Stockholm 1997, s 124;
Svenska Dagbladet 23/2 1944 och Norrtelje Tidning 24/2 1944.

bomberna slog ner inom ett område om femtio meter i längd.
Den större bomben träffade mitt på Eriksdalsteaterns scen som,
tillsammans med främre parkett och planket som omgav tea
tern, fullständigt sopades bort. Kvar blev bara en tre meter djup
krater som mätte fem till sex meter i diameter. Det intilliggande
kanotskjulet perforerades av splitter och flera av kanoterna
skadades. Även en elledning vräktes omkull och många av trä
den i parken knäcktes. Bomberna hade detonerat praktiskt ta
get samtidigt och explosionen hördes långt ut i förorterna. 127

Skärgården
I norra skärgården rapporteras första motorbullret, som
nämnts tidigare, klockan 19.55 öster om Marö. Strax efter
meddelas att en okänd flygmaskin flugit in söder om Söderarm
(företag II) klockan 20.03, kretsat en stund över skärgården för
att försvinna i nordostlig riktning norr om Söderarm elva minu
ter senare. 128 Klockan 21.01 observeras ett företag (företag IV)
vid Svartlöga en mil sydöst om Blidö. Företaget flög i nordväst
lig riktning och omkring 21.05 fälldes tre sprängbomber och
sex brandbomber över Blidö och ytterligare två brandbomber
på småöarna norr om Hagmarsö. Troligtvis fällde detta företag
också en sprängbomb i närheten av Spillersboda brygga på fast
landet och tre brandbomber på Söderöra strax öster om
Blidö. 129 En av bomberna träffade huvudledningen vid Finnhol
men med följd att Blidö och Rådmansö mörklades hela natten.
Företaget fällde också ett fallskärmsljus i närheten av Björknäs
på Rådmansö en halvmil norr om Spillersboda. 130 Motorljud
observerades sista gången på östlig kurs vid Svartlöga klockan
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21.17 när företaget flög ut samma väg som det kommit.131
Sprängbomberna orsakade kratrar med fyra meters diameter
och stort djup i mjuk mark. Då de träffade bergsterräng har de
slagit av träd med 20 centimeters diameter och allvarligt skadat
allt inom 30 meter från nedslagsplatsen. Ett vittne på Blidö be
rättar i förhör hur en bomb slog ner 100 meter från boningshu
set, varvid verandafönstret for ur karmen, källardörren slogs
upp och ladugårdsdörren demolerades. Ytterligare bomber hör
des visslande närma sig marken och det tredje nedslaget var
mycket kraftigare än övriga. Därefter hörde vittnet hur flygpla
nets motorer åter startade. Ett annat vittne på Blidö hörde två
kraftiga detonationer och morgonen efter konstaterades att
snön cirka 50 meter från stugan var svart. Senare grävde vittnet
upp ett propellerliknande föremål ur kratern. Ännu ett vittne
intygade att då han satt inomhus vid 21-tiden hördes två deto
nationer. Han reste sig för att springa ut, då plötsligt all el
slocknade. Väl ute hörde han ytterligare detonationer och ett
mycket starkt motorbuller från flera motorer och därefter åter
tre detonationer. Dagen efter visade det sig att en bomb slagit
ner bara 400 meter från ålderdomshemmet på Blidö. I vissa av
kratrarna säkrades splitter med kyrillisk skrift. Det var sovje
tiska bomber. 132
Det var ännu inte slut på bombfällningarna över svenskt ter
ritorium. Klockan 00.23 inpasserade ett eller två, sannolikt fler
motoriga, flygplan (företag VI) söder om Söderarm mot Svart
löga där en sprängbomb fälldes. Företaget fortsatte därefter mot
Blidö där en trolig brandbomb fälldes vid Yxlan omkring
klockan 00.30. Företaget utpasserade sedan 00.40 norr om
Svenska Högarna.133 Längs den väg som företagen i norra skär
gården flög fanns inga svenska luftvärnsförband som hade för
måga att verka mot dem. Blidö var i praktiken helt oförsvarat.
131
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Även i södra skärgården kränktes svenskt luftrum ytterligare
en gång. Klockan 21.30 inpasserade ett företag (företag V) i
trakten av Huvudskär, fortsatte upp norrut mot Ornö och
Nämndö och utpasserade därefter klockan 21.40 i östlig rikt
ning. Detta kan tänkas ha varit företaget från Strängnäs som
ter sydlig kurs från Nynäshamn klockan 21.19 åter vänt norrut
för att orientera sig hem mot basen i Leningradområdet. Det är
också möjligt att det var ett flygplan från någon annan främ
mande makt som av en tillfällighet kränkte svenskt luftrum
denna kväll.

Efterspel
Redan den 23 februari hade Sovjetunionen i en krigskommu
nike förnekat all inblandning i bombfällningen. Eftersom inga
sovjetiska plan hade befunnit sig över Stockholmsdistriktet
kunde de inte heller ha fällt några bomber där menade kommu
niken.134 Samma dag påtalade en svensk diplomat i Moskva
händelsen för den sovjetiske chefen för skandinaviska avdel
ningen i utrikesministeriet. Ryssen visade tillsynes oförställd
förvåning över uppgiften. Han medgav inget sovjetiskt misstag
och än mindre någon medveten avsikt. Den förklaring som pre
senterades var istället att det rört sig om en tysk eller finländsk
provokation. Tyskarna hade i Baltikum kommit över stora
mängder sovjetiska bomber som de skulle ha nyttjat i operatio
nen mot Sverige. 135
Att tyska eller finländska plan skulle ha fällt sovjetisk krigs
bytesmateriel är ytterst osannolikt. Det är omöjligt att se vad
Tyskland och/eller Finland skulle uppnå med att bomba
Sverige. Lördagen den 26 februari framförde beskickningen i
Moskva den svenska regeringens protest till den sovjetiska re
geringen med anledning av de ryska överflygningarna och
bombfällningarna i Stockholmsområdet. I demarchen slogs fast
att alla tecken tydde på att det rörde sig om sovjetiska plan som
i samband med räden mot Åbo kommit vilse. Man förväntade
134
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sig att åtgärder vidtogs från sovjetisk sida för att förhindra ett
upprepande och man förbehöll sig rätten att återkomma med
skadeståndskrav. 136 Två dagar senare, måndagen den 28 febru
ari, avlämnade sovjetregeringen sitt svar på protesten. Åter för
nekades all sovjetisk inblandning. Istället hävdade man fortfa
rande att flyganfallet mot Stockholmsområdet utförts av tyska
eller finländska bombplan i provokationssyfte. Den svenska
protesten avfärdades därmed som ogrundad. 137 I och med det
var händelsen utagerad på det diplomatiska planet.
Under dagarna efter de sovjetiska bombfällningarna rappor
terades det om motorbuller i Stockholms södra skärgård. Den
23 februari hördes starkt motorbuller öster om Horsfjärden.
Den 24 siktades ett okänt flygplan och hördes motorbuller ös
ter om Trosa och över Mörköområdet. Den 25 hördes motor
buller väster om Rödlöga och starkt motorbuller nordväst om
Eldtomta. Motorbullret härrörde troligen från ett flygplan på
hög höjd över Stockholm. 138 Alla dessa rapporter kommer från
marinens IL luftvärnsdivisions krigsdagbok och har inte kunnat
verifieras från annat håll. Det kunde röra sig om svenska plan
eller kurirplan vilkas existens marinens luftvärn ej orienterats
om. Det är givetvis också möjligt att det var neutralitetskränk
are från någon av de krigförande staterna.
Klockan 19.40 den 26 februari, fyra dygn efter bombfäll
ningarna, öppnade luftvärnet i Stockholm eld mot motorbuller
som uppfattades som en flygmaskin på hög höjd. Det var tro
ligtvis 7,5 cm batteriet lvf 13 vid Bromma flygplats som utlöste
en spärr. Eldgivningen hördes över stora delar av Stockholm
och de sex kraftiga explosionerna fick rutorna att skallra i
Bromma och södra Solna. Många trodde att händelserna före
gående tisdag hade upprepats. Något resultat tycks inte eldgiv
ningen fått på det främmande flygplanet. 139 Samma kväll ge
nomförde ADD den sista och kraftigaste av tre räder mot Hel136
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singfors. Planen fångades av den finska radarbevakningen
klockan 19.29 och flyglarm gavs 19.45. 140 Om det rörde sig om
en neutralitetskränkare över Stockholm denna kväll, vilket med
säkerhet aldrig fastställdes, kunde det åter igen vara frågan om
en rysk maskin som deltog i en räd mot Finland.
I början av mars vändes ADD:s uppmärksamhet bort från
Finland och till andra sidan Finska viken. Natten mellan den 9
och 10 mars bombade 300 maskiner Tallinn. Det tyska försva
ret av den estniska huvudstaden var tillnärmelsevis inte lika
kraftfullt och välorganiserat som det finska kring Helsingfors.
Målet låg förhållandevis nära baserna, vilket underlättade navi
geringen och vädret var klart. Resultatet blev därefter; stora de
lar av stadens byggnader förstördes och omkring 1 300 män
niskor dödades. Om försvaret var svagt och omständigheterna
gynnsamma i övrigt kunde det sovjetiska strategiska bombfly
get åsamka stor skada trots sina brister. 141
I slutet av mars 1944 påbörjades en omgruppering av ADD:s
förband söderut. Det strategiska bombflyget behövdes som un
derstöd i den stundande storoffensiven på centralfronten. Efter
ytterligare en misslyckad bomboffensiv, denna gång mot Buda
pest i september, omorganiserades slutligen ADD i december
och bildade istället den 18. flygarmen som sedan nyttjades till
taktiskt stöd för röda armen under slutstriderna i Berlin. Flyg
marskalk Golovanov förlorade därmed sin självständiga ställ
ning och tvingades underordna sig rivalen, chefen för flygvap
net, flygmarskalk Novikov. Stalins order för denna organisa140
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tionsförändring dagtecknades den 6 december - på Finlands
självständighetsdag. Golovanov fick heller aldrig Sovjetunio
nens högsta utmärkelse, Sovjetunionens hjälte. Novikov förära
des med två hjältestjärnor. 142

Bombningarna och följderna i Sverige
Bomberna över Stockholmsområdet chockade givetvis många.
Den politiska debatten tog omedelbart fart i både pressen och
riksdagen. I den utrikespolitiska diskussionen rådde en i det
närmaste total enighet om att det inte rörde sig om ett avsiktligt
dåd med något underliggande syfte. Allmänt accepterades den
av krigsmakten framförda teorin om felnavigering. 143
Istället koncentrerades debatten kring den militära beredska
pens förmåga att hävda neutraliteten och luftskyddets effektivi
tet. I riksdagens första kammare frågade högermannen Gösta
Siljeström den 26 februari om det "finnes skäl att antaga, att
den svenska beredskapen icke fungerat så som den borde" . 144
Försvarsminister Per Edvin Sköld svarade att beredskapen hade
fungerat. Luftbevakningscentralen hade i god tid fått rapport
om flygföretagen och larmat luftvärnet. Flygplanen hade dock
avgett signaler som uppfattats som nödsignaler. Enligt gällande
order fick förbanden i denna situation inte öppna eld. Luft
skyddschefen i Stockholm, som var den som skulle beordra lo
kalt flyglarm, hade inte informerats av luftbevakningscentralen,
fortsatte Sköld, eftersom inflygningarna bedömdes som enstaka
vilket generellt inte påverkade luftskyddsorganisationen. Alla
hade följt bestämmelserna och gjort vad som ankom dem. Reg
lerna för eldöppnande kunde kanske ändras menade försvars
ministern. Siljeström nöjde sig inte med detta. Han menade att
landets luftförsvar och luftvärn, trots svenska folkets stora och
tunga personliga offer och en stor skuldsättning för att för
stärka försvaret, inte hade bestått provet. Sköld ogillade Silje142
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ströms argumentering och menade att militären hade lytt order
och att svenska folkets samlade uppoffringar inte kunde kopp
las till om luftvärnet denna kväll sköt eller inte sköt. 145 Det vi
sar sig vid en granskning av befintligt arkivmaterial att Silje
ström hade ett visst fog för sitt påstående.
Det uteblivna eldöppnandet i Stockholm kvällen den 22 fe
bruari föranledde de militära myndigheterna att genomföra en
utredning. I arbetet med denna konstaterades att luftbevak
ningen inte hade rapporterat om några nödsignaler från okända
flygplan till luftvärnscentralen under kvällen. 146 Luftvärnsför
banden hade alltså ingen vetskap om eventuella flygplan i nöd
när företaget passerade in över Stockholm. I militärbefälhava
ren Helge Jungs första rapport till försvarsstabschefen Carl-Au
gust Ehrensvärd konstaterades att luftbevakningscentralen
meddelades om bombfällningarna först genom radionyheterna
klockan 22.00, varför orientering till luftvärnsförbanden inte
kunde ges i tid för möjliggörande av beskjutning. 147 Detta vi
sade sig senare under utredningen vara fel. Luftvärnscentralen
hade all information om de främmande flygföretagens rörelser.
Redan klockan 19.55 föranledde rapporten från Marö att luft
värnsförbanden beordrades vara eldberedda. 148 Lvf 2 i Vikdalen
och lvf 48 i Skarpnäcl< var larmade innan företaget observera
des av dessa enheter. 149 Det i förtid anlända målflygplanet SE
AKY och rapporter om brinnande flygplan norr om Lidingö gav
luftförsvarsorganisationen en uppfattning att det kunde röra sig
om flygplan i nöd, men då hade redan bomberna fällts och detta
påverkade därmed inte luftvärnsförbandens eldöppnande.
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Orsaken till att lvf 2 i Vikdalen inte öppnade eld står helt att
finna i att man på plats vid batteriet för ett kort ögonblick upp
fattade orienteringsljuset som ett nödbloss. Att några andra
luftvärnsförband inte öppnade eld berodde helt enkelt på att så
dana inte fanns. Antalet luftvärnsförband i beredskap var få,
och det var endast lvf 2 i Vikdalen som passerades tillräckligt
nära av ett bombplan för att verkanseld skulle vara möjlig. För
övrigt begränsades luftvärnets möjlighet att nå verkan av att
bemanningen vid pjäserna inte kunde observera målet. I och
med att lyssnarapparaterna, främst beroende på den av rys
sarna valda smygtaktiken, inte kunde registrera flygmaskinerna
uteblev också inriktningen till strålkastaravdelningarna. 150
Vädret, halvklart med nordostlig vind, försvårade också. 151
Vindriktningen innebar att företaget närmade sig huvudstaden i
motvind, det vill säga ljudet fördes inte "framåt" av vinden
tvärt om. På grund av moln uppfattade inget av luftvärnsför
banden i Stockholm att strålkastaravdelningen i Ulriksdal, som
lyckades fånga ett lågtflygande plan, hade tänt strålkastarna.
Därmed försvann den enda möjligheten luftförsvaret hade att
ge luftvärnspjäserna en möjlighet att se målet och därmed
kunna direktrikta eld mot detta. 152
De sovjetiska bombningarna av Stockholm visade också på
brister i samarbetet mellan luftbevakningscentralen och luft
värnscentralen i Stockholm. Inte bara information om målflyg
planet tappades. Tidigare hade luftbevakningscentralen motta
git rapporter om ljussignaler från trakten av Rådmansö. Efter
att detta kontrollerats och det framkommit att kustflottan be
drev övningar i farvattnen öster om Blidö ansågs detta ej beröra
A 401 och därför orienterades inte heller luftvärnscentralen. I
en slututvärdering som sammanställdes ansågs det att luft
värnscentralen nog skulle ha orienterats om detta. Men även
15°
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luftvärnscentralen brast i information till luftbevakningscentra
len. Luftbevakningscentralen var ansvarig för att allmänheten
alarmerades vid flyganfall samt att kontakt togs med luft
skyddsorganen i staden. Problemet var att luftbevakningscen
tralen inte hade några egna organ närmare än två till tre mil
från Stockholm och därför var beroende av information från
bland andra luftvärnsförbanden som rapporterade till luft
värnscentralen. Luftvärnscentralen informerade inte luftbevak
ningscentralen om flygföretagen och bombfällningarna. Där
emot togs kontakt med luftskyddet och polisen, en uppgift som
alltså inte åvilade luftvärnscentralen utan luftbevakningscentra
len.153 Luftbevakningscentralen fick informationen om bomb
fällningarna först klockan 22.00 via kvällsnyheterna på ra
dion.154
Avsaknad av rapport från luftbevakningen till luftskyddet
föranledde överbefälhavaren att på kvällen den 24 februari te
lefonledes ge order att luftbevakningen omedelbart skulle un
derrätta luftskyddschefen i Stockholm angående alla främ
mande flygföretag som berörde Stockholmsområdet. Vid luft
skyddets ledningsplats, luftskyddscentralen, skulle det finnas
kvalificerad personal för bedömande av eventuella meddelan
den. Ordern hade föregåtts av kritik i pressen mot att luft
skyddscentralen inte orienterades. Det visade sig att samband
mellan luftbevakningscentralen och luftskyddscentralen inte
upprätthölls när beredskapsnivån var så låg som den var. Det
fanns helt enkelt ingen bemyndigad person som kunde svara i
luftskyddscentralen. Det beslutades av chefen för luftbevak
ningscentralen att inte utlösa flyglarm, s k tyfonlarm, i Stock
holms stad. Detta fick nämligen endast komma ifråga om det
var ett tydligt angrepp mot Stockholm av ett avsevärt antal
flygplan. Luftbevakningscentralen besvärades dessutom av att
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allmänheten och tidningar ringde in till centralen för att få upp
lysningar vilket ytterligare försvårade arbetet. 155
Slututvärderingen, som hade genomgåtts med tjänsteförrät
tande chefen för luftbevakningscentral Stockholm, kapten Åke
Lönegren, den nye tillträdande chefen för luftbevakningscentral
Stockholm, kapten Harry von Eckermann, chefen för A 401,
överste Einar Sporrong och chefen för luftvärnscentral Stock
holm, kapten A Palmgren, avslutas med:
Även tidigare har vid skilda tillfällen visat sig, att samarbetet mellan le
och lvc, till gagn för den gemensamma uppgiften, kunnat vara bättre,
och en viss irritation mellan dessa båda organ på grund av bristande
vilja till förståelse för varandras arbete har stundom kunnat förmärkas.
Denna självändamålsmentalitet, om den fortfarande på något sätt fin
nes kvar, måste bort och båda parter förständigas att vid alla tillfällen,
även om direkt order därom icke utfärdats, snabbt och utan formalite
ter hålla varandra orienterade om vad som kommit till någonderas kän
nedom rörande den gemensamma uppgiften - luftförsvaret.156

Organisationen hade inte bestått provet.
Under våren sände den svenske militärattachen i Helsingfors,
överste Carlos Adlercreutz, en hemlig rapport till Försvarssta
ben angående det finländska försvaret mot flyganfall. 157 Efter
en förfrågan om kompletteringar med jämförelser mellan det
svenska och finländska luftförsvaret svarade Adlercreutz att
rapporten inte syftade till att göra någon jämförelse men att
han vid "samtal med en av de högsta officerarna ur luftstrids
krafterna" fått information som kunde vara av vikt. Denne
sagesman, som enligt attachen var ganska väl inne i svenska or
ganisationsförhållanden, menade att de djupast liggande orsa
kerna till den uteblivna eldgivningen i samband med bombfäll
ningen över Stockholm måhända fanns i "bristande organisato
riskt sammanhang mellan luftbevakning, luftvärn och flyg155
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stridskrafter" . 158 Även i Finland hade man insikt i problemen
inom det svenska luftförsvaret.
Förutom internutredningen om samarbetssvårigheterna inom
luftförsvarsorganisationen fick de sovjetiska bombningarna av
huvudstadsområdet endast en direkt konsekvens för krigsmak
ten. Den 29 februari 1944 ändrades eldöppningsbestämmel
serna helt i enlighet med försvarsministerns förslag i riksdagen
tre dagar tidigare. Fortsättningsvis anbefalldes att enbart avgi
vande av nödsignal inte fick föranleda utebliven eldgivning vid
luftvärnet. 159 Som ett resultat av denna ändring påtalades också
behovet av att personal i luftbevakningen besatt kunskaper om
svenska flygvapnets igenkänningssignaler och igenkännings
manövrar. Under mars 1944 beordrades kontroll av dessa kun
skaper vid samtliga luftbevaknings- och luftvärnscentraler, luft
värnsförband och luftbevakningsstationer inom IV. militärom
rådet ( östra Svealand).

Varför bombades Sverige?
Myter !<ring bombningarna - sovjetiska påtryckningar
mot Sverige
Den officiella förklaringen till bombningen av Stockholmsom
rådet 1944 var från första stund att det rörde sig om en felnavi
gering. Ingen annan samtida tolkning framkommer heller i käll
materialet. Allt sedan kriget har det förts fram ett antal tolk
ningar av orsakerna till bombningarna som motsäger denna of
ficiella syn. Samtliga har det gemensamt att bombningarna
skall ses som en sovjetisk påtryckning för att ändra den svenska
regeringens utrikespolitik eller ståndpunkt i en sakfråga.
I februari 1999 gjorde sig Herman Lindqvist till tolk för en
av de flitigast framförda alternativa orsakstolkningarna till
bombningarna - att det var frågan om en medveten sovjetisk
158
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RA. UD. HP 2 vol 713; Avskrift av brev till chefen för Försvarsstabens
utrikesavdelning överste Kempff, 13/6 1944.
KrA. Stockholms försvarsområde (H). Luftvärnsavdelningen, F I vol 1.
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operation mot Sveriges huvudstad i syfte att få den spiondömde
Sidorenko släppt. 160 Även i sitt populärhistoriska verk om den
svenska historien menar Lindqvist att spionaffären är den troli
gaste förklaringen till händelsen. 161 Denna teori framfördes
också i den diskussion som uppstod efter att Martin Stugart
fört ämnet på tal i insändarforumet "Stockholmsliv" i Dagens
Nyheter hösten 2001. 162 Kopplingen till Sidorenkoaffären be
ror på det faktum att han frisläpptes några dagar efter bomb
ningarna. I och med att det amerikanska VENONA-materialet
blev tillgängligt för allmänheten 1996 kan denna myt slutgiltigt
avskrivas. Den svenska regeringen hade redan i december 1943
för avsikt att låta frige Sidorenko. Den svenska rättsapparaten
behövde dock en tid på sig och av en tillfällighet benådades
Sidorenko vid konseljen den 25 februari 1944 - tre dagar efter
bombningarna.
Urban Sobeus menar att anledningen till bombfällningarna
är klar - det rörde sig om en medveten handling och varning
från Sovjetunionen till den svenska regeringen och militärled
ningen. Sovjetledningen visste om den svenska inställningen till
Finland och Åland och de svenska förberedelserna att komma
Finland till undsättning. Ryssarna ville inte, menar Sobeus, att
Sverige skulle sluta upp på Finlands och Tysklands sida genom
en intervention på Åland. 163
Det finns inget som tyder på att Sovjet vintern 1943-1944
hade några som helst farhågor för en aktiv svensk uppslutning
på Finlands och Tysklands sida i kriget. Den svenska regeringen
hade under hela kriget tydligt visat att landet i det längsta ville
undvika att invecklas i kriget. Som en tydlig markering mot
Tyskland hade Sverige gått så långt som till att förklara sig vara
160
161
162

163

76

Lindqvist, Herman: "När ryssarna bombade Södermalm", i Aftonbla
det 21/2 1999.

Lindqvist (2000), s 496.

Dagens N31heter 1/10, 28/10, 11/11 och 25/11 2001. I dessa framför

des ett antal olika förklaringsmodeller. Mer än ett år tidigare hade
dock en diskussion om orsakerna och en del ögonvittnesskildringar
publicerats i Svens!? Flyghistorisk Tidshrift (SFT). Se Sundin, Lars:
"Sovjetiska bomber över Stockholm 1944", i Svensk flyghistorisk tid
skrift, 2/2002, s 28-29.
Sobeus (2000), s 355.

Sovjetunionens skyddsmakt i Berlin 1941. 164 Den svenska mili
tära planeringen mot Åland under fortsättningskriget syftade
inte till att komma Finland till undsättning.
Åland besatt av
Tyskland eller Sovjetunionen var ett allvarligt hot mot det
svenska kärnlandet. Planerna eftersträvade att förekomma ett
stormaktsbesättande av ögruppen. 165 Sovjetledningen var givet
vis medveten om den betydelse Sverige lade vid Aland men de
förstod att detta rörde sig om ett rent nationellt svenskt intresse
och inte någon svensk ambition att sluta upp militärt vid Fin
lands sida. Moskva ville inte driva Sverige i armarna på väst
makterna (eller Tyskland) för några öar, vilka inte betydde nå
got för krigets utgång. 166 Finland hade under 1943 gjort uppre
pade trevare för att mobilisera ett svenskt intresse för ett för
svarsförbund. Från svensk sida var detta otänkbart, åtminstone
före ett fredslut mellan Finland och Sovjetunionen. 167 Sobeus
teori om orsaken till bombningarna måste anses som mycket
osannolik.
Andra teorier som framförts är att det skulle ha funnits far
tyg i Hammarbyhamnen med hemlig last destinerade till Tysk
land eller att det skulle finnas en koppling till järnrnalmsleve
ranserna till Tyskland. 168 Jag har ej funnit belägg för att det
fanns några sådana fartyg - för övrigt stod precisionsbombning
av enstaka fartyg nattetid utanför ADD:s kapacitet 1944, vilket
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de sovjetiska beslutsfattarna givetvis var mycket medvetna om.
Järnmalmsleveranserna till Tyskland hade pågått hela kriget
och det finns inget som tyder på att ryssarna just i februari
1944 skulle vara särskilt avogt inställda till dessa jämfört med
tidigare.
Kent Zetterberg menar att bombningarna av Haparanda och
Övertorneå den 12 februari och Stockholmsområdet den 22
februari kunde tolkas som påtryckningar
Sverige att skynda
på den finländska fredsprocessen. 169 Även Lars Ericson nämner
att bombningarna kunde ses som ett försök att påverka den
svenska politiken i sovjetvänlig riktning. 170 Ett flyganfall mot
Stockholm som fått avsedd effekt - det vill säga varsegjort de
ledande kretsarna i Sverige om att detta var just en påtryckning
- vilket inte verkat ha föresvävat någon hade troligtvis mot
verkat sitt syfte.
aktivare Sverige i fredsprocessen mellan
Finland och Sovjetunionen kunde inte uppnås med att bomba
Stockholm.
De sovjetiska flygmaskinernas irrfärder över Sverige under
hela kvällen den 22 februari och det faktum att bomber sprid
des över både bebodda och obebodda delar av landet, från
Blidö i öster till Strängnäs i väster, tyder inte på någon välpla
nerad operation. Om bombningarna var avsiktliga måste de
framstå som misslyckade. Ingen i samtiden uppfattade kopp
lingen till eventuella sovjetiska påtryckningar. En bombopera
tion mot Sverige riskerade det övergripande målet för den av
Sovjet förda politiken i Nordeuropa att tvinga Finland ur kri
get. Detta mål skulle nås, dels med militära påtryckningsmedel i
form av bombningar av den finska hemorten, dels genom för
handlingar, där Sverige spelade en viktig roll som mellanhand.
I ett större perspektiv hade Sovjet inget intresse av att Sverige
drevs i famnen på västmakterna. Det låg i Sovjetunionens in
tresse att Sverige förblev neutralt i det framtida efterkrigseu
ropa. Samtidigt var en finländsk separatfred med bibehållet na
tionellt självbestämmande av yttersta vikt för Sverige och i det
samanhanget var goda relationer till Sovjet nödvändiga.
169
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Ericson (2000), s 178. Ericson nämner även felnavigeringsteorin och
påpekar att man inte vet varför anfallen företogs.

Knappast någon av aktörerna på den politiska eller militära
arenan i Sverige och Finland nämner bombningarna. Om de
alls nämns - som till exempel i Mäkeläs memoarbok - fram
kommer inga kopplingar till sovjetiska påtryckningar. I de sam
tida finländska presskommentarerna konstateras genomgående
att bombfällningen skall ses som oavsiktlig. 171 Inte heller De
Geer har kunnat finna någon koppling mellan bombningarna
och sovjetiska påtryckningar i det underlag han studerat, bland
annat material rörande regeringskonseljen den 25 februari som
behandlade både Sidorenko och bombfällningarna. 172

Den officiella förklaringen
Hur plausibel är då den officiella förklaringen till bombning
arna - att de var resultatet av att bombplan som skulle bomba
Åbo navigerade fel och fällde sin last över Sverige?
Kränkningarna av det svenska luftrummet den 22-23 febru
ari ger inte intrycket av en samordnad operation. Utredningen
efter händelsen identifierade sex företag och ytterligare ett par
rapporter som ej benämndes företag. Varje företag var en flyg
maskin - i ett par fall kan det ha rört sig om två maskiner.
Kränkningarna pågick mellan klockan 20.00 och 00.30. Föl
jande inpasseringstider för de olika planen och i förekommande
fall tider för bombfällning konstaterades:
- 19.55 i norra skärgården, ingen bombfällning
20.03 i norra skärgården, ingen bombfällning
- 20.10 i mellersta skärgården, bombfällning (även lysbomber)
vid Strängnäs 20.52
- 20.24 i mellersta skärgården, bombfällning (även lysbomb)
vid Stockholm 20.42
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- 21.01 i norra skärgården, bombfällning (även lysbomb) vid
Blidö 21.05
- 21.30 i södra skärgården, ingen bombfällning
- 00.23 i norra skärgården, bombfällning vid Svartlöga och
Yxlan 00.30
I Finland antogs att det var tre väderspaningsplan som av miss
tag bombade Sverige. Detta stämmer troligtvis inte. Väderspa
ningsplanen skickades vanligtvis ut någon timme före själva rä
den. Exempelvis observerades mellan klockan 17.35 och 18.15
ett ensamt väderspaningsplan som kretsade i den yttre Åboländ
ska skärgården.173 Bombningarna av Åbo pågick mellan
klockan 18.25 och 22.14. 174 Väderspaningsplan fällde sällan
bomber. Enskilda flygplan flög före varje anfallsvåg och fällde
lysbomber och brandbomber för att belysa målet åt den efter
följande huvudstyrkan. Bombfällningarna mot Stockholm,
Strängnäs och Blidö kan ha utförts av sådana vilsekomna "stig
finnare". Detta var inte en uppgift för väderspaningsplan.175
Felnavigeringen kan tyckas väl stor för att vara ett misstag.
Man skall dock komma ihåg att de sovjetiska navigatörerna var
hänvisade till de instrument som fanns ombord på de enskilda
flygmaskinerna. Åbooperationen genomfördes långt från egna
radiofyrar vilka var ett viktigt hjälpmedel vid navigering. För
att överhuvudtaget lyckas krävdes korrekta väderleksprogno
ser.176 Mörkernavigering utan andra tekniska hjälpmedel
krävde dessutom kompetent och erfaren personal. Det sovje
tiska strategiska bombflyget saknade detta. Hela den strate
giska bomboffensiven mot Finland belyser kvalitetsbristerna
hos flygplan och besättningar. 177
Det skall påpekas att Mariehamn på Åland troligtvis var re
servmål för de sovjetiska bombplanen. Det splittrade ölandska
pet i Åbo, Ålands och Stockholms skärgårdar var svårnavige
rat. I ADD stabs arkiv har det hittats dokument som, även om
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den exakta tidpunkten är oklar, nämner att Sverige bombades
av misstag i februari 1944. 178 Inga andra bombfällningar före
kom i Mellansverige under denna månad. Troligtvis är det
bombfällningarna över Stockholm-Strängnäsområdet den 22
februari som åsyftas i de sovjetiska dokumenten.
Av ursprungligen 220 plan nådde endast ett hundratal i när
heten av målområdet. En omställning i vädret denna kväll fick
uppenbarligen som konsekvens att hela formationer tappade
orienteringen och splittrades. I själva Åbo fälldes endast en
handfull bomber. Över hela sydvästra Finland irrade de splitt
rade formationerna. Många maskiner sökte efter reservmålet
Mariehamn. 179
Bombfällningen i Mellansverige i februari 1944 var inte unik.
Sovjetiska bombplan hade navigerat fel och fällt bomber över
svenskt territorium tidigare under kriget. Bombningarna av
Övertorneå och Haparanda i början av februari 1944 var tro
ligtvis resultatet av felnavigeringar. Målet denna natt var Uleå
borg, Brahestad och Rovaniemi. Den 28 april 1943 fälldes ett
tiotal sprängbomber på Verkön öster om Karlskrona. Bom
berna var av sovjetiskt ursprung och svenska regeringen inläm
nade en protest. I det sovjetiska svaret påpekades att inga sovje
tiska plan vid nämnda tid flugit över Sverige. Man förnekade
bomfällningen precis som i fallet med bombfällningarna över
Stockholmsområdet mindre än ett år senare. 180 Samma kväll
genomförde ADD en räd mot Königsberg i Ostpreussen. 181 Jag
har inte funnit belägg för några andra sovjetiska bombföretag i
södra Östersjön denna kväll. Att det skulle ha funnits något po
litiskt skäl till att bomba en skärgårdsö är svårt att se. Bomb
fällningen i Blekinge var troligtvis resultatet av en felnavigering.
Ett av bombplanen som deltog i ADD:s räd mot Königsberg
178
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förirrade sig ända till den svenska kusten där bomberna fälldes
innan kursen åter sattes österut.
Liksom Sverige var inte heller Åland, som bombades samma
natt, mörklagt. Med upplysta orter som grund kunde inte de
ryska flygplanbesättningarna avgöra om de befann sig över
neutralt territorium.
Allt detta pekar mot att bomfällningarna över Stockholm och
Strängnäs i februari 1944 var ett resultat av felnavigering.

Sammanfattning
Den 22-23 februari 1944 bombades flera platser i östra Sverige
av sovjetiskt flyg. Bomber fälldes på Blidö och ett antal småöar
i norra Stockholms skärgård, vid Järla och Eriksdal i södra
Stockholm och kring Strängnäs. Nedslag påträffades även vid
Stavsnäs i innerskärgården och en detonation uppfattades söder
om Södertälje. I norra och södra skärgården konstaterades
också andra flygföretag vilka inte fällde några bomber. En god
portion tur ledde till att ingen människa dödades eller skadades
allvarligt.
Efter kriget har det förts fram olika teorier varför Sovjetunio
nen bombade Sverige. Påtryckningar för att få den för spioneri
dömde sovjetmedborgaren Sidorenko utlämnad är den vanli
gaste teorin som senast diskuterades i Dagens Nyheter hösten
2001.
De svensk-sovjetiska relationerna hade försämrats allt mer
under 1943 där bland annat affären Sidorenko bidrog till detta.
Kulmen nåddes i slutet av året då den svenske ministern i
Moskva uppmanades att utan dröjsmål lämna landet. Som ett
led i att förbättra relationerna till den blivande segrarmakten
Sovjetunionen engagerades Sverige allt mer i fredssondering
arna mellan Finland och Sovjet. För att röja ett orosmoment i
relationerna ur vägen beslutade regeringen redan i slutet av
1943 att släppa Sidorenko. Ett dekrypterat signalmeddelande
från den sovjetiska ambassaden i Stockholm visar att ryssarna i
december 1943 underrättats om att den svenska regeringen be
slutat släppa Sidorenko. Något behov av ytterligare påtryck
ningar fanns inte. Därmed kan kopplingen mellan Stockholms
bombningarna och den så kallade Sidorenkoaffären avskrivas.
82

Officiellt fattades beslutet om frigivning först den 25 februari tre dagar efter bombningarna.
En granskning av befintligt material ger vid handen att
bombfällningarna med största sannolikhet var ett misstag - re
sultatet av en felnavigering. I sovjetiskt arkivmaterial nämns att
Sverige bombats oavsiktligt i februari 1944. Både i Sverige och i
Finland betraktades händelsen generellt som en felnavigering.
Det är svårt att se ett politiskt motiv till ett bombanfall mot
Stockholm. Vid en närmare granskning av andra alternativa
förklaringar förefaller en medveten sovjetisk bombräd i syfte
att tvinga Sverige till eftergifter ha varit ett mycket högt spel.
En sådan operation riskerade uppenbart att motverka Sovjets
intressen i Nordeuropa.
Att det svenska luftvärnet inte öppnade eld berodde främst
på den låga beredskapen. I antal förband räknat hade luftvär
net den lägsta beredskapen dittills under kriget. Bara kring
Stockholm fanns ett fåtal luftvärnsförband med förmåga att på
verka de sovjetiska planen. Övriga delar av det berörda områ
det var i praktiken oförsvarade.
Endast vid ett tillfälle befann sig någon av inkräktarna inom
beskjutningsavstånd från ett svenskt luftvärnsförband. För
bandschefen utlöste inte den beordrade spärrelden eftersom ett
från planet fällt fallskärmsljus uppfattades som en nödraket.
Flygplan i nöd fick enligt gällande eldöppningsbestämmelser
inte beskjutas. Även om förbandet öppnat eld är det mycket
tveksamt om detta skulle ha givit något resultat. Tekniska be
gränsningar inte minst avsaknaden av radar ledde till att det
planerade eldöppnandet skulle ske som reservförfarande utan
säkra uppgifter om avstånd och riktning till inkräktaren. Man
planerade för att skjuta i blindo.
Även den egna luftförsvarsorganisationen visade sig ha bris
ter. En invecklad kommandostruktur, med ett revirtänkande
mellan luftvärns- och luftbevakningsorganisationerna, försvå
rade de gemensamma ansträngningarna att skydda Stockholm
och dess invånare. Under veckorna efter bombningarna utred
des bristerna i organisationen och eldöppningsbestämmelserna
ändrades.
Bakgrunden till bombningarna står att finna i det militärstra
tegiska läge Finland befann sig i vintern 1943-1944. Tyskland
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hade definitivt förlorat kriget. I Finland såg man med oro på
framtiden. Under senhösten 1943 etablerades kontakt via
Sverige mellan Finland och Sovjetunionen för att utröna möjlig
heten till en separatfred.
I februari 1944, samtidigt som den finländske representanten
Paasikivi och den sovjetiska Sverigeambassadören Madame
Kollontaj påbörjade sonderingar om fredskraven i Stockholm,
inledde det sovjetiska strategiska bombflyget, ADD, en opera
tion mot Finland. Genom att slå ett hårt slag mot strategiska
mål, främst Helsingfors men även mot städer som Åbo, Uleå
borg, Brahestad och Rovaniemi, skulle Finland tvingas avbryta
sitt samarbete med Tyskland. Trots en massiv insats misslycka
des offensiven helt. Huvudorsaken till det sovjetiska misslyck
andet stod att finna i att bombförbanden saknade tillräcklig ut
bildning och disciplin för att utföra koncentrerade flygräder
mot städer, samt att de finska försvararna utnyttjade dessa bris
ter.
Efter ytterligare sonderingar avslog Finland det sovjetiska
fredsbudet. Det ansågs för riskabelt att i det rådande militärpo
litiska läget bryta med Tyskland.
Bombfällningarna över Stockholm i februari 1944 var resul
tatet av ett misslyckat sovjetiskt försök att med bombflyg
tvinga Finland ur kriget. Hela genomförandet av denna opera
tion visar på de materiella och personella bristera hos de insatta
flygförbanden, brister som ledde till att invånarna i Stockholm
för en kväll fick uppleva kriget på nära håll.
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Avsky och beundran
Franskt inflytande på svenskt militärt tän
kande 1789-1815 >:•
LARS ERICSON

Sverige och den allierade Nordarmen 1813
År 1813 deltog den svenska armen i den stora koalitionens an
grepp mot Napoleons Frankrike, och svenska trupper - ehuru
blygsamma till numerären - ingick i den allierade nordarmen i
Tyskland. Armen leddes av Jean Baptiste Bernadotte, Napole
ons förre marskalk och sedan 1810 Sveriges valde kronprins.
Sida vid sida med de svenska förbanden stred stora kontingen
ter av i synnerhet preussiska och ryska soldater. Bernadotte
hade året innan, 1812, accepterat realiteterna efter nederlaget i
kriget 1808-1809 och därmed Rysslands erövring av Finland.
Istället sökte han aktivt och fann tsar Alexanders stöd för en
antidansk politik som syftade till att erövra Norge. Helt i linje
med denna politik anslöt sig Bernadotte till den stora koalitio
nen mot sitt gamla hemland och sin förre kejsare och sände
svenska trupper till Tyskland. Bernadotte deltog också i det av
görande allierade krigsrådet på Schloss Trachtenberg den 9-12
juli 1813, där den gemensamma allierade krigsplanen fastlades.
Från strategiska utgångspunkter var detta agerande - i alla
fall om vi betraktar Sveriges militära kapacitet och förmåga att
efter 1809 kunna stå upp emot sin mäktige ryske granne - det
enda rimliga. Den så kallade 1812 års politik var med den nye
kronprinsens perspektiv inte bara förnuftig utan också den
�-

Uppsatsen går tillbaka på ett föredrag hållet vid konferensen The
Napoleonic Era and its impact an Scandinavia, Department of Scandi
navian Studies, University College, London 19-20 juni 2000.
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enda möjliga vägen. Men för många av hans landsmän förhöll
det sig helt annorlunda.
Frankrike hade med endast mindre avbrott betraktats som
Sveriges främste allierade alltsedan det gemensamma engage
manget i det trettioåriga kriget och Frankrike hade i de flesta
avseenden betraktats som förebilden för svensk militär. Nu, år
1813, hade helt plötsligt den tidigare allierade och den främste
finansielle stöttaren av det svenska försvaret blivit Sveriges
fiende. Tack vare en rad bevarade brev, dagböcker och memoa
rer skrivna av svenska officerare som tog del i 1813 års fälttåg
mot Napoleon kan vi fånga i alla fall glimtar av denna opposi
tion inom officerskåren, även om det är omöjligt att säga något
om hur spridd den var.
Den förkrossande majoriteten av skribenter beundrade Na
poleon och hans franska krigsmaskin, inte bara från en strikt
professionell utgångspunkt, utan också av mera ideologiska el
ler patriotiska skäl. Ett av de mera representativa exemplen ur
denna kategori finner vi hos Carl Joh!an Ljunggren, löjtnant vid
Livregementets grenadjärer och senare berömd bataljmålare:
Det förekom för övrigt liksom ur ordningen, att se våra soldater blan
dade med de ryska ... en inre känsla av antipati yttrade sig starkt mot
en dylik förening, vilken för en svensk är helt och hållet naturvidrig.

Många svenska officerare vittnade om övergrepp begångna av
kosacker och andra ryska enheter mot franska fångar eller
tyska civila. Men, och detta är viktigt, om ryssarna var hatade,
var tyskarna och då i synnerhet preussarna långtifrån älskade
och även britterna alls inte betraktade som naturliga allierade
(även om den svenska flottan i princip var mera probrittisk är
den mera franskorienterade armen).
Den svenska armen deltog under fälttåget 1813 i slagen vid
Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig, med en total kostnad av
runt 1 200 stupade under hela fälttåget. Historiker har i årtion
den betraktat dessa relativt sett små förluster som tecken på
Bernadottes avsikter att i möjligaste mån spara de svenska trup
perna, innan han kunde använda dem i den korta och snabba
aktionen mot Danmark för att säkra Norge åt Sverige. Efter
denna seger mot Danmark var Bernadotte, mer eller mindre,
tvingad av militära och politiska realiteter att förena sina styr-
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kor med de allierades offensiv mot Paris och även etablera sitt
eget högkvarter i Liege.
Men det kan faktiskt också finnas en annan förklaring till
Bernadottes svala intresse för en aggressiv politik gentemot
Frankrike, nämligen hans oro för myteristämningar inom den
svenska armen. Vi kan aldrig avgöra om sådana misstankar
hade någon grund i verkligheten eller inte, men det är en faktor
att räkna med i analysen av Bernadottes agerande och djupare
avsikter.
En svensk kavalleriofficer, Kjell Barnekow vid Skånska husa
rerna, beskrev situationen under det fruktansvärda Völ!?er
schlacht vid Leipzig:
Carl Johan lärer varit ängslig då han såg Cardell [och hans Wendes ar
tilleri] rida in på fienden, han trodde att han ämnade att övergå till
dem.

Inget av detta inträffade, men oron och spekulationerna indike
rar att Bernadottes snabba skifte i svensk politik var långtifrån
okontroversiellt i Sverige och då i synnerhet inom armens offi
cerskår. En sådan reaktion var logisk om vi betraktar det starka
inflytande som Frankrike hade på den svenska militären under
åren före 1813.

Sveriges krigsmakt
Under perioden 1789-1815 räknade den svenska armen runt
48 000 man, fördelade med 31 000 i det egentliga Sverige och
15 000 i den östra riksdelen Finland. I Pommern stod i fredstid
ungefär 2 000 man. Till dessa siffror bör man lägga reservför
band inom den så kallade vargeringen, vilken bestod av 13 000
man i Sverige och 4 000 i Finland.
Armen och de två flottorna - den seglande flottan och skär
gårdsflottan - hade utkämpat ett drygt och kostsamt krig mot
Ryssland åren 1788-1790. Sporrad av helt orealistiska förvänt
ningar om möjligheterna till segrar på Karelska näset och i Sve
riges tidigare baltiska provinser, hade Gustav III startat ett an
fallskrig mot den store grannen i öster. Trots de höga ambitio
nerna, lyckades Sverige med nöd och näppe undgå en total ka
tastrof i kriget. Mer än 11 000 man ur armen och skärgårds-
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flottan stupade i strid eller dog av sjukdomar och umbäranden.
Men till skillnad från de ryska krigen 1741-1743 och 18081809 förblev gränsen mellan Sverige och Ryssland oförändrad
när freden slöts i Värälä 1790. En viktig del av förklaringen var
den svenska sjösegern vid Svensksund på sommaren samma år,
då en betydande del av Rysslands galärflotta utraderades.
Om vi studerar hela perioden 1789-1815 var den på ytan en
era av katastrofala nederlag och allmän nedgång för den
svenska krigsmakten. Kriget mot Ryssland 1788-1790 var ett
strategiskt misslyckande, även om ett antal taktiska segrar
vanns på slagfältet, både i de finländska skogarna och på
Finska vikens vatten. Situationen var faktiskt likartad 18081809. Men vid det tillfället, sedan tsar Alexander och kejsar
Napoleon slutit sitt avtal i Tilsit, var den ryska militära över
makten och politiska beslutsamheten så stark, att en handfull
svenska segrar på slagfältet inte räckte för att förhindra det
slutliga nederlaget. Gustav IV Adolfs synnerligen starka anti
bonapartistiska känslor resulterade i fientligheter även med
Frankrike och en fransk militär inmarsch i svenska Pommern
både 1807 och 1812. Därmed hade Sverige och Frankrike ham
nat i harnesk mot varandra, även om Sveriges antifranska poli
tik för en kortare period ändrades väsentligt sedan Gustav IV
Adolf störtats i mars 1809.

Svensk-franska militära förbindelser
Men under den här perioden, då Sverige de facto kom i krig
med sin gamla allierade, Frankrike, och därtill var allierad med
såväl Preussen som Ryssland och Storbritannien, följde den
svenska armen med intresse vad som hände i Frankrike. Man
såg och lärde vad som hände i Frankrike när det gällde arme
taktik, soldaternas utrustning, det moderna stabsarbetet och ut
vecklingen inom militärvetenskapen. Medan den svenska flot
tan fortfor att ha Royal Navy som förebild, förlorade den
svenska armen aldrig Frankrike ur sikte som militär förebild,
oavsett den rådande politiska situationen i eller mellan de båda
länderna.
Frankrike blev formellt Sveriges allierade år 1635 och
franska subsidier bidrog till att finansiera kostnaderna för de
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svenska armeerna i Tyskland under återstoden av det trettio
åriga kriget. I västra Tyskland opererade svenska styrkor till
sammans med Turennes franska mot de kejserliga och deras
förbundna. Denna allians fortsatte i mer eller mindre formalise
rad form efter krigsslutet 1648. De franska influenserna yttrade
sig på en rad olika områden. När den svenska armen på 1680talet utrustades med moderna, enhetliga uniformer, var dessa
modellerade efter förebild från Ludvig XIV:s armeuniformer.
Franska instruktionsböcker introducerades i den svenska ar
men från och med 1660-talet och, framför allt, många svenska
officerare fick sin militära skolning i Frankrike.
För generationer av svenska armeofficerare var det naturligt
att bege sig till Frankrike för att få en militär utbildning eller
skaffa sig praktik genom att tjänstgöra i Europas effektivaste
och modernaste arme. Från 1690-talet till revolutionsåret 1791
bestod ett franskt regemente, Royal Suedois, till en stor del av
svenska officerare, men även i andra franska regementen som
till exempel Royal Polonais, förekom svenska officerare. Under
hela 1700-talet, ända till den franska revolutionen och det nära
nog samtidiga grundandet av en modern svensk officersutbild
ning på Krigsakademien på Karlbergs slott 1792, tjänade
svenskar med de franska trupperna i Europa, Nordamerika och
Indien. På liknande sätt tjänstgjorde svenska sjöofficerare i
Storbritannien, men rent generellt kan man tveklöst säga, att
det franska militära inflytandet i Sverige under frihetstiden och
den gustavianska tiden var vida större än det brittiska.
Den franska revolutionen 1789 medförde ett abrupt stopp
för denna långa tradition av militära kontakter, både på en
statlig och en mera individuell nivå. Men det svenska intresset
för Frankrikes militära utveckling fortsatte att blomstra även
efter revolutionsutbrottet, i synnerhet sedan Napoleon hade
börjat skörda militära framgångar under 1790-talets senare del.
De politiska sympatierna i Sveriges ledande kretsar, i och utan
för hovet, låg tveklöst hos den fängslade franska kungafamiljen
och hos de adliga, rojalistiska emigranterna som flytt utom
lands undan revolutionen. Men även synnerligen antirevolutio
nära svenska officerare beundrade den professionella skicklig
heten hos Napoleon, hans marskalkar och den franska krigs
makten.
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Frankrike i svensk offentlig debatt
År 1790 förbjöds all rapportering om oroligheterna i Frankrike
och nationalförsamlingens aktiviteter, och 1791 utfärdades ett
allmänt förbud mot all rapportering från Frankrike. Året efter
kompletterades denna allmänna förbudsparagraf med ett för
bud mot artiklar som omnämnde den franska konstitutionen
och det nya franska regeringssättet. Efter mordet på Gustav III
på våren 1792 återinfördes en mera liberal lagstiftning och
omedelbart började en fri och radikal press att blomstra, till
stor del inspirerad av de omvälvande händelserna i Frankrike.
Men regeringen blev alltmer oroad sedan jakobinska klubbar
grundats i Sverige, från vilka ett radikalt och revolutionärt bud
skap spreds i tidningar som Patrioten och Medborgaren. Slutli
gen år 1794 återinfördes den politiska censuren. Men då hade
redan i december 1793 ett förbud utfärdats mot alla nyheter
från Frankrike, utom de som strikt handlade om militära ope
rationer mellan de franska revolutionsarmeema och den inter
nationella koalition som börjat bekämpa den nya regimen i Pa
ris. Även information om fredlig handel mellan stater och om
vapenstillestånd tilläts, men bortsett från dessa öppningar var
censuren total. Från 1794 gällde även ett förbud mot att i text
citera inte bara den franska konstitutionen, utan även den ame
rikanska självständighetsförklaringen.
De steg för steg hårdnande restriktionerna på all rapporte
ring från Frankrike kan på ett synnerligen talande sätt följas i
utvecklingen av instruktionerna för hur Frankrikes nye härs
kare skulle omtalas i svensk press. Hans blotta existens kunde
knappast passeras med tystnad, även om det sannolikt hade fö
redragits av Gustav IV Adolf, en man som betraktade Napo
leon som inkarnationen av djävulen själv. År 1804 beslöts att
den nykrönte franske kejsaren endast skulle omtalas som "M.
Bonaparte" eller bara "Bonaparte", och år 1807 fick han bara
omnämnas som "N. Buonaparte". En officer vid hovet överva
kade att dessa bestämmelser följdes av tidningar och boktryck
are. De militära tidningarna utgjorde heller inget undantag från
dessa censurregler.
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Utvecldingen av militärvetenskapen i Sverige
Under 1790-talet inträffade ett antal händelser som tydligt vi
sar att tiden var mogen för en utveckling mot främjande av mi
litära vetenskaper i allmänhet och ett mera professionellt mili
tärt ledarskap i synnerhet. Åren 1790 respektive 1789 inrätta
des generaladjutantsexpeditioner inom armen respektive ör
logsflottan och armens flotta. Denna utveckling kan delvis ses
som en återspegling av utvecklingen på kontinenten, där de nya
revolutionära massarmeerna i Frankrike krävde en mera sofisti
kerad befälsstruktur. Den i alla avseenden ensamme högste be
fälhavarens tid var över.
År 1792 inrättades som redan nämnts den blivande Krigssko
lan på Karlbergs slott, först under namnet Krigsakademien. Ett
mera offentligt intresse för militärvetenskapliga frågor i upp
lysningens och vetenskapsvurmens 1700-tal - fick sitt första
militära uttryck i form av det 1771 skapade Örlogsmannasäll
skapet. Det skulle dock dröja till 1787 innan sällskapets första
skrifter - tillägnade utvecklingen och främjandet av "de sjömili
tära vetenskaperna" lämnade tryckpressarna. Mot den bak
grunden var det följdriktigt att även vetenskaperna knutna till
lantkrigföringen skulle få en egen organisation, och i november
1796 grundades Krigsmannasällskapet. År 1805 förvandlades
Krigsmannasällskapet till en kunglig akademi, Krigsvetenskaps
akademien, i likhet med Örlogsmannasällskapet.

Gustaf Wilhelm af Tibell Napoleons svenske general
Krigsmannasällskapet grundades av ett antal officerare knutna
till utbildningen på Karlberg, med det uttalade syftet att skapa
ett forum där kunskapstörstande officerare skulle kunna mötas
- direkt eller via det tryckta ordet - även sedan de utexamine
rats från Krigsakademien. Den mest drivande kraften bakom
tillkomsten av Krigsmannasällskapet var Gustaf Wilhelm af
Tibell, dess sekreterare och i alla avseenden nyckelperson under
sällskapets första decennier. Tibell personligen symboliserade
också de täta förbindelserna mellan den svenska militären och
Frankrike.
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Gustaf Vilhelm af Tibell (1772-1832) skrevs sjuårig in som volontär vid
Söderman/ands regemente. Något senare blev han 1805 direktör och chef
för den nyinrättade Fältmätningskåren, där Krigsarkivet ingicl?.. Han slu
tade sin militära bana som president i Krigskollegium 1824. Även Tibell
döpte en son till namnet Napoleon.

År 1798 avsade sig Tibell sitt sekreteraruppdrag i Krigsman
nasällskapet för att resa till Frankrike, där han utnämndes till
ingenjörkapten i den franska armen den 14 juli av alla dagar,
efter att först ha genomgått en examen i matematik, artilleri
och fortifikation. Den tjugosexårige Tibell stationerades kort
därefter i generalstaben hos den franska armen i Italien, och
som generalstabsofficer deltog han i operationerna i Nordi
talien åren 1798-1801, inklusive slaget vid Marengo 1800. Un
der de åren förde Tibell också eget befäl över trupp i strid. Efter
att en kortare tid ha varit krigsfånge hos österrikarna och dess
utom blivit sårad flera gånger, i slaget vid Turin, under expedi
tionen över Alperna och under fälttåget kring Venedig, ut
nämndes Tibell till bataljonschef inom ingenjörkåren. När
kriget i Italien var över fortsatte Tibell i fransk tjänst, men han
överfördes på Napoleons order till en befattning inom den ita100

lienska republikens arme, som snarast var att betrakta som en
hjälpstyrka till den franska armen.
I juli 1801 utnämndes Tibell till kommenderande generalad
jutant och befälhavare över den militära lantmäterikåren samt
chef för det italienska krigsarkivet i Milano. När han väl kom
tillbaka till Sverige var han den drivande kraften bakom inrät
tandet av ett svenskt krigsarkiv, vilket skedde 1805. Det nya
Krigsarkivet hade som sin främsta uppgift att insamla och arki
vera äldre och nyare kartor för att stödja armens operationspla
nering, men också dess historieskrivning.
Under sin tid i Italien utarbetade Tibell också ett förslag som
låg till grund för den italienska krigsvetenskapsakademi som
grundades i Milano 1802, självfallet med Tibell som sekrete
rare. Tibell avancerade till brigadgeneral i juni 1802. Ungefär
ett år senare, den 3 maj 1803, kallades han hem till Sverige, där
han utnämndes till överstelöjtnant och generaladjutant i den
högsta lantmilitära myndigheten, Krigskollegium. Vid samma
tid beviljades Tibell avsked från sin franska tjänstgöring.

Krigsmannasällskapet och Frankrike
Tibells återkomst till Sverige gav det svenska försvaret nya, frä
scha impulser och betydelsefull kunskap om förhållandena
inom den franska armen. Med Tibell följde också aktuella och
användbara insikter i den aktuella krigsvetenskapliga diskus
sionen på kontinenten. Genom Tibell återupptog nu Krigsman
nasällskapet sitt arbete, som talande nog hade gått på sparlåga
under hans franska och italienska sejour, och det på en än
högre och intensivare nivå än vad som varit fallet innan Tibell
lämnade Sverige 1798.
Krigsmannasällskapet hade utvecklat en rad aktiviteter di
rekt efter grundandet 1796, såväl möten som diskussioner. I de
cember 1797 väcktes ett förslag att utnämna Napoleon Bona
parte till hedersledamot av Krigsmannasällskapet. Förslaget av
visades med argumentet att det ännu bara ett år unga sällskapet
inte hade hunnit stabiliseras så mycket att det kunde emottaga
utländska ledamöter. Men det verkliga skälet var självfallet att
ett sådant inval hade inneburit en dramatisk utmaning mot
kungen, Gustav IV Adolf.
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De Handlingar som sällskapet började utge 1797 var av
största betydelse för den spirande krigsvetenskapliga diskussio
nen i Sverige. Föga förvånande riktade de en stor del av sitt in
tresse mot vad som hände nere på kontinenten. Intresset för de
alltmer eskalerande militära konflikterna resulterade till och
med i en särskild tidskrift 1797, Krigs-Tidningar, som innehöll
en intressant serie av rapporter från de kontinentala krigsskå
deplatserna. Den utkom bara i sex nummer. När Tibell avreste
till Frankrike 1798 fanns det ingen annan lika väl informerad
officer som kunde ersätta honom och tidskriften avsomnade.
Krigs-Tidningar förblev en ensam svala, men liknande artiklar,
om än i mindre antal, inflöt de kommande åren i Krigsmanna
sällskapets och senare Krigsvetenskapsakademiens Handlingar.
Det finns också anledning att spekulera över i vilken utsträck
ning den statliga censuren spelade en roll för Krigs-Tidningars
död.
Krigs-Tidningar var formellt en skriftserie utgiven av Krigs
mannasällskapet, även om den de facto nästan var att betrakta
som Tibells högst personliga projekt. Att det inte bara handlade
om en krigsvetenskaplig publikation, utan att Krigs-Tidningar
också hade ambitionen att inom sitt område vara en nyhetstid
ning framgår redan i det första numret, där det i en redaktionell
anmärkning sägs att:
Ändamålet med dessa Tidningar är att hopsamla alla de underrättelser,
som i något sammanhang kunna upplysa de stridande armeernas krigs
rörelser, inrättningar och dispositioner, för att deraf kunna göra sig nå
got begrepp om orsakerna till de förvånande krigsoperationer, som till
dragit sig dessa sednare åren.

Den första och enda årgången av Krigs-Tidningar innehöll en
artikel med "Strödda anmärkningar öfver Tyska och Franska
tropparna under 1796 års fälttåg", en text som analyserade de
franska, preussiska och österrikiska soldaterna och deras res
pektive tjänstevillkor: "vid 30 års ålder är Tyska soldaten redan
styf, hvilket härrör af fatig, klen föda, pinlig klädnad och upp
burna Regements-straff".
Författarens förakt för den nedbrytande preussiska eller tyska
behandlingen av soldaterna kontrasterades mot det nya syste
met inom de franska revolutionsarmeerna, där den hårda disci-
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plinen från den kungliga armen ersatts med en mera mänsklig
behandling av truppen. "Den munterhet man så ofta finner hos
Franska soldaten då han tågar" jämförs med "de Tyska trop
parna: de äldre, trötte af ett mödofullt lif, hata de yngres mun
terhet, hvilka åter tryckas af de gamlas murriska uppsyn". Om
sådana formuleringar väcker misstanken hos läsaren att förfat
taren kanske inte är helt okritisk i sitt betraktande av den nya
franska armen, dess fördelar och styrka, så bekräftas detta
längre fram i texten när vinterutrustningen beskrivs.
Den tyska munderingen skyddar illa mot kyla och snö och
författaren beskriver, säkert utifrån egen svensk erfarenhet, hur
detta slog mot soldaternas hälsa. De franska uniformerna där
emot är förvisso rymliga, men alls inte varma. Men det gör ing
enting om man skall tro Krigs-Tidningars rapportör:
I köld springer Fransmannen af och till, hoppar och sjunger, nyttjar säl
lan kappa eller skyllerkur på post; men har han ett par vantar under
strängaste väderleken trallar han segersånger.

Alltnog, även om man kan fundera över trovärdigheten i en del
av det som meddelas i Krigs-Tidningar, så råder det ingen tve
kan om att tidskriften gav sina läsare viktiga insikter i vad som
hände i Frankrike.
I tidskriftens andra nummer kunde läsarna ta del av en lång
redogörelse för Napoleons italienska fälttåg 1797, en artikel
som fortsatte i det tredje och avslutades i det fjärde numret. En
stor professionell beundran för fransmännen och deras befälha
vare "Buonaparte" återspeglas på snart sagt varje sida i den
texten.
Det kombinerade femte och sjätte häftet av Krigs-Tidningar
innehöll bland annat en lång rapport om försök som hade ut
förts i Frankrike några år tidigare med att nyttja "luftsegling,
för spaning". Det är helt enkelt luftballongförsöken som pre
senteras för svenska läsare. Alltsedan bröderna Montgolfiers
första flygning i Paris 1783 hade den nya tekniken utvecklats i
den franska armen och i juni 1794 hade översten och ballong
föraren Coutelle med framgång dirigerat de franska trupperna
från luften i slaget mot österrikarna vid Fleurus. Den svenske
skribenten betonade hur användbar "denna uppfinning är för
krigskonsten".
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Värnpliktstanken
Den i särklass viktigaste iden som Sverige importerade från
Frankrike under dessa år var självfallet värnpliktstanken - iden
om att varje fri medborgare inte bara var förpliktigad att ta del
i landets försvar, utan också hade en rättighet att delta. Inga in
hemska eller utländska legoknektar skulle ges monopol på för
svaret. När nationalförsamlingen i Paris den 23 augusti 1793
utfärdade sin deklaration om levee en masse brukar man anse
att den moderna värnpliktsarmen föddes, om nu en sådan före
teelse kan knytas till ett visst datum.
Förvisso kan vi lätt spåra en äldre, inhemsk svensk tradition
av att varje vuxen man i någon form hade ett ansvar för det ge
mensamma försvaret. Antingen vi studerar medeltida bonde
uppbåd eller 1600-talets utskrivningar, där varje man vid fyllda
15 år var förpliktigad att ställa upp om han kallades ut, har vi
delvis ett utslag av detta synsätt. Trots att indelningsverket,
kompletterat med värvade svenska och utländska förband, kom
att dominera armens och flottans rekrytering alltifrån 1680-ta
let, förekom tidvis uppbådsliknande enheter. I rikets mest ut
satta delar, det vill säga Finland och Gotland, diskuterades un
der 1700-talet en rad olika milisprojekt. Inte mycket av detta
kom att realiseras, men behovet av ett mycket större antal sol
dater än vad den reguljära armen kunde prestera kvarstod, och
blev dessutom alltmera akut vartefter den ryska armen växte i
styrka under 1700-talet. Någon form av milis, eller om man så
vill värnplikt, tycktes vara den enda vägen att mönstra ett till
räckligt stort antal män, även om dessa knappast skulle kunna
beväpnas och övas i tillräcklig grad.
Några milisförband organiserades i Finland under kriget mot
Ryssland 1788-1790 och när situationen längs den ryska grän
sen åter blev spänd år 1802 - den s k Abborforskonflikten planerades en stor milisrekrytering. Majoren Otto Henrik von
Fieandt föreslog då - med en uttrycklig referens till Frankrikes
revolutionsarmeer - en värnplikt för alla män mellan 17 och 21
års ålder, vilka skulle kallas in för en veckas militär träning.
Det stora antalet soldater i de franska masshärarna verkade
naturligtvis lockande på många svenska militärer, som ständigt
hade att tampas med problemet att vara numerärt underlägsen
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den potentiella huvudmotståndaren. Eftersom myndigheterna,
inte minst via prästerskapets försorg, hade en god tillgång till
uppgifter om alla enskilda individer i landet kunde på papperet
formeras imponerande milisförband. Åren 1806-1807 presen
terades ett milisprojekt för Gustav IV Adolf, vilket utgick från
att det i hela Sverige bodde 781 396 män i åldrarna 18-55, av
vilka 195 484 återfanns i Finland. Man beräknade att åtmins
tone varannan man skulle kunna skrivas ut till armen, vilket re
sulterade i siffran 300 000 milismän i det egentliga Sverige och
ytterligare 100 000 i Finland. I detta, liksom i de flesta likar
tade samtida projekt, handlade det förvisso mera om kvantitet
än kvalitet.
Det första egentliga svenska värnpliktssystemet introducera
des i Pommern år 1806. Men en rad olika undantag gjorde
plikten långtifrån allmän och antalet soldater reducerades i
praktiken till 2 600 man. När man från svensk sida år 1811
fruktade ett brittiskt anfall mot besittningarna i norra Tyskland
mobiliserades dock hela 8 000 pomrare. På motsvarande sätt
innebar ett akut hot att värnplikten slog rot även i en annan del
av det svenska riket. Gotland besattes av ryska trupper under
några veckor i maj 1808, och när dessa sedan självmant avseg
lade var frågan om ett självständigt gotländskt försvar väckt.
Resultatet blev Gotlands nationalbeväring, som introducerades
på ön år 1811, så att Gotland inte längre skulle vara helt bero
ende av trupper från fastlandet för sitt försvar. Mer än 6 700
män mellan 15 and 50 övades och utrustades med musköter,
pikar och huggare.
Under kriget 1808-1809 förstärktes de reguljära armeför
banden med runt 28 000 milismän i lantvärnet. Men dåliga för
läggningar och andra umbäranden gjorde att ungefär 6 000
lantvärnsmän avled av sjukdomar i lägren i Karlskrona och
Stockholm. Lantvärnstragedin kom att stanna i minnet på ge
nerationer av svenskar.
Men detta till trots, år 1812 infördes värnplikten även på
fastlandet. Nästan alla män mellan 21 och 25 års ålder skulle
övas i 12 dagar och därefter formera militära förband. Även om
de hade en kort utbildning så sändes många värnpliktiga i fält
redan mot Norge år 1814. Av den svenska fältarmens 45 000
man i det fälttåget utgjordes nästan 40 % av värnpliktiga.
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Värnplikten - eller den allmänna beväringen som den kalla
des - hade introducerats, men för många decennier framöver
förblev dess relativa betydelse för Sveriges försvar låg, främst
därför att de inkallade bara fick ett par veckors militär träning.
Det var inte förrän Krimkriget på 1850-talet förde stormakts
konflikten bokstavligt in på landets gränser, som Sverige, om
än långsamt, började reformera och utveckla värnpliktssyste
met. De slutliga besluten om ett utbyggt värnpliktsförsvar togs
först 1885 och 1901. Men grunden hade lagts genom de ideer
som kom från den franska revolutionen och sedan blandades
med inhemska uppbåds- och milistraditioner, till de bevärings
rättningar som skapades 1811 och 1812.
Det var dock huvudsakligen militära argument som användes
vid introduktionen av värnplikten i Sverige, inte ideologiska ar
gument av den typ som vi finner i revolutionstidens Frankrike.
Om någon försökte nyttja den typen av resonemang, då var re
sultatet ganska lätt att förutse. Tydligast framgår detta i fallet
Otto Natt och Dag. Han var andre löjtnant vid Livgardet till
fot, som år 1815 gav ut en pamflett med titeln Project till en ny
organisation af svenska armeen af N,:-,, �-. I sin skrift argumente
rade Natt och Dag för en medborgararme i den franska revolu
tionens anda, avskaffandet av indelningsverket och alla gardes
regementen, liksom en moderniserad uniformering och beväp
ning av soldaterna. Han sade uttryckligen:
Conscription är en bland de förträffligaste upfinningar . . . Conscrip
tionsmanskapet bör utgöra hufvudstyrkan af Armeen.

Natt och Dag ansåg att armen på det här sättet skulle kunna
tredubbla sin numerär till 120 000 man. Men han hade varit
oförsiktig och yttrat alltför många hårda ord om såväl den mi
litära ledningen som kronprinsen Bernadottes regim. Natt och
Dag anklagades för förräderi men lyckades undkomma till Tysk
land. I Sverige dömdes han till förlust av liv, ära och gods. Den
värnpliktsivrande officeren återkom aldrig till hemlandet utan
reste till USA, där han stannade kvar ända till sin död år 1865,
även om han benådades redan 1835. Otto Natt och Dags öde vi
sar klart att den som ville debattera värnplikten fick välja sina ar
gument med omsorg. Det gick att hänvisa till den franska förebil
den, men aldrig att nyttja politiska argument för det nya systemet.
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Jakob Otto Natt och Dag (1794-1865) hade i sin skrift bland annat kriti
serat de alltför pråliga och föråldrade officersuniformerna försedda med
"Struts plymer, Casemirer, Broderier af guld och silfuer, Mössor med
Cordoner och Tofsar af guld och silfuer, Hattar med dyra tränsar, etc. etc.
etc.". Ar 1816 lät han ge ut boken på tyska med ett nyshriuet, mot svenska
förhållanden ytterst tillspetsat förord. Odlande sina konstnärliga anlag
dog han i Cincinnati.
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Avslutande reflektioner
Den svenska regimen var antirevolutionär under Gustav III och
ända till dennes död 1792. Under Gustav IV Adolf blev den
svenska inställningen om möjligt än mera fientlig och antibona
partistisk. När den förre franske marskalken Bernadotte kom
till Sverige 1810 började han snart föra en politik som förde
Sverige in i den stora koalitionen mot hans förre kejsare och
hemland. Åren 1790-1791 hade två svenska armeofficerare
sänts till Frankrike med ett kungligt uppdrag att rekognoscera
för ett eventuellt militärt anfall längs Seine i syfte att från den
Engelska kanalen nå Paris och befria den fängslade franska
kungafamiljen. Planen, som var en tidig version av flyktförsö
ket till Varennes, stannade på papperet och idag får vi nöja oss
med att studera de omsorgsfullt uppgjorda kartorna i Krigsar
kivet i Stockholm. Den symboliserar dock den officiella starkt
antifranska politik som fördes från Stockholms sida alltifrån
sommaren 1789.
Detta till trots bröts aldrig den långa svenska militära tradi
tionen att noga följa utvecklingen i Frankrike. Dessa studier
fortsatte om möjligt ännu mera intensivt, om än i andra former
än tidigare, under revolutions- och Napoleontiden med dess i
såväl politiskt som professionellt hänseende radikala utveck
ling. Det franska regemente där så många svenskar hade tjänst
gjort avvecklades år 1791 och därmed bröts en hundraårig tra
dition. Men istället kom en nyckelperson som Gustaf Wilhelm
af Tibell att tjänstgöra i själva hjärtat av Napoleons militära
maskineri, och han kunde återvända hem med betydande
mängder av kunskap och intryck som kunde vara av värde för
Sverige. De svenska officerarna kunde dessutom läsa om
franska förhållanden och händelserna på Europas slagfält i mi
litära tidskrifter och den allmänna pressen, trots de kontrollför
sök som gjordes av den statliga censuren.
Dessutom organiserades faktiskt två svenska regementen
med franska officerare, rekryterade bland de emigranter som
flytt sitt hemland efter revolutionen. Många adliga franska offi
cerare rekryterades bland dessa emigrees till Regiment du Roi
och ett nytt Royal Suedois. De två förbanden fylldes på med
franska, italienska, spanska, holländska och tyska soldater,
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många av dem desertörer från Napoleons trupper i Danmark
och Tyskland. Royal Suedois tjänstgjorde i Tyskland hösten
1813, i Norge under fälttåget 1814 och, just innan förbandet
avvecklades, sändes en del av det som garnison till den svenska
kolonin Saint-Barthelemy i Västindien. Här fanns också en
stark militärkoppling till Frankrike, även om de franska office
rarna i svensk tjänst huvudsakligen hade tjänat sina sporrar i
den kungliga armen och hade en mera begränsad kunskap om
den militära utvecklingen i hemlandet efter revolutionen.
Den viktigaste importen från Frankrike under den här tiden
var naturligtvis värnpliktssystemet. Även om det fanns en lång
svensk tradition på området i form av uppbåd och olika milis
organisationer, blev de nya franska ideerna avgörande för in
rättandet av ett svenskt beväringssystem åren 1811-1812.
Trots att inga ideologiska, radikala argument kunde användas
för en svensk värnplikt, så spelade den franska revolutionens
tanke om den frie medborgarens rätt och sliyldighet att bidraga
till landets försvar en viktig roll även för de svenska värnplikts
reformerna.
Mot slutet av epoken korn även andra impulser. Under det
norska fälttåget anföll de svenska styrkorna fördelade på två
armekårer, otvetydigt inspirerade till detta stridssätt av sin
högste chef. Denne bidrog också till att introducera det mo
derna stabsarbetet i den svenska armen, något som ytterligare
underlättade planeringen av hela fälttåget och samordningen
mellan kårerna. Exemplen kan mångfaldigas och här räcker det
med två ytterligare exempel på det franska inflytandet i den
svenska armen.
Svenska officerare och soldater klagade under sin vistelse på
kontinenten 1813 över att de ofta hånades av sina allierade för
den svenska armens ålderdomliga uniformer. Ganska snart bör
jade många officerare använda en modernare uniform, med en
hög hatt, den franska tschakån. År 181S hade stora delar av
den reguljära armen, men inte de värnpliktiga, fått nya mo
derna uniformer som inspirerats av det franska uniformsmodet.
Därmed blev Sverige del i en internationell utveckling, som ini
tierats i Frankrike och sedan spritt sig till Storbritannien, Preus
sen, Ryssland och flera andra länder.
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Ett bra mått på hur djupt det franska inflytandet trängde in i
den svenska armens medvetande får vi om vi tittar närmare på
de indelta förbandens soldater. Huvuddelen av dessa bar som
bekant soldatnamn istället för sina vanliga sonnamn eller pa
tronymikon. Det vanliga var att dessa namn utstrålade mod
och djärvhet eller militär skicklighet som soldaterna Modig,
Musköt, Svärd, Örn, Varg och så vidare. Även geografiska
namn, som by- eller gårdsnamn användes, liksom djur- eller
växtnamn. Det var kompanichefen som bestämde vad en soldat
skulle heta, men det förekommer exempel på att enskilda solda
ter på olika sätt kunde påverka sina namn.
Runt år 1810 möter vi en ny typ av namn i den svenska ar
mens mönsterrullor, nämligen sådana som inspirerats av Frank
rike och dess militära framgångar. Nu,
kejsar Napoleon
står på höjden av sin makt, möter vi soldater med namn som
Galant, Marche, Bonjour, Reveille, Pardon och andra. Mycket
vanligt förekommande var namnen på Napoleons marskalkar,
och därför påträffas svenska indelta soldater med namn som
Davout och Ney. Visserligen finner vi under dessa år även sol
dater med namn som Kamenski och Bliicher, men den franska
namndominansen är total. Det faktum att vi finner en eller flera
soldater Ney vid nästan varje svenskt regemente runt år 1810
indikerar hur utbredd beundran för Napoleons franska arme
var även bland svenska officerare på kompaninivå.
Men också på högsta nivå fanns det en erkänsla för den fran
ska professionalismen, även hos dem som i övrigt hade föga till
övers för Napoleon och det revolutionära arvet. Den gamle
krigsbussen generalen Georg Carl von Döbeln hade i sin ung
dom tjänat i den kungliga franska armen. Hans motvilja mot
revolutionen var lika stor som hans insikt om värdet av att följa
den franska militära kraftutvecklingen under Napoleon. Dö
belns medvetenhet om var det militärt nya i det samtida Europa
höll på att skapas manifesteras av att hans fosterson - vissa käl
lor säger hans köttslige son - år 1818 började studera vid den
av Napoleon grundade artilleri- och ingenjörhögskolan i Metz.
Sonens namn var Napoleon von Döbeln.
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Strategiska giftermål
Adliga officerares äktenskap 1780-1820

)!

MARIA MYRBERG

Inledning
År 1772 gifter sig den trettioårige adelsmannen och löjtnanten
vid Upplands regemente, Ture Magnus Örnflycht, med tjugo
tvååriga Anna Margareta Graaner. Anna Margaretas far är Jo
han Graaner, en man av ofrälse härkomst, som då är major vid
samma regemente. Åtta år senare gifter sig en annan adelsman
vid Upplands regemente, fänriken Samuel af Bjerken, som då är
trettiofyra år med Fredrika Christina Graaner, nitton år gam
mal och syster tiH Anna Margareta. Flickornas far finns då inte
längre kvar vid regementet utan har på egen begäran beviljats
avsked. 1
Denna uppsats kommer att undersöka om och hur den pågå
ende samhällsförändringen under l 700-talets senare del fram
till det tidiga 1800-talet kan spåras i de adliga officerarnas äk
tenskapsmönster. Hur vanligt var det att adelsmän inom den
svenska officerskåren gifte sig med sina ofrälse kollegors dött
rar eller systrar? Hur såg deras giftermålsstrategier ut och för
ändrades de under undersökningsperioden? Vad som avses med
samhällsförändring kommer att framgå i följande avsnitt.

,,.

Artikeln är en överarbetning av författarens C-uppsats vid Historiska
institutionen, Uppsala universitet, höstterminen 2001. Jag vill här
passa på att tacka min handledare och mina lärare på institutionen.
Krigsarkivet. Generalmönsterrullor. Upplands regemente 1780, 1800,
1820; Elgenstierna (1925-1936); Bergström, Otto (1882).
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Historisk bakgrund
I sina studier, presenterade i Ståndssamhälle och ståndsperso
ner 1700-18 65, rörande det svenska ståndssamhällets upplös
ning, finner Sten Carlsson att denna process var beroende av
den medvetna kamp som fördes av de ofrälse grupperna mot de
två privilegierade stånden, med målet att uppnå politiskt infly
tande och få till stånd en social utjämning. Han menar att
adeln, som ett av de privilegierade stånden, på grund av denna
kamp försattes i en försvarsposition där de med olika medel
sökte att behålla sin, vid periodens början, starka maktposi
tion. Adeln förlorade dock striden i och med att de sista kvarle
vorna av ståndssamhället försvann 1865-1866 genom införan
det av tvåkammarriksdagen. Carlsson delar in de ståndsupplö
sande faktorerna i tre huvudgrupper: politiska, ekonomiska
och ideologiska faktorer. 2
Vad avser de politiska faktorerna tar Carlsson särskilt fasta
på lagstiftningen. Hans undersökning visar klart att denna,
med något undantag, under hela tiden drevs på av den faktiska
sociala utvecklingen och egentligen aldrig på lång sikt i sig själv
påverkade nivelleringen utan snarast kom att befästa redan in
träffade förändringar. Av stor betydelse för ståndsnivelleringen
var även den utrikespolitiska situationen. Efter att Sverige un
der 1600-talet hade fört en framgångsrik och expansiv utrikes
politik, präglades 1700-talet och det tidiga 1800-talets utrikes
politik av en defensiv hållning. Det gällde för Sverige att be
hålla tidigare erövrade områden. En sådan politik krävde, en
ligt Carlsson, offer av befolkningen och han ser det som
naturligt att de som hade de största förmånerna också fick göra
de största uppoffringarna. Denna grupp var utan tvekan adeln. 3
De ekonomiska faktorerna var starkt knutna till näringslivets
förändring, där Carlsson främst betonar de starkt framväxande
bruks- och handelsrörelserna som han menar kom att domine
ras av ofrälse företagare. 4 Detta påstående står dock inte helt
oemotsagt. I sin forskningsrapport, Den svenska adeln under
2
3

4

Carlsson (1973), s 333.
Carlsson (1973), s 333ff.
Carlsson (1973), s 334.
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1800-talet, som behandlar adelns överlevnadsstrategier under
1800-talet, redovisar Göran Norrby statistiskt material som
bland annat visar att mer än hälften av bergsbrukens totala
värde så sent som 1845 ägdes av adliga bruksägare. 5
En annan avgörande ekonomisk faktor för ståndsnivelle
ringen var enligt Carlsson det som ägde rum inom agrarsek
torn, närmare bestämt adelns förlust av frälsejord. 6 I och med
förenings- och säkerhetsakten 1789 förlorade ståndet ensam
rätten till den allmänna frälsejorden och genom ett beslut vid
grundlagsriksdagen 1809-1810 togs även ensamrätten till den
ypperliga frälsejorden (säterier) bort.7 Mellan perioden 1718
och 1825 ökade den procentuella andelen frälsejord i ofrälse
hand från 6,7 % till 33,4 %. 8 Eftersom Carlsson inte har kun
nat finna belägg för att adeln kompenserade förlusten av jord
"genom framsteg inom de nya ekonomiska verksamhetsområ
dena" finner han det bevisat "att en kraftig 'pauperisering' av
ståndet ägde rum". 9 Det bör dock tilläggas att Carlsson inte
heller på denna punkt står helt oemotsagd. Även i detta fall är
det Norrby som i sin forskningsrapport hänvisar till siffror som
tyder på att andelen besutten adel under 1700-talet var tämli
gen konstant, även om han anser det vara på sin plats med en
reservation för att siffrorna eventuellt inte är alltför exakta.
Han påpekar även: "Vi vet egentligen inte, i vilken grad försälj
ningen av frälsejord skedde av ekonomiskt tvång eller av fri
vilja, om förmögenheten förlorats eller om den bevarats i annan
form." 10
Den tredje, ideologiska, faktorns påverkan anser Carlsson
fick störst betydelse inom utbildningsväsendet, då han menar
att dess sekularisering hårt drabbade de båda privilegierade
stånden, adel och präster. 11

5

Norrby (2001), s 4.
Carlsson (1973 ), s 334.
7
Behre, Larsson & Österberg (1996), s 20lf; Norborg (1993), s 42.
8
Carlsson (1973), s 124, 161.
9
Carlsson (1973), s 180.
1o Norrby (2001), s 23.
11
Carlsson (1973 ), s 334.
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Enligt Carlssons studie var det inom officerskåren som adeln
längst lyckades behålla en dominerande position. Han påvisar
att adelsmän innehade ungefär 2/3 av alla officersbefattningar
inom det egentliga Sveriges armeförband år 1757 och drygt
hundra år senare, år 1865, utgjorde de fortfarande nästan hälf
ten av kåren. 12 Detta kan jämföras med hur förhållandet såg ut
inom den civila ämbetsmannakåren där hälften av ämbetsmän
nen var adliga 1761 men där deras andel 1865 sjunkit till en
fjärdedeL 13
I sitt verk Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige sö
ker Gunnar Arteus utröna om det svenska samhället under fri
hetstiden var att betrakta som militariserat. Hans definition av
ett militariserat samhälle lyder; "ett samhälle vars ekonomiska,
sociala, kulturella och politiska struktur (institutioner) har fått
sin karaktär väsentligen bestämd av militära ideal eller intres
sen" . 14 Arteus undersökningsresultat leder till att han väljer att
betrakta 1700-talets Sverige som militaristiskt, präglat av en re
lativt hög grad av militarism.
Jämfört med många andra länder var andelen av befolk
ningen som fick sin utkomst från krigsmakten mycket stor och
bland adelsmännen i det egentliga Sverige var så många som tre
av fyra aktiva eller före detta militärer. Statens kostnader för
krigsmakten uppgick enligt studien vid frihetstidens senare del
till 60 % av de totala statliga kostnaderna. 15
Militära yrken dominerade också kraftigt över civila ämbe
ten på den officiella rangordningen som en gång skapats med
utgångspunkt i de militära graderna. Rangordningen tillkom
1672 och var i bruk ända fram till 1909, med ett kortare av
brott mellan 1766-1772. Rangordningen hade stor betydelse
både inom yrkeslivet och i det sociala umgänget. Helena Ulfner
skriver i sin C-uppsats Stat och status. En undersökning av tio
officiella rangordningar under perioden 1672-1865:

12

Carlsson {1973), s 85.
Carlsson (1973), s 56.
14 Artens (1982), s 29.
15 Artens {1982), s 380.
13

116

Den rang som en person tilldelats måste alla hedra; ingen fick varken
höja sig över den eller sänka sig under den. Båda brotten var majestäts
brott och hade samma påföljd, 1 500 riksdaler i böter. Bötesbeloppet
var enormt högt för dåtida förhållanden, och det var svårt att klara sig
undan böterna, utan att hamna i ekonomisk misär. 16
Vartefter samhället förändrades gjordes även förändringar och
tillägg i rangordningen som fullt utvecklad hade fyrtio klasser
indelade i fyra grupper.17
Militäryrkets höga anseende ledde, enligt Arteus, till att de
nya näringarna inte fick det tillskott av unga och välutbildade
män som kunde ha bidragit till att påskynda den svenska indu
strialiseringen eftersom de istället sökte sig till militären.18
Även politiskt hade militärkorporationen ända fram till fri
hetstidens sista riksdag kontroll över rikets statsledning. Detta
motiveras av Arteus utifrån två förhållanden, dels den stora
majoriteten av officerare inom Riddarhuset, dels det mindre
stabila förhållandet rörande adelns dominans över de andra
stånden på riksdagarna samt dess stora inflytande övet Sekreta
utskottet och elektorerna till riksrådet.19
Trots den bild som Arteus målar upp av en krigsmakt som
stod stark och inflytelserik vid frihetstidens slut anser jag att
den grupp som min undersökning kommer att beröra, de adliga
officerarna, kanske framför allt efter att Gustav III 1789 vänt
ståndet ryggen, var en grupp på defensiven. Carlsson påvisar
visserligen att officerskåren länge behöll en adlig dominans
men det ofrälse inslaget ökade stadigt under senare hälften av
1700-talet och hela 1800-talet. Sammantaget med det faktum
att de krig som utkämpades var föga framgångsrika borde detta
starkt ha påverkat både officersyrkets faktiska och officiella
status. Att den senare förändrades bekräftas av Ulfners under
sökning om den officiella rangordningen som visar att krigs
maktens relativa andel av densamma var i stadigt sjunkande
från 1700-talets senare del.20
16
17

18
19
20

Ulfner (2000), s 2.
Ulfner (2000), s lff, Carlsson (1973), s 55f, Norrby (2001), s 12f.
Arteus (1982), s 381.
Arteus (1982), s 379ff.
Ulfner (2000), s 13.
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Att frälsejord övergick i ofrälse ägo, något som Carlsson re
dovisat, borde inneburit att allt fler adelsmän blev beroende av
inkomsterna från krigsmakten. Samtidigt blev det allt vanligare
att rang och lön inte längre följdes åt på grund av trängseln
inom officerskåren. Lars-Göran Nilsson har i sin uppsats från
1988 "Rank or Command? The Use of Brevet Rank in the 18th
Century Swedish Army and Its Consequences for the Modern
Historian" förklarat orsakerna till hur detta förhållande upp
stod. Under perioden l 730-1770 hade en rad nya officersbe
fattningar tillkommit inom den indelta armen, något som Nils
son inte betraktar som ett resultat av förändrade militära be
hov, utan var ändringar som efterfrågades och initierades av of
ficerarna själva. Att dessa nya befattningar beviljades berodde
till stor del på att de inte skulle komma att öka kostnaderna för
armen, då befattningarna ifråga skulle rymmas inom det befint
liga indelningssystemet. Detta fick till följd att rang, tjänst och
lön inte längre följdes åt. Att flera officerare fick underofficers
indelning kom givetvis även att innebära att många underoffi
cerare fick nöja sig med en menig soldats löneersättning.21 I sin
D-uppsats, Officerskåren i Sverige under 1700-talet. En studie
kring tjänsteställning, avlöning och tjänsteköp, redovisar Es
björn Larsson uppgifter från Upplands regemente l 774 som vi
sar "att knappt var tredje officer (11 av 34) hade en lön som
stämde överens med den befattning och grad personen be
stred" . 22

Giftermålsstrategier - ett teoretiskt avstamp
ID-uppsatsen Den militära korporationen och samhällsföränd
ringen söker Fredrik Thisner utröna vilka korporativa strate
gier, den till övervägande delen adliga, officerskåren använde
för att behålla sin statusställning under tiden från 1720 fram
till 1800-talets första hälft. Hans undersökning har fokuserat
på tjänstesystemet och nyrekryteringen till yrket som medel att
söka befästa en statusställning. Thisner sammanfattar sina re-

21
22

Nilsson (1988), s 109-114.
Larsson (2000), s 25.
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sonemang av vad som var statusgenererande för undersök
ningsperiodens adliga officerskår på följande vis:
... status som socialt fenomen är social prestige, avhängig av makt,
börd (förutsatt att vi rör oss i ett ståndssamhälle) samt exklusivitet (om
det är relaterat till ett yrke eller annan maktägande sammanslutning).
Status är med andra ord ett ståndsspecifikt och/eller maktspecifikt feno
men.23

När denna status hotades av rådande samhällsförändringar
innebar det att den, till stora delar adliga officerskåren, genom
olika strategier försökte parera hoten mot den höga status som
en adelstitel i kombination med en officersrang innebar. En så
dan strategi kan vara hur man väljer äktenskapspartner.
Det jag här avser med strategi kan jämställas med vad Max
Weber i boken Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins
grunder, innefattar i begreppet social handling. Hans definition
lyder: "Med 'social' handling avses en handling som med avse
ende på sin subjektiva mening relaterar sig till andras beteenden
och vars förlopp orienterar sig efter dessa. "24 Vidare menar
Weber att sociala handlingar kan vara av olika typ och den som
här avses kan då ses vara av det slag som han kallar målratio
nellt.
1. målrationellt (zweckrational), dvs bestämt av förväntningar beträf
fande beteende från föremål i omgivningen och från andra människor,
varvid dessa förväntningar används som 'betingelser' eller 'medel' för
uppnående av aktörens egna rationellt eftersträvade och kalkylerade
mål,25

Weber påpekar dock att det är mycket sällan som en social
handling är betingad av absolut målrationalitet men för detta
arbete torde jag ändå kunna betrakta giftermålsstrategin som en
målrationell social handling.
Att giftermålsstrategier verkligen har varit ett medel som an
vänts av samhällseliter för att bibehålla eller befästa sina posi
tioner är ett vedertaget faktum som bekräftas av en rad under
sökningar. I sin uppsats "Staying on Top: Socio-Cultural Re23
24
25

Thisner (1999), s 14.
Weber (1983), s 3.
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production of European Power Elites" ser Rudolf Braun just
äktenskapsmönstren som en viktig del av hur makteliter genom
tiderna försökt säkra och stärka sina positioner över generatio
ner, gällande såväl materiella tillgångar, sociala nätverk, som
plats på den sociala rangskalan. Strategier för att säkra en
maktposition kan vara både av defensiv och offensiv art och
"must be accomodated to the changing configurations, of
socio-political, socio-economic and socio-cultural structures",
men han betonar också att strategierna i sig själva kan påverka
dessa förändringar . 26
För att en familj skulle lyckas bibehålla eller stärka sin posi
tion krävdes ett visst mått av uppoffring från samtliga familje
medlemmar eftersom varje medlem förväntades agera på ett så
dant sätt att familjens position kunde säkras från generation till
generation. Braun hävdar att giftermålsstrategier var av central
betydelse för maktelitens sociokulturella reproduktion och där
för var arrangerade äktenskap norm inte bara hos den högsta
eliten utan även för de grupper som strävade efter att ta sig
uppåt i samhällshierarkin. 27
I uppsatsen "Rise and Decline of an Aristocracy. The Swe
dish Social and Political Elite in the 17th Century" från 1976
definierar Kurt Ågren en svensk aristokrati under 1600-talet,
genom att bland annat använda sig av familjeband som ett vik
tigt kriterium för att bedöma en familjs sociala status. 28 Han
finner att riksrådet under en period av cirka trettio år (16201650) dominerades av män som kom från ett fåtal familjer och
att dessa familjer uppvisade ett tydligt äktenskapsmönster där
det var sällsynt att någon gifte sig utanför denna lilla krets av
familjer. Under 1600-talets senare del var situationen en annan,
då den snäva kretsen av några få familjer hade förlorat sin do
minerande position inom rådet, och mönstren för hur man in
gick äktenskap började lösas upp. 29
Åsa Karlsson presenterar i uppsatsen "Enväldets politiska
elit. Släkt- och äktenskapsband inom rådskretsen 1680-1718"
26
27
28

29
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en undersökning som söker besvara frågan: "I hur hög grad ac
cepteras den nya ämbetsmannaadeln som äktenskapspartners
för den gamla aristokratin?". 30 Detta gör hon genom att under
söka de kungliga rådens äktenskapsmönster. Hon finner att
den nya politiska eliten försökte etablera sig som en social elit
främst genom att gifta sig inom kretsen av familjer som repre
senterade den politiska eliten eller genom giftermål med perso
ner från viktiga köpmanna- och handelssläkter. Äktenskap mel
lan den politiska eliten och den gamla, av Ågren definierade,
aristokratin var mycket ovanliga. 31
Kaarlo Wirilander finner i sin avhandling Officerskåren i
Finland under 1700-talet ett vanligt förekommande äkten
skapsmönster som tyder på att de enskilda regementena ut
gjorde slutna intressesamfund inom vilka sociala nätverk eta
blerades genom giftermål. Han kan visa att giftermål inom det
egna regementet var vanligt, då "officerarna och underoffice
rarna gifte sig nämligen ofta med sina förmäns och kollegers
döttrar och systrar, ja, till och med änkor". 32 Någon genom
gång av officerarnas äktenskapsmönster ur ett större perspektiv
finns inte redovisat i Wirilanders verk.
I uppsatsen "Kön, släkt och ägande. Borgerliga maktstrate
gier 1800-1850" finner Anita Göransson rörande giftermåls
strategier följande:
Det tycks ha funnits två typer av giftermålsstrategi. Den ena (reduktiva)
syftade till att bevara familjeföretaget intakt och att reducera risken att
förmögenheten eller tillgångarna splittrades upp på för många nya hän
der. [...] Den andra (expansiva) hade det motsatta syftet, nämligen att
knyta mer kapital eller ny kompetens eller viktiga kontakter till det exi
sterande familjeföretaget.33

Det är min uppfattning att dessa två begrepp kan vara frukt
samma för min studie, om deras innebörd anpassas till uppsat
sens undersökningsområde. Med en rent redu!?.tiv giftermåls
strategi avses här att den adlige officeren ingår äktenskap med
någon ur det egna ståndet och att hustruns fader också är eller
3°
31

32
33
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har varit militär. Vid ett sådant äktenskap har både stånds- och
militärkorporativa hänsyn tagits. Med en rent expansiv gifter
målsstrategi avses vidare ett äktenskap mellan en adlig officer
och en ofrälse kvinna vars far tillhörde de nya ekonomiskt
starka grupperna eller var ämbetsman inom den civila förvalt
ningen. Utifrån dessa två begrepp kommer resultatet av min un
dersökning att analyseras och diskuteras.

Hypoteser
Med ovanstående historiska och teoretiska bakgrund kan två
hypoteser formuleras som kan anses utgöra två giftermålsstra
tegiska idealtyper, innebärande att helt olika hänsyn tagits vid
valet av hustru. Givetvis kan forskare idag inte med absolut sä
kerhet fastställa vilka faktorer som spelade in vid valet av äk
tenskapspartner utan att ha tillgång till även etnologiskt käll
material som brev och dagböcker. Men med uppställandet av
dessa idealtyper bör ändå vissa tydliga giftermålsstrategiska
tendenser kunna fastställas. Undersökningens mål är att kunna
verifiera eller falsifiera de två, mot varandra stående, hypote
serna:
• Den pågående ståndsutjämningen som bland annat förde
med sig att allt fler ofrälse tog sig in i officersleden upplevdes
som ett hot mot den höga status som de adliga officerarna åt
njöt i samhället. Detta ledde till att de sökte stärka exklusivi
teten genom att gifta sig med adelsdöttrar vars fäder var eller
hade varit inom krigsmakten, alltså en strategi som tar både
stånds- och militärkorporativa hänsyn.
• Övergången av frälsejord till ofrälse, "pauperiseringen av
adeln" och det faktum att flertalet officerare hade lägre lön
än vad deras rang borde innebära, ledde till att en ökande
andel adliga officerare sökte knyta band med den nya ekono
miska eliten, det vill säga bruksägare, handelsmän eller den
växande kåren av högre civilämbetsmän, genom att gifta sig
med deras döttrar.
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Metod och avgränsningar
Undersökningens resultat kommer att redovisas kvantitativt
och jämförelser mellan undersökningsåren samt med andra stu
diers resultat kommer att ske. Dessutom kommer tolkningar
och resonemang kring de resultat som undersökningen ger vid
handen att föras.
Studien består av ett antal adliga officerare som finns upp
tagna på generalmönsterrullor vid Upplands indelta regemente
åren 1780, 1800 samt 1820. För att räknas till adeln har jag
som urvalsprincip använt mig av samma princip som Sten
Carlsson gör i sitt verk. 34 Till adel räknas alltså både ätter som
introducerats på Riddarhuset, representerade hos Gustaf Elgen
stierna och de ätter som erhållit sköldebrev men inte introduce
rats på Riddarhuset, upptagna i Bernhard Schlegel och Carl
Arvid Klingspors verk från 1800-talet. 35 Ingen åtskillnad mel
lan hög- och lågade! görs i studien.
Avgränsningen i tidsperiod motiveras av att det vid samtliga
mönstringstillfällen rådde fred, vilket torde innebära att offi
cerskårens utseende är mer präglat av vad som kan kallas ett
normaltillstånd än vad som skulle vara fallet om urvalet skedde
i krigstider.
Påpekas bör dock att regementet var inblandat i flera krig
under den undersökta perioden 1780-1820. Upplands rege
mente deltog i kriget i Finland 1788-1790. Sexhundra man
från regementet var som en följd av Napoleonkrigen kommen
derade till Stralsund under 1807. År 1808 deltog upplänning
arna i strider vid den norsk-svenska gränsen och senare samma
år flyttades regementet till krigets andra front i Finland. Sista
gången regementet deltog i krig var under åren 1813-1814 då
upplänningarna ingick i de styrkor som kronprins Karl Johan
ledde mot :Frankrike i Napoleonkrigens slutskede. 36
Den tidsmässiga avgränsningen är även ett resultat av Carls
sons bedömning av ståndsnivelleringsprocessens olika skeden.
Perioden 1772-1780 var en period som innebar en viss stabili34
35
36
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sering av ståndssamhället där adeln stärkte sin ställning inom
officerskåren. Samtidigt fortgick det som Carlsson kallar
"adelns pauperisering", alltså övergången av frälsejord i ofrälse
ägo.37
Perioden 1780-1792 innebar att nivelleringsprocessen tog ny
fart och adeln trängdes tillbaka, exempelvis genom att kon
ungen 1789 genomförde förenings- och säkerhetsakten som
innebar stora privilegieutjämningar.38
Perioden 1792-1809 betecknas av Carlsson som en avmatt
ningsperiod avseende ståndsnivelleringen. Gustav IV Adolfs ne
gativa inställning till franska revolutionen och dess följder i Eu
ropa innebar att han kom att stödja sig på adelsbyråkratin.
Inom armen växte dock andelen ofrälse långsamt medan över
gången av frälsejord fortskred som tidigare. Det var nu främst
bönderna som utökade sina jordinnehav på adelns bekostnad.39
Perioden 1809-1820 innebar, enligt Carlsson, en konsolide
ring av ståndssamhället i och med 1810 års konservativa riks
dagsordning. Trots detta fortgick ståndsnivelleringen även un
der denna period. Exempelvis försvann även adelns ensamrätt
till den ypperliga frälsejorden. Inom krigsmakten fortsatte in
slagen av ofrälse officerare att öka om än i långsammare takt
än under tidigare perioder.40
Ett metodiskt problem dök upp under arbetets gång i och
med att jag fann det nödvändigt att ta med samtliga adliga offi
cerare som ingått äktenskap, oavsett om giftermålet ägt rum
före eller efter de tre avläsningsåren. Detta får till följd att peri
oden som här undersöks överstiger de fyrtio år som avläsnings
åren ger vid handen, men detta motiveras alltså av att antalet
individer annars hade blivit alldeles för få för att kunna leda
fram till några slutsatser. Det första äktenskapet ingicks redan
år 1755 och det sista 1841, således under en period av åttiosex
år. Vid en genomgång av giftermålsåren visar det sig dock att
det stora flertalet av giftermålen skedde under en period som
väl överensstämmer med de perioder som motiverats ovan. Av
Carlsson
Carlsson
39 Carlsson
4° Carlsson
37
38
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(1973), s 252f.
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(1973), s 265ff.

totalt femtiofem äktenskap ingicks fyrtiofem mellan 1780-tal
och 1820-tal. Eftersom det tidigaste giftermålet hölls 1755 och
det sista 1841 hamnar samtliga inom den period som enligt
Carlsson är präglad av pågående ståndsnivellering.41

Källdisl<ussion
Primärkällorna är generalmönsterrullor från Upplands indelta
regemente till fot från åren 1780, 1800 och 1820.42 Mönstring
skulle äga rum vart tredje i fredstid men så skedde inte alltid.
Vanligare var att mönstring gjordes vart femte eller vart tionde
år.43
Regementet bestod av åtta kompanier: Liv-, Överstelöjtnan
tens, Förste majorens, Andre majorens, Hundra härads, Bä
linge, Sigtuna och Rasbo kompanier, Sigtuna kompani bytte
1812 namn till Tredje majorens kompani. Därutöver bestod re
gementet också av en regementsstab.44
Det finns ingen anledning att misstro generalmönsterrullor
nas värde som källa, då protokollen förefaller att vara noggrant
genomförda. Min bedömning att de dessutom är tämligen lätt
lästa, har också minimerat risken för att felaktigheter i tolk
ningen uppstått. I några tveksamma fall rörande officerarnas
namn har ett historiskt verk över regementet kunnat konsulte
ras.45 Med utgångspunkt i generalmönsterrullorna och med
hjälp av Elgenstierna och Schlegel/Klingspor har jag fått fram
ett antal adliga individer som vid respektive avläsningsår hade
officersrang.46
Vilka var då officersgraderna i ett indelt armeregemente?
ter den sista förändringen som genomfördes 1769 och som i
stort sett förblev oförändrad fram till regementsreformen 1813
tillhörde följande grader officerskåren inom den indelta krigs
makten, i stigande rang, graderna fänrik (kornett i kavalleriet),
41
42
43
44
45
46
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löjtnant, kapten (ryttmästare i kavalleriet), major, överstelöjt
nant samt överste. 47 I undersökningen kommer ytterligare en
grad att finnas representerad. Denna är generallöjtnants grad
som i den militära rangordningen står närmast under general.
Adjutanterna var oftast fänrikar men ibland även löjtnanter
och i rangordningen jämställdes befattningen med en fänriks
grad. Därför har även adjutanter, vars grad inte framkommit i
generalmönsterrullorna, räknats med i officersurvalet. 48
Under rubriken indelning angav mönstringsofficeren hur res
pektive person avlönades. Att graden ofta var högre än den
tjänst som officerarna uppbar och den lön de erhöll har bety
delse för den andra hypotesen som bygger på att detta faktum i
kombination med adelns jordförlust kan ha inverkat på office
rarnas giftermålsstrategier. 49
Vid framtagningen av officerare har således graden och inte
den tjänst, det vill säga den befattning eller lön de innehade, an
vänts som urvalsparameter. Detta har jag bedömt vara till för
del då det innebär att vissa jämförelser kan göras med Carls
sons undersökning, eftersom även han använt graden som ur
valsparameter. Graden får också anses vara statusbärare efter
som det var den som avgjorde placeringen i den officiella
rangordningen. 50
Att valet av källa föll på ett regemente i Uppland motiveras
utifrån Carlssons studier som visar att östra Svealand i jämfö
relse med riksgenomsnittet var förhållandevis adelstätt. I kom
bination med hans siffror som visar att de ofrälse ståndsperso
nernas andel av befolkningen var högre än riksgenomsnittet,
torde det kunna innebära att konkurrensen om officersbefatt
ningarna var hårdare här än i många andra delar av landet. 51
Den största bristen med detta val är förmodligen begräns
ningen till ett enskilt regemente, men den anslagna tiden för
detta arbete medger inte någon genomgång av Sveriges samtliga
adliga officerare. Detta arbete kan i bästa fall tjäna som jämfö47
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relsematerial för en senare större studie. Det är dock min be
dömning att resultatet kan verifiera eller falsifiera mina hypote
ser.
Flera verk om Upplands regemente finns publicerade. Det
digaste är Otto Bergströms Bidrag till Kongl. Uplands regemen
tes historia, vidare kan nämnas Kungl. Upplands regemente, ut
given av Generalstabens krigshistoriska avdelning, Kungl. Upp
lands regementes historia samt Med Upplands regemente under
fyra sekler. 52 Samtliga dessa verk redogör för regementets his
toria i form av deltagande i krig, hur soldatlivet såg ut och vilka
officerare som har deltagit och varit framgångsrika i strider och
så vidare. Ett verk som något avviker från dessa är Upplands
regeniente. Berättelser och historier, som, precis som titeln
anger, består av nedtecknade muntliga berättelser från rege
mentet.53 Inget av de nämnda verken avser undersökningar som
på något vis sökt att problematisera sina resultat och inget av
dem har berört officerskårens äktenskap.

Undersökning
Officerskårens ståndsmässiga sammansättning
Att detta avsnitt, som kan tyckas mindre relevant för syftet med
uppsatsen, tar så stort utrymme i anspråk, beror på de avvikel
ser jag fann i mitt material jämfört med mycket av den littera
tur jag läst.
Vid mönstringarna 1780 och 1800 fanns femtio individer
som samtliga innehade en officersrang, men 1820 har antalet
sjunkit till 46 individer. Totalt omfattar undersökningen dock
134 individer eftersom tolv av officerarna finns mönstrade vid
mer än ett avläsningsår.
Ett antal personer som att döma av namnet kan tyckas ha
tillhört adelsståndet har räknats som ofrälse. Det gäller Georg
von Hellern (mönstrad både 1780 och 1800), Otto von Friesen
och Josephe de Bouteille (1800) samt Axel Eric von Sydow
52
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(1820). De tre första finns inte upptagna hos vare sig Elgen
stierna eller Schlegel/Klingspor. Släkten von Sydow finns däre
mot representerad hos Elgenstierna, men eftersom den inte er
höll svenskt adelskap förrän 1830, har han i denna studie be
traktats som ofrälse. Fördelningen mellan andelen adliga och
ofrälse officerare framgår av nedanstående figur:
Upplands regementes officerskår
55
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Figur 1. Personer med officers rang vid Upplands regementes general
mönstringar med fördelningen mellan adel och ofrälse.
Källor: GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (1925-1936).

Diagrammet visar tydligt att andelen adliga officerare inom
Upplands regemente var i kraftigt sjunkande under undersök
ningsperioden. År 1780 kom fyrtio av totalt femtio officerare
från adelsståndet, 1800 var relationen tjugonio av femtio och
slutligen 1820 tjugo av fyrtiosex. Från att 1780 ha varit en stor
adlig dominans i officerskåren, har fyrtio år senare de adliga of
ficerarna blivit undanträngda av ofrälse officerare, som 1820
utgjorde över hälften av officerskåren. Dessa siffror visar sig vid
en jämförelse med Carlssons och Wirilanders studier vara värda
att diskutera vidare. En tabell som visar fördelningen mellan
adliga och ofrälse officerare kan tjäna som ett första jämförelse
material. Carlssons och Wirilanders mätningstillfällen samman
faller inte exakt med denna undersöknings men de närmast lig
gande åren kan ändå ligga till grund för en jämförelse:
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Sveriges armeofficerare

Upplands regementes officerare Finländska armens officerare
Ofrälse
(antal)

Ar

Adel

Ofriilse

1793 65,2 % 34,8% 1780 80,0 % (40) 20,0 % (10)

1778

77,8 %

22,2 %

1805 63,3 % 36,7 % 1800 58,0 % (29) 42,0 % (21)

1798

63,7 %

36,3 %

1822 54,4 % 45,6 %

1808

68,2 %

31,8 %

Ar

Adel Ofrälse

Ar

Adel
(antal)

1820 43,5 % (20) 56,5 % (26)

Tabell 1. Fördelning mellan adel och ofrälse inom officerskåren i det
egentliga Sveriges arme respektive vid Upplands regemente.
Efter Carlsson (1973), s 85; GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (19251936); Wirilander (1964), s 249.

Som synes minskade andelen adelsmän inom Upplands rege
mente betydligt fortare än vad som var fallet i riket som helhet.
Wirilanders studie över den finländska armens officerskår upp
visar en större likhet med Upplands regemente vid de två första
avläsningsåren, men 1808, som är det sista året som avhandlas
hos Wirilander, uppvisar den finska officerskåren en ökning av
seende adelsinslaget inom officerskåren. Som ytterligare jäm
förelsematerial kan Carlssons statistik över hur fördelningen
mellan frälse och ofrälse officerare såg ut inom de indelta rege
mentena i olika delar av Sverige vara av intresse. För Svealand
utom Dalarna visar hans siffror att adelsmän utgjorde 70 % av
officerskåren år 179 3 och fortfarande år 18 31 var andelen
adelsmän 60 %. 54 För att ytterligare understryka att adelsin
slaget vid Upplands regemente, enligt denna undersökning,
förefaller att sjunka med en högre takt än vad som skedde vi
andra indelta regementen kan nämnas att Hans Norman i en
uppsats betitlad "Officerarna vid Närke-Värmlands regemente
och Livregementets husarkår 1808", har visat att officerskåren
vid Närke-Värmlands indelta regemente detta år till 67 % be
stod av adelsmän. 55
Vad var då orsaken till att adelsinslaget i officerskåren vid
Upplands regemente från att år 1780 klart ha överstigit riksge
nomsnittet fyrtio år senare klart kom att understiga detsamma?
54
55
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Denna studies omfattning gör att något absolut svar på denna
fråga inte kan ges, men några hypotetiska resonemang om orsa
kerna kan ändå vara värda att delge.
Vid en genomgång av officerarnas avsked från regementet
{både frälse och ofrälse) gjordes en upptäckt som kan tjäna som
delförklaring till adelns tappade mark. Bland de officerare som
deltog i mönstringen l800 fann jag att ovanligt många lämnade
regementet under l8l0. Påpekas bör att jag inte lyckats få fram
samtliga officerares avgångsår. Under åren 1809-1811 läm
nade så många som tolv av officerarna regementet. 56 Vid en
jämförelse med hur avgångarna såg ut för 1780 års mönstrade
officerskår finner jag ingen liknande koncentration av av
gångar. Sammantaget med statistiken som presenteras av Gö
ran Norrby om att adelssönerna från slutet av 1700-talet i allt
mindre omfattning valde den militära yrkesbanan, skulle detta
kunna vara en förklaring till den kraftiga minskningen av adels
män i officerskåren. 57 Den stora avgången under 1809-18l1
måste ha inneburit att många ofrälse underofficerare befordra
des och eftersom adelssönerna inte i samma utsträckning som
tidigare stod till krigsmaktens förfogande är det troligt att leden
fylldes på med främst ofrälse män.
Adelssönerna torde alltså i högre utsträckning än tidigare ha
sökt sin utkomst inom andra näringsgrenar än den militära.
Upplands geografiska läge med närheten till Stockholms arbets
marknad kan givetvis ha påverkat situationen. Det finns dock
ingenting i litteraturen som styrker att adelsinslaget relativt sett
ökat, vare sig inom den civila förvaltningen eller inom de nya
kommersiella näringsgrenarna. Men denna arbetsmarknad var
ju i stark tillväxt varför en ökad andel adelsmän troligen inte
skulle påverka statistiken.
En annan möjlighet är att adelssönerna i högre grad ägnade
sig åt jordbruk. Något som skulle kunna stödja detta resone
mang är det faktum att förlusten av frälsejord i Uppsala län
faktiskt skedde i en långsammare takt än i landet som helhet. 58
56
57
58

Elgenstierna (1925-1936); Bergström (1882).
Norrby (2001), s 1.
Carlsson (1973), s 147.
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Ytterligare en faktor som kan ha påverkat situationen var att
nyadlandet av officerare i och med förenings- och säkerhetsak
ten 1789 samt 1809 års regeringsform förändrats. Före 1789
hade det närmast varit regel att nyadla officerare som uppnått
kaptens- eller majorsgraden men efter 1809 var det inte längre
nödvändigt att officerare skulle vara adliga. 59
Slutligen återstår givetvis möjligheten att avvikelsen mellan
Upplands regemente och riket i övrigt bara är ett slumpmässigt
uppkommet fenomen. En större undersökning som jämför si
tuationen inom flera indelta armeregementen skulle kunna
sprida ljus över denna i sig intressanta avvikelse.

De adliga officerarnas giftermålsfrekvens
För att denna undersöknings resultat skall bli någorlunda gene
raliserbara krävs att antalet individer som ingår i undersök
ningen inte är alltför få. Till de gifta räknas därför samtliga of
ficerare som ingick äktenskap, oavsett om äktenskapet ingicks
före eller efter avläsningsåren. Detta har diskuterats i avsnittet
metod och avgränsningar. I statistiken är antalet äktenskap
sextio men antalet verkligt ingångna äktenskap är femtiofem
beroende på att fem av de gifta officerarna finns med både
1780 och 1800.
Några av äktenskapen ingicks efter att officeren avträtt sin
tjänst i armen, men det motiveras av att även före detta office
rare betraktades och behandlades av sin omvärld som om de
fortfarande tillhörde militärvärlden, något som Arteus har fun
nit gälla för frihetstidens officerare. 60 Även om synen på exmili
tärer säkert sakta förändrades under det sena 1700-talet och ti
diga 1800-talet får det hållas för troligt att förhållandena i stort
sett var de samma under den period som denna undersökning
omfattar. I presentationen av vid vilken rang äktenskapen in
gicks har dessa {tio personer) sorterats in under den rang de
hade när de avträdde sin tjänst. Samtliga officerare som ingår i
urvalet gifta har erhållit en officersrang före giftermålet. Tabel-

59
60

Norrby (2001), s 28.
Arteus (1982), s 18.
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len nedan visar fördelningen mellan gifta och ogifta adliga offi
cerare.
1780

1800

1820

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Gifta

27

18

Ogifta

13

67,5
32,5

62,0
38,0

15
5

75,0
25,0

11

Tabell 2. De adliga officerarna vid Upplands regemente. Fördelning mel
lan de som ingår äktenskap och de som förblir ogifta.
Källor: GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (1925-1936).

Siffrorna visar hur många av de adliga officerarna som ingår i
den kommande undersökningspresentationen och kommer inte
att vidare kommenteras i sig, eftersom jag inte funnit något
lämpligt jämförelsematerial. Iögonfallande vid genomgången av
de adliga officerare som ingick äktenskap var upptäckten av
den stora skillnaden i hur många som var gifta vid respektive
mönstringsår. År 1780 var 10 av de 27 som ingår i urvalet
gifta, tjugo år senare är relation 12 av 18 men år 1820 var bara
4 av 15 gifta vid rnönstringsåret. För att försöka finna en för
klaring till varför
få av 1820 års adliga officerare var gifta
vid mönstringstillfället har jag tittat på medelåldern hos dessa
vid respektive mönstringsår, de adliga officerarnas medelålder
vid äktenskapets ingående samt vid vilken grad de ingick äkten
skap. Detta redovisas i tabellerna 3 och 4.

1780
1800
1820

Medelålder vid
mönstring

Medelålder 1Jid
giftermål

28,3
31,7
29,4

32,2
32,8
33,5

Täbe/1 3. De adliga officerarnas medelålder vid mönstring respektive vid
giftermål.
Källor: GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (1925-1936).
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Grad

1780

1800

Fänrik

5 (18,5)
7 (25,9)
9 (33,3)
3 (11,1)
1 (3,7)
1 (3,7)
1 (3,7)

3 (16,7)
3 (16,7)

Löjtnant
Kapten
Major
Överstelöjtnant
Överste
Generallöjtnant
Totalt

27 (100)

8 (44,4)

2 ( 11,1)
1 (5,5)
1 (5,5)

-

18 (100)

1820
-

3 (20,0)
lO (66,7)
1 (6,7)
1 (6,7)

-

-

15 (100)

Tabell 4. De adliga officerarnas grad vid giftermål i absoluta tal (procent).

Källor: GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (1925-1936).

Tabell 3 visar att medelåldern hos de officerare som ingår i ur
valet har sjunkit med drygt två och ett halvt år mellan mönst
ringarna 1800 och 1820, samtidigt som medelåldern vid äkten
skapens ingående stigit drygt ett halvår under samma tidsrymd.
Förändringarna kan tyckas vara små men tjänar ändå som
delförklaring till varför så få var gifta mönstringsåret 1820.
En kanske mer intressant skillnad i när man ingick äktenskap
uppvisas i tabell 4. En klar förskjutning kan observeras såtill
vida att många fler, sett i relativa tal, än tidigare förefaller att
ha inväntat en kaptensgrad innan de gifte sig. Detta förklaras
delvis av den ovan redovisade sjunkande medelåldern hos offi
cerarna som implicerar att befordringsgången snabbats upp un
der perioden. Intressant är dock att notera att ingen av office
rarna år 1820 har gift sig som fänrikar vilket var något vanli
gare under de två tidigare avläsningsåren. Till viss del kan troli
gen de senarelagda äktenskapen förklaras av tidigare nämnda
faktum att man ofta innehade en lägre tjänst och erhöll en lägre
lön än vad som motsvarades av den rang man bestred. Vid en
jämförelse mellan avläsningsåren av förhållandena mellan grad
och indelning/lön kan även en klar förskjutning konstateras. Av
1780 års samtliga officerare hade nio av femtio ( 18 % ) samma
grad som indelning, 1800 har förhållandena förbättrats och så
många som femton av femtio (30 %) innehade en indelning
som motsvarades av graden. Tjugo år senare, år 1820, hade
förhållandena återigen förändrats till kraftig nackdel för office
rarna då endast två av fyrtiosex (4,3 %) hade en indelning som
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motsvarade deras grad. Av 1820 års fänrikar hade ingen en lön
eller befattning som motsvarade graden utan samtliga hade un
derofficerslön, vanlig rotelön eller var helt olönade. 61 Det före
faller alltså som om det var tvunget att ha kommit högre upp i
hierarkin för att lönen skulle vara tillräckligt stor för att tillåta
att man bildade familj.

Äktenskapsmönster
Hur såg då äktenskapsmönstren ut för officerarna vid Upp
lands regemente? För att få fram ett mönster måste en kategori
sering av äktenskapen göras. Jag har valt att sortera in de ad
liga officerarnas äktenskap under fyra kategorier som presente
ras nedan. Motiveringen till hur kategoriseringen har skett är
utifrån den tidigare diskussionen om reduktiv respektive expan
siv giftermålsstrategi.
• Kategori I: Hustrun av adlig börd och svärfadern militär.
• Kategori Il: Hustrun av adlig börd och svärfadern annan yr
kesverksamhet.
• Kategori III: Hustrun ofrälse och svärfadern militär.
• Kategori N: Hustrun ofrälse och svärfadern annan yrkesverksamhet.
Kategori I utgör den rent reduktiva strategin där både stånds
och militärkorporativa hänsyn har tagits. Både kategori Il och
III får anses vara reduktiva men inte i samma omfattning som
den första kategorin eftersom här har tagits enbart stånds- eller
militärkorporativa hänsyn. Det är min uppfattning att man kan
dela in dessa två kategorier efter en fallande skala. Eftersom un
dersökningen baserar sig på ett historiskt och teoretiskt resone
mang om ståndsupplösningen, där adeln var ett av de två ho
tade privilegierade stånden, torde bördshänsynstagande (kate
gori Il) vid valet av äktenskapspartner betraktas som en mer re
duktiv strategi än att hänsyn tagits till militärkorporationen
(kategori III).
Den fjärde kategorin kan anses vara av rent expansiv art ef
tersom inga av ovannämnda hänsynstaganden har gjorts. Istäl61

GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (1925-1936).
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let har man vänt sig bort från både det egna ståndet och den
egna yrkeskåren vid valet av äktenskapspartner. I denna kate
gori ingår även ett antal äktenskap där det inte gått att få fram
svärfaderns yrkesverksamhet. Det är dock inte troligt att dessa
innehade en militär eller civil titel som innebar en placering på
den officiella rangordningen. Den bedömningen görs utifrån
det faktum att titlar och då framför allt sådana som innebar en
placering på rangordningen var av mycket stor betydelse under
hela den tid som undersökningen omfattar, och att Elgenstierna
till följd av detta knappast skulle undvika att nämna en titel om
den förekom. Tabell 5 nedan visar hur de ingångna äktenska
pen fördelar sig mellan kategorierna:
Antal
Kategori I
Kategori II
Kategori III
Kategori IV
Totalt

7
10

2
8
27

1780
Procent

26,0
37,0
7,4
29,6
100

1800

Antal

Procent

Antal

7

38,9
27,7
16,7
16,7

7
3

5

3
3
18

100

1

4
15

1820
Procent

46,6
20,0
6,7
26,7
100

Tabell 5. De adliga officerarnas äktenskapsmönster/giftermålsstrategier i
absoluta tal och procent.
Kategori I: hustru adlig - svärfar militär; kategori II: hustru adlig svärfar
annan yrkesverksamhet; kategori III: hustru ofrälse - svärfar militär; kate
gori IV: hustru ofrälse - svärfar annan yrkesverksamhet.
Källor: GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (1925-1936).

Vanskligheten i att dra för långtgående slutsatser baserade på
ett i detta fall tämligen litet urval kan inte nog understrykas,
men trots det kommer jag att genom olika resonemang försöka
tillföra de kvantitativa resultaten en kvalitativ aspekt som in
nebär att resultaten kan återkopplas till den teoretiska
bakgrunden. Vid varje mätningstillfälle förekommer några
adliga officerare som gift sig inom regementet. Med detta avses
att hustruns far under en längre eller kortare period innehaft en
officersbefattning vid Upplands regemente eller, som i några
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förekommande fall, att hustruns bror hade en officersbefatt
ning vid regementet.62
I de resonemang som framledes kommer att föras rörande
giftermålsstrategierna och i den sammanfattande diskussionen
stammar all information rörande personerna från de tre avläs
ningsårens generalmönsterrullor och Elgenstiernas verk över
den introducerade svenska adeln. I de fall någon annan källa
har använts kommer den att särskilt anges i not.

1780 års adliga officerare
Äktenskapsmönstren som uppvisas av de adliga officerarna i
1780 års urval tyder på att det viktigaste hänsynstagandet vid
valet av hustru har varit hennes börd. Av de 27 äktenskap som
ingicks faller 17 under kategori I och Il, alltså med kvinnor ur
det egna ståndet. Av dessa äktenskap utgör kategori I drygt
40 %, en reduktiv giftermålsstrategi som motsvaras av den
första hypotesen. Bland giftermålen inom kategorierna I och Il
finns tre som bedömts vara inom regementet. Fänriken Engel
Friesenheim gifte sig 1776 med Maria Örnflycht vars far år
1780 var major vid regementet, och löjtnanten Mattias Wijn
blad gifte sig 1777 med Anna Silfverstedt som var syster med
kapten Johan Fredrik Silfverstedt. Ytterligare en syster Silfver
stedt, Beata, ingick 1782 äktenskap med Carl Vilhelm Bure
som då stigit i graderna till löjtnant.
Det stora flertalet av äktenskapen ingicks mellan 1770 och
1799 (19 av 27). Vid en sammanställning av Sten Carlssons sta
tistik över de svenska adelsmännens giftermål visar det sig att i
genomsnitt 5 6 % av dessa äktenskap skedde inom det egna
ståndet. 63 Av officerarna vid Upplands regemente gifter sig
drygt 62 % inom ståndet.
Två personer ingick äktenskap med ofrälse kvinnor vars fä
der hade militära yrkeskarriärer (kategori III). Peter Drufva
gifte sig år 1788 med Ulrika Melin vars far, majoren Lars Me
lin, sedermera adlades 1806. Ture Magnus Örnflycht ingick äk
tenskap med Anna Margareta Graaner, vilkens far Johan Graa62
63

GMR 1780, 1800, 1820; Elgenstierna (1925-1936).
Carlsson (1973), s 183, 185.
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Carl Jakob von Schulzenheim (1764-1799) ingick den 22 juli 1787 i Arnö
socken äktenskap med boktryclwrdottern Eva Eleonora Salvius (17691841). Porträtten föreställer dem dock som barn, utförda 1776 respektive
1777 av Ulrika Pasch. Det är inte omöjligt att de redan då kände varan
dra, eftersom de var kusiner. Båda ligger begravda i Svinngarns kyrka.

ner var kapten vid regementet år 1780. Det senare äktenskapet
är således även inom regementet.
Av detta års urval officerare har även jämförelsevis många
ingått äktenskap med kvinnor ur de ofrälse stånden vars fäder
inte hade en militär yrkesbana. Åtta adelsmän har valt en ex
pansiv giftermålsstrategi vilket utgör hela 30 % av de gifta
adelsofficerarna. Bland svärfäderna i kategori IV är tre defini
tivt att hänföra till den nya ekonomiska eliten. För att definiera
en ny ekonomisk elit har jag valt att använda mig av Lars Mag
nusson, som säger om denna: " ... en ekonomisk elit som var
knuten till en kapitalistisk sektor vars utgångspunkt var den in
ternationella exportförmedlingen" .64 Ur denna elit komna kan
anses vara en bankir Stegelman, verksam i Paris, vars dotter
Henriette gifte sig med kaptenen Adam Reuterschöld, Lars Sal64

Magnusson (1997), s 272.
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vius, direktör och boktryckare, far till Eva Eleonora som gifte
sig med kaptenen Carl von Schulzenheim och Johan Ström
beck, brukspatron, vars dotter Charlotta ingick äktenskap med
fänriken Ulrik Söderhielm. Ulrik gifte sig efter att ha tagit av
sked från regementet, och sammantaget med att fadern var
bruksägaren Erik Söderhielm tyder på att man låtit bruksrörel
sens framtid väga tyngst vid valet av hustru. Ett sådant anta
gande sammanfaller helt med Göranssons expansiva giftermåls
strategi. 65
Endast ett av äktenskapen under kategori II kan anses utgöra
en allians med en familj som tillhörde den nya ekonomiska eli
ten och skulle således kunna vara av mer expansiv typ. År
1798, efter att ha uppnått ryttmästares grad vid Adelsfanan,
gifte sig Johan Axel Nisbeth med Jakobina König, vars far var
superkargören Henrik König.

1800 års adliga officerare
Fortfarande för 1800 års adliga officerare tyder siffrorna på att
betydelsen av börden var det som vägde tyngst vid valet av äk
tenskapspartner. Av de ingångna äktenskapen faller 2/3 under
kategorierna I och IL Av dessa utgörs nu 58 % av giftermål en
ligt den reduktiva strategin (kategori I), vilket är en klar ökning
sedan 1780 års avläsning. Merparten av äktenskapen för detta
års urval ingicks mellan åren 1780-1819 och Sten Carlssons
äktenskapsstatistik visar att adelsmännen i riket under samma
period, i drygt 53 % av fallen, gifte sig inom ståndet. 66 För offi
cerarna vid Upplands regemente uppgår ståndsäktenskapen till
66,7 %.
Av de sju giftermålen av kategori I har två bedömts vara
inom regementet. År 1794 gifte sig dåvarande kaptenen Gustav
Olof Lagerbring med Margareta Hård af Segerstad, vars far
Alexander Magnus varit verksam inom regementet. Även majo
ren Sten Sture gifte sig med dottern till en man som en kortare
period varit vid regementet, då han 1787 äktade Bernt Gustaf
Ingelotz dotter Charlotta. Totalt sett förefaller det som militär65

66

Göransson (1990), s 540.
Carlsson (1973), s 183, 185.
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korporativa hänsyn har blivit mer betydelsefulla för 1800 års
män eftersom dessa äktenskaps andel ökat, både i relation till
samtliga äktenskap inom ståndet och i relation till samtliga av
avläsningsårets äktenskap. I 1780 års urval gifte sig nio män
med militärdöttrar och i 1800 års urval var de tio, en liten ök
ning sett i absoluta tal men en relativ ökning från 33 % till
56 %.
Bara tre av urvalets män gifte sig enligt kategori IV. Dessa
var de två bröderna Ankarcrona, Konrad Vilhelm och Fredrik
Vilhelm. Den förre gifte sig med Sofia Maria Crona, dotter till
assessor Zackarias Crona, den senare ingick äktenskap med
Johanna Åkerblad, vars far titulerades handlande. Det tredje
äktenskapet i kategori IV ingicks mellan Carl Ludvig Trafven
felt och Katarina Bille, dotter till inspektor Johan Bille. Av
dessa kvinnor torde bara Johanna Åkerblad kunna räknas som
kommen från den nya ekonomiska eliten.

1820 års adliga officerare
För 1820 års urval av adliga officerare har bördshänsynen i lika
hög grad som för 1800 års män tagits i beaktande vid valet av
äktenskapspartner. 67 % av äktenskapen faller under kategori
I och II, totalt rör det sig om tio personer. Jämfört med Carls
sons statistik av adelsmäns äktenskap mellan åren 1810 och
1829 gifte sig de uppländska officerarna även nu i högre grad
adligt än vad adelsmännen i riket som helhet gjorde. För denna
period visar Carlssons statistik att äktenskapen inom ståndet
utgjorde knappt 46 %. Även vad gäller andelen äktenskap där
militärkorporativa hänsyn tagits är förhållandena liknande de
som uppvisas för 1800 års urval. Däremot uppvisas en fortsatt
ökning av andelen rent reduktiva äktenskap (kategori I) ställt i
relation till samtliga äktenskap inom det egna ståndet. De utgör
nu 70 % av dessa äktenskap.
Några giftermål inom regementet förekommer också bland
detta års män. Två återfinns i kategori I. Det är kaptenen Julius
von Sass som 1825 gifte sig med den tidigare kaptenens Johan
Axel Nisbeths dotter Gertrud, och Carl Vilhelm Nisbeth som
1821 gifte sig med kaptenen Daniel Pfeiffs syster Anna. Det
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tredje giftermålet inom regementet skedde mellan kaptenen Carl
Lybecker och Johanna Zettersten som var dotter till Ludwig Zet
tersten, en tidigare kapten. Detta giftermål ingår i kategori III.
För äktenskap med kvinnor ur de ofrälse leden, vars fäder
har annan yrkesverksamhet än den militära, märks en viss åter
gång till den högre nivå som uppvisas av 1780 års urval. Fyra
av de adliga officerarnas äktenskap ingicks med kvinnor ur
denna grupp (kategori IV). Olyckligtvis har jag inte lyckats få
fram fädernas titlar i tre fall av fyra. Det enda äktenskap som
definitivt kan fastslås gälla en allians med en familj som till
hörde den nya ekonomiska eliten är det som skedde år 1811
mellan översten Ernst von Willebrand och Ulrika Maria Björk
man, vars far var grosshandlare och bruksägare. Även Ernst
von Willebrands bror Reinhold gifte sig 1841 när han uppnått
majors grad med en ofrälse kvinna, men i detta fall har alltså
inte faderns yrke eller titel kunnat fastställas.

Sammanfattning
Undersökningen av de adliga officerarnas giftermålsstrategier
visar att ståndshänsyn under hela perioden har varit ett domi
nerande kriterium vid valet av äktenskapspartner. Jämfört med
statistik över samtliga svenska adelsmäns giftermål uppvisar of
ficerarna vid Upplands regemente en betydligt högre grad av
äktenskap inom det egna ståndet. Bland de äktenskap där
ståndshänsyn tagits visar undersökningen även en ökande andel
äktenskap där också militärkorporativa hänsyn tagits. Det
innebär att en reduktiv strategi setts som den mest lämpliga vä
gen att stärka eller behålla exklusiviteten. Inte någon gång un
der undersökningsperioden sjunker den relativa andelen av äk
tenskap där ståndshänsyn tagits under 60 % .
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Ernst Fredri!?. von Willebrand (1787-1837) började sin militära karriär
vid Nylands infanteriregemente 1788. Efter studier i Äbo och Uppsala del
tog han i finska kriget 1808-1809 jämte fälttågen i Tyskland 1813 och
Norge 1814. Är 1818 blev han överste i armen, med en beställning som 1.
major vid Upplands regemente. året efter. Han tog avsked 1821 och flydde
samma år ur riket efter en skuld. Fråntagen sin värdighet som svärdsor
densriddare, avled han i Äbo.

Andelen äktenskap av expansiv typ förefaller att ligga på en
jämn nivå under hela perioden. Endast 1800 års urval av män
uppvisar en nivå som är något lägre än de övriga två års
urvalens. Andelen äktenskap som ingåtts utifrån en expansiv
giftermålsstrategi är då nere under 20 % medan urvalsåren
1780 och 1820 uppvisar en andel runt 30 %.
Undersökningen tyder inte heller på att äktenskap med
ofrälse kvinnor vars fäder tillhörde den egna yrkesgruppen, mi
litärer, någon gång under perioden varit särskilt vanliga.
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Avslutande diskussion
Undersökningen har visat att giftermålsfrekvensen hos de ad
liga officerarna vid Upplands regemente under hela undersök
ningsperioden inte nämnvärt förändrats. I relativa tal gifte sig
dock 1820 års män i något högre omfattning än de två tidigare
avläsningsårens män, men denna ökning är osäker och kan för
modligen till stor del förklaras av att antalet individer som in
går i urvalet är för litet för att uppnå statistisk säkerhet.
Den förskjutning uppåt i graderna för när äktenskap ingicks
som visas i tabell 4 förtjänar att ytterligare kommenteras. Den
skulle kunna tyda på att indelningsverkets organisation inte
längre fungerade tillfredsställande, om dess anställda i allt
högre grad har fått svårigheter att försörja sig och en familj på
den lön som de lägre officersbefattningarna innebar. Resone
manget om att en högre grad i kombination med en förmånli
gare indelning/lön krävdes för att kunna försörja en familj kan
sägas bekräfta Carlssons teori om adelns pauperisering, som
alltså skulle ha lett till ett ökat beroende av inkomst från tjänst.
En annan möjlig förklaring kan vara att de ofrälses snabba ök
ning inom officerskåren lett till att statusen som en officersbe
fattning vid Upplands regemente innebar sjönk och det skulle
då kunna innebära att det krävdes en högre officersgrad för en
adlig officer för att bli attraktiv på äktenskapsmarknaden. För
att säkrare kunna fastställa denna hypotes behöver även de
ofrälse officerarnas äktenskap studeras för att se om samma
förhållande gällde för dem.
Den låga lönen vid de lägre officersgraderna i kombination
med adelns pauperisering borde då rimligtvis föra med sig att
andelen äktenskap med kvinnor ur den nya ekonomiska eliten
och med döttrar till högre civilämbetsmän (kategori IV), alltså
enligt den andra hypotesen, ökade men ingenting i studien talar
för detta. Andelen giftermål utifrån en expansiv strategi ligger
på ungefär samma nivå under hela undersökningsperioden.
Dessa förhållanden skulle då istället tala för att adelns bero
ende av inkomst av tjänst inte har ökat under perioden, således
tvärtemot Carlssons resonemang. Detta faktum skulle istället
kunna bestyrka det av Norrby framlagda resonemanget, att vi
egentligen inte med säkerhet vet om förlusten av frälsejord
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innebar att adeln pauperiserades, med den kvarstående möjlig
heten att de kanske lyckades omvandla sina förmögenheter i
annan form. Undersökningen kan därför inte sägas ha verifierat
den andra hypotesen som innebär att äktenskap i ökande om
fattning ingicks med ofrälse kvinnor, stammande från den nya
ekonomiska eliten, eller från den växande kåren av civila äm
betsmän.
För hela undersökningsperioden utgör andelen äktenskap
där ståndshänsyn har tagits en klar majoritet och faller aldrig
under 60 %. Av dessa äktenskap kan vi över perioden se en ök
ning av andelen giftermål där även militärkorporativa övervä
ganden tagits. Det innebär att den främsta strategin att bevara
exklusiviteten för den adliga officerskårens del har varit att
gifta sig inom det egna ståndet för att på detta vis söka för
hindra inblandning från mindre exklusiva kretsar. I jämförelse
med Sten Carlssons statistik över svenska adelsmäns äkten
skapsmönster uppvisar de adliga officerarna vid Upplands rege
mente ett mer exklusivt mönster vid valet av äktenskapspart
ner. Mellan åren 1770 och 1830, den period under vilken de
flesta av denna undersöknings äktenskap ingicks, gifte sig de
svenska adelsmännen som helhet i allt mindre omfattning inom
det egna ståndet. Den första hypotesen, som innebär att man
söker att stärka exklusiviteten genom giftermål inom det egna
ståndet och militärkorporationen, har således verifierats av un
dersökningen.
Var då de adliga officerarna vid Upplands regemente en
ovanligt exklusiv grupp? Att andelen ofrälse officerare här ut
gjorde en större andel av officerskåren borde snarast tala för
motsatsen. Men just detta kan kanske vara en förklaring till det
tydliga reduktiva äktenskapsmönster som adelsmännen uppvi
sar. Sverige var fortfarande ett ståndssamhälle, om än i för
vandling, och adlig börd var statusgenererande. Därför förefal
ler det troligt att de adliga officerarna i högre grad, än vad
adeln annars gjorde, valde ståndsäktenskap som ett medel att
befästa sin status. En större studie av deras giftermålsstrategier
skulle kunna belägga eller vederlägga denna studies resultat,
som tyder på att just denna grupp av adelsmän förefaller att i
högre grad ha använt sig av en reduktiv giftermålsstrategi än
vad adelsmännen i allmänhet gjorde.
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Inledningens exempel på några giftermål som ingicks under
undersökningsperioden framstår enligt denna studie som rela
tivt ovanliga. Det förefaller inte som om äktenskap mellan ad
liga officerare och deras ofrälse kollegors döttrar eller systrar
varit särskilt omfattande. Detta kan framstå som något förvå
nande med tanke på att Wirilanders studier visat på en hög
grad av äktenskap inom de enskilda regementena. Varför den
skiljer sig från denna studie kan troligen till viss del förklaras av
urvalsmetoden att enbart använda tre års mönstringar och dess
koncentration till att enbart behandla de adliga officerarna.
Eventuellt skulle en utökad undersökning som även innefattar
de ofrälse officerarna ge ett annat resultat. Möjligheten finns
att det var vanligare att adliga officerares döttrar och systrar
gifte sig med ofrälse kollegor än att adelsofficerarna själva gifte
sig med sina ofrälse kollegors systrar och döttrar.
Avslutningsvis konstaterar jag att denna studie visar att de
adliga officerarna inte nämnvärt har förändrat sina giftermåls
strategier under undersökningsperioden utan hela tiden strävat
efter att bevara ståndets exklusivitet genom att använda sig av
en reduktiv giftermålsstrategi. Även om andelen äktenskap där
militärkorporativa hänsyn tagits är hög överstiger dess andel
aldrig de äktenskap som ingåtts inom det egna ståndet. Ingen
ting i studien tyder heller på att valet av en expansiv strategi
ökade under undersökningsperioden. Av de äktenskap som in
gicks enligt kategori IV var dessutom bara ett fåtal av den typ
som innebar en familjeallians med den nya ekonomiska eliten.

Utblick
Under arbetets gång har det uppstått flera frågor som tyvärr
har fått lämnas obesvarade på grund av denna studies begräns
ning. Varför sjunker andelen adel inom Upplands regementes
officerskår i en betydligt snabbare takt än vad Carlssons siffror
från östra Svealand och riket som helhet tyder på borde vara
fallet? Är detta orsaken till att adeln vid regementet gifter sig
mer reduktivt än den svenska adeln som helhet? En studie som
innefattar flera indelta regementen skulle möjligen kunna
sprida ljus över detta.
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Med hjälp av etnologiskt källmaterial skulle det möjligen gå
att finna ett svar på orsakerna till den stora koncentrationen av
pensionsavgångar kring år 1810. Att med hjälp av brev och
dagböcker söka svaret på denna fråga borde utgöra ett intres
sant ämne för en framtida uppsatsstudent.
En större studie av den grupp som i detta arbete enbart tjänat
som kuliss, nämligen de ofrälse officerarna, skulle kunna ut
röna om dessa män genom sitt yrkes för tiden höga status fick
tillgång till en större äktenskapsmarknad. I vilken grad gifte sig
dessa män med sina adliga kollegors kvinnliga släktingar, och i
vilken omfattning förekom äktenskap mellan dessa män och
den nya ekonomiska eliten och med ämbetsmannaadeln?
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Bilaga 1
Förklaringar
Kolumn 1 och 2: Indelning och Caractere överensstämmer i rubricering och innehåll med general
mönsterrulloma. Indelningen visar hur de avlönades, Caractere visar vilken grad och/eller befattning
de innehade i regementet.
Kolumn 3: Särskilt angiven grad. I vissa fall har en grad särskilt skrivits ut rörande en person (kolum
nen återfinns ej i GMR).
Kolumn 4: Namn på de personer som vid mönstringstillfället innehade en officersgrad (Caractere) vid
regementet.
Kolumn 5-8: Återfinns inte i GMR utan innehåller uppgifter som plockats fram med hjälp av Elgen
stiernas och Bergströms verk.

Upplands regementes generalmönstring 1780
Indelning

Caractere

Särsk angiven grad Namn

överstes och kaptens

generallöjtnant

Fabian Casimir Wrede

översrelöjtn och kaptens

överstelöjtnant

Carl Mömer af Morlanda

majors

major

Gerhard Drufva

majors och kaptens

major

Adolf Ludvig Friesendorff

kaptens

sekundmajor

kaptens

major
stabskapten

regkvartermästares

major

Adam Örnflycht
Carl Abraham Ehrenfalck

kapten

Carl Christer Swinhufwud

Född

1724
1730
1726
1746
1726
1745
1738

Adl Gift
X
X
X

1765
1772

Gift med
Charlotta Flerning av Lieblitz
Margareta Elisabet von Post

1759

Maria Dorotea von Kochen

1755

Magdalena Charlotta von Vegesack

1769

Anna Helena Edling

X
X
X
X

Indelning

Caractere

Särsk angiven grad Namn

Född

Ad/ Gift

Gift med

löjtnants

stabskapten

Fredrik Tersmeden

1752

X

1801

Marie Stanislas Josefine Sparre

lön e>..-cra stat

kapten

Carl Fredrik von Gröninger

1737

X

1769

Sigrid Elisabet von Döbeln

löjtnants

srabskapten

Johan Vilhelm Elgenstierna

1748

X

1797

Charlotta Fredrika Stael von Holstein

löjtnants

stabskapten

Adam Didrik Reuterskiöld

1752

X

1778

Henriette Stegelman

löjtnants

stabskapten

Gustaf Gyllengranat

1757

X

löjtnants

kapten

Fredrik von Rosen

1745

X

kaptens

kapten

Johan Graaner

1733

kaptens

kapten

Per Otto Elgensrierna

1727

X

löjtnants

kapten

Johan Fredrik Silfverstedt

1749

X

1786

Maria Ulrika de Wall

sergeants

1. adjutant

Vilhelm Fredrik Planting-Gyllenbåga

1762

X

1792

lvlaria Gustava Hedman

furirs

2. adjutant

Carl Jakob von Schulzenheim

1764

X

1787

Eva Eleonora Salvius

X

sergeants

3. adjutant

Lars Salvius

fänriks

stabslöjtnant

Jöns Nordenhielm

1749

fänriks

srabslöjmant

Johan Girolla

1744

fänriks

stabslöjtnant

Carl Albrekt Frisenheim

1754

X

1792

Johanna Maria Stiernstedt

fänriks

stabslöjtnant

Per Alexander Rudbeck

1762

X

1786

Anna von Axelsson

fänriks

löjtnant

Mattias Wijnbladh

1748

X

1777

Anna Catharina Silfverstedt

löjtnants

!öjmant

Nils Georg von Hagendorn

1749

X

1789

Eleonora Sofia Harmens

löjtnants

löjtnant

1788

l.Jlrika Melin

fänrik

1767
1752

X

fänrik

Peter Ture Gerhard Drufva
1. löjtnant Jonas Fredrik Lilliesvärd

X

1783

Christina Fredrika Taube

fältväbels

löjtnant

rustmästares
sergeants

Fredrik Gafvelholm

1743

2. fänrik

Fredrik Vilhelm von Rosen

1756

X

1804

Carolina Magdalena Clerck

stabsfänrik

Ulrik Augustin Söderhielm

1764

X

1792

Charlotta Ulrika Strömbeck

Indelning

Caractere

Särsk an- Namn
given grad

Född

Ad/ Gift

Gift med

utan lön

2. fänrik

Fredrik Gyllenborg

1767

X

furirs

stabsfänrik

Augustin Leijonsköld

1755

X

sergeants

fänrik

Carl Gabriel Friesendorff

1758

X

förares

fänrik

Elias Norlin

rustmästares

fänrik

Johan Axel Nisbeth

1763

X

1798

utan lön

fänrik

X

1810

Lucia Margareta Liljenstolpe

sergeants

stabsfänrik

Hampus Vilhelm Mörner af Morlanda 1775
Abraham Leijonhufvud
1757

X

1792

Johanna Lovisa Christernin

X

1776

Maria Charlotta Örnflycht

1792

Anna Margareta Graaner

Beata Ulrika Silfverstedt
Catharina Bille

förares

fänrik

Carl Fredrik Ulfsparre

förares

stabsfänrik

Nils Fredrik Trivall

furirs

fänrik

Johan Robert Gafvelholm

1754

furirs

2. fänrik

Engel Didrik Frisenheim

1751

X

fälrväbels
fänriks

2. fänrik
fänrik

Adolf Fredrik Voigtlender
Olof Daniel Tilas

1746
1753

X

förares

2. fänrik

Ture Magnus Örnflycht

1762

X

rustmästares

2. fänrik

Johan Gustaf Brauner

1757

X
X

fänrik

1769

furirs

2. fänrik

David Ulrik von Diiben

1743

fänriks

Carl Vilhelm Bure

1754

X

1782

förares

2. fänrik
fänrik

Carl Ludvig Trafvenfelt

1755

X

1779

rustmästares

bataljonsadjutant

Georg von Hellern

1734

sergeants

bataljonsadjutant

Lars Israel Rhodin

Jakobina König

Upplands regementes generalmönstring 1800
Indelning

Caractere

Särsk angiven grad Namn

Född Ad!

Gift

Gift med

överstes och kaptens

överste

Adolf Ludvig von Schwerin

1759

X

1794

Margareta Rrunsay

överstelöjtnants

överstelöjtnant

Peter Ture Gerhard Drufva

1767

X

1788

Ulrika Melin

överstelöjtnant

Feodor Mauritz Aminoff

1759

X

1789

Catharina Charlotta Teet

majors

överstelöjtnant

Gustaf Olof Lagerbring

1769

X

1794

Margareta Ulrika Hård af Segerstad

majors

överstelöjtnant

Johan Vilhelm Elgenstierna

1748

X

1797

Charlotta Fredrika Stael von Holstein

kaptens

1. major

Adolf Fredrik Voigrlender

1746
X

1797

Charlotta Florentina Beata Ingelotz

1798

Eva Lovisa Montgomery

1779

Catharina Bille

major

kaptens

major

Sten Sture

1770

regkvartermästares

kapren/regkvm

Johan Girolla

1744

lön e;,,,_"tfa stat

kapten

Polykarpus Cronhielrn

1764

X

fänriks

kapten

Nils Brauner

1762

X

löjtnants

stabskapten

Otto von Friesen

1759

kapten

löjtnants

stabskapten

Johan Gustaf Brauner

1757

X

kaptens

kapten

Carl Ludvig T rafvenfelt

1755

X

1768

X

kaptens

kapten

Carl Alexander Hård

kaptens

kapten

Ture Magnus Örnflycht

1762

X

1792

Anna Margareta Graaner

löjtnants

stabskapren

Lars Ludvig Trafvenfelt

1761

X

1799

Anna Catharina Ehrenmarck

löjtnants

1. adjutant

kapten

Johan Leonard Pahl

1763

sergeants

2. adjutant

löjtnant

Georg Per Stiernheim

1774

X

1815

Eva Beata Engelcrantz

förares

3. adjutant

löjtnant

Per Reuterling

1764

fänriks

löjtnant

Johan Samuel Harnmarfelt

1765

X

sergeants

stabsfänrik

Magnus Brauner

1765

X

löjtnant

Indelning

Caractere

utan lön

fänrik

fänriks

stabslöjmant

löjmants

löjtnant

löjtnants

löjtnant

Särsk angiven grad Namn
Fredrik Ludvig Leopold
löjtnant

Jacob Ulfsparre

löjmants

löjtnant

Carl August Vilhelm Bauman

löjtnant

Lars Vilhelm Stiernstedt

extralön

1777
1774

Hampus Vilhelm Mörner af Morlanda 1775
Johan Rikard De la Chapelle
1757

löjmants
förares

Född Adl

fänrik

löjtnant

Samuel Fredrik af Bjerken

fänrik

löjtnant

Per Örn

utan lön

fänrik

Ludvig Zettersten

utan lön

fänrik

Josephe Augustine de Bouteille
Gustaf Gafvelholm

utan lön

fänrik

sergeants

stabsfänrik

sergeants

stabsfänrik

förares

fänrik

fänriks

srabslöjtnam

förares

stabsfänrik

Robert Vilhelm Palmer

fältväbels
fänriks

fänrik

Johan Walter

fänrik

Fredrik Vilhelm Ankarcrona

rustmästares

fänrik

Carl Gustaf Planting-Gyllenbåga

fänriks

fänrik

Magnus Paignand

Carl Fredrik Georgii
fänrik

Hans Fredrik von Post
Conrad Vilhelm Ankarcrona

fänrik

Henric Hård af Segerstad

utan lön

fänrik

Johan Daniel Granath

fänriks

fänrik

Gustaf Reinhold Ulfsparre

rustrnästares

fänrik

Georg von Hellern

1770
1774
1766
1756
1764

1775
1775
1774
1774
1771
1751
1785
1767

1775

Gift

Gift med

1810

Lucia Margareta Liljenstolpe

X

X
X

X
X

1798 Hedvig Eleonora Klingensrierna
1800 Fredrika Christina Graaner

X
X

1822

Sofia Maria Crona

X

1810

X

1814 Johanna Margareta Åkerblad

Beata Christina Stiernheim
Magdalena Christina Sundelius

X

X

Indelning

Caractere

Särsk angiven grad Namn

Född

Ad!

utan lön

fänrik

Carl Johan Forsström

utan lön

fänrik

Henric Gripenstedt

1780

X

fänriks

fänrik

Carl Otto Mörner af Morlanda

1781

X

sergeants

fänrik

Johan Jacob Schenström

sergeants

bataljonsadjm:ant

Lars Israel Rhodin

fältväbels

bataljonsadjutant

Johan Noreus

Gift

Gift med

1810

Sofia Emerentia af Wetterstedt

Upplands regementes generalmönstring 1820
Indelning

Caractere

Särsk angiven grad

Namn

Född

Ad/

Gi,ft

Gi,ftmed
Ulrika Maria Björkman

överstelöjtnants

överste

Carl Alexander Härd

1768

X

1. majors

1. major

överste

Ernst von Willebrand

1787

X

1811

3. majors

3� major

överstelöjtn

Johan Leonard Pahl

1763
1835

Charlotta Dorotea Hochschild

X

1812

Margareta af Wetterstedt

Gustaf AdolfYckenberg

1777

Carl Ludvig Drevel

1784

major

Gustaf Adolf Lindersköld

1786

kaptens

överstelöjtnant

kaptens

7
-.ma1or

kaptens

•

major

regkvartermästares

kapten/regkvm

Per Fredrik Ennes

1790

löjtnants

stabskapten

Carl Fredrik Lybecker

1793

penninglön

2. kapten

Bengt Magnus Krook

1789

löjtnants

stabskapten

löjtnants

stabskapten

2. kapten
2. kapten

1S22

Hedvig Beata Malmerfelt

X

1825

Johanna Catharina Zettersten

X

1814

Christina Cronhielm af Hakunge

Reinhold Blomstedt

1786

Daniel Boethius

1791

Julius Fredrik von Sass

1790

X

1825

Gertrud Amalia Nisbeth

X

1822

L-0visa Aurora Bergencreutz

Maria Margareta Högberg

fänriks

stabslöjtnant

löjtnants

stabskapten

Johan Henric Hellström

löjtnants

stabskapten

Fredrik Ludvig Trafvenfelr

1786

löjtnants

kapten

Clemens Lebrecht Björklund

1775

löjtnants

kapten

Carl Reinhold af Robsahm

1788

X

1818

Brita Ulrika Iserhielm

kaptens

kapten

major

Reinhold von Willebrand

1789

X

1841

Catharina Widerqvist

fältväbels

löjtnant

kapten

Johan Walter

1751

fänriks

2. kapten

Daniel Pfeiff

1789

X

1827

Anna Charlotta Payku!I

sergeants

1. adjutant

löjtnant

Carl Gabriel Craelius

förares

2. adjutant

fänrik

A..xel Erik von Sydow

sergeants

3. adjutant

fänrik

Carl Johan Westberg

:Magdalena Christina Sundelius

Indelning

Caractere

Särsk angiven grad

Namn

Född

Ad/

Gift

Gift med

1824

Eva Åkerhielm af Margretehmd

1836

Fredrika Strömvall

1821

Anna Christina Pfeiff

1857

Beata Maria Charlotta Kleman

fänriks

stabslöjtnant

Robert von Bahr

1794

X

penninglön

löjtnant

Fabian Örnflycht

1795

X

rustmästares

2. löjmant

Axel Konrad Rönqvist
Fredrik Abraham von Unge

1793

X

Johan Otto Åkerstein

1794

X

1790

X

1793

X

1798

X

1794

X

fänriks

stabslöjtnant

penninglön

löjtnant

löjtnant

penninglön

löjtnant

fänriks

stabslöjtnant

fänriks

löjtnant

Carl Gustaf Edling

fänriks

löjtnant

Johan N Lundahl

löjtnants

löjtnant

Georg von Wright

sergeants

stabsfänrik

Herman Holrnberg

Carl Gustaf Nyberg
löjtnant

Carl Vilhelm Nisbeth

utan lön

fänrik

G Törngren

utan lön

fänrik

Carl Johan Gerhardu

sergeants

stabsfänrik

Johan Albert Holrnström

sergeants

stabsfänrik

Anders Gustaf Didon

utan lön

fänrik

Ludvig Vilhelm Fabritius

förares

stabsfänrik

Per Mattias Haeger

utan lön

fänrik

Carl Daniel Zaus

penninglön

fänrik

Abraham Bring

fältväbels

stabsfänrik

Fredrik Adrian Grönhagen

rotelön

fänrik

Carl Fredrik Janzon

utan lön

fänrik

Carl Axel von Scheele

1797

X

penninglön

fänrik

Carl Gustaf Freidenfelt

1800

X

penninglön

fänrik

Carl Gustaf von Bahr

1796

X

1832
1828
1830

Hedvig Zelan<ler
Johanna von Krusenstjerna
Mariana Sofia Gustava Posse

"Jag lovar och svär"
Ett plikttroget beteende i de förnyade sjöar
tiklarna år 1685 1
MAGNUS PERLESTAM

Inledning
Jag N N lovar och svär vid Gud och hans heliga Evangelium, att jag vill
och skall för min rätta Konung och Arvsfurste hava och hålla den Stor
mäktige, högborne Furste och herre, Herr Karl den XI .. . Och efter
Hans Maj:t dödeliga frånfälle ... hans Maj:t äkta bröstarvingar, Ar
vinge efter Arvinge ... en huld, redelig och trogen krigsman och tjänare
vara, så att jag i alla måtto skall söka och befordra Hans Kungl Maj:t
och dess Rikes gagn och välfärd, hindra och avvärja Hans Maj:t och
dess Rikes skada och fördärv, samt i tid tillkänna giva, och varna hans
Maj:t för all dess och dess rikes olycka, där hos skall jag ock rätta mig
efter Kungl Maj:t författade och mig föreläsne Sjöartiklar, och dem ef
ter min yttersta förmåga efterkomma och fullgöra, samt mig som en re-

Denna artikel har skrivits med stöd av Birgit och Gad Rausings stif
telse för humanistisk forskning samt Kungl Vetenskapsakademien.
Rubriken är hämtad från Tit. XLVII: "Om alle Officerares samt
Gemenes Ed och plikt", ur Schmedeman, Johan (utg): Kongl. stadgar,
förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701 angå
ende justitice och executions- ährender, med een förteckning på stad
game främst, och ett fulkommeligit orda-register efterst wid wercket
öfwer thes : innehåld; uppå hans kongl. may:t.z allemådigste befalning
och privilegier, til thet almänne bästas tienst, och lnvars och ens sär
skilte n,itto, sålunda med flijt samlade, och genom trycket i dagzliuset
befordrade. 2 vol. Stockholm 1706, s 951.
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derlig och trogen Soldat och Sjöman anstår, manligen och väl hålla ...2

Ovannämnda citat är hämtat från den ed som officerare och
meniga gav till Kungl Maj :t. Här ges uttryck för den rättskaf
fenhet, lojalitet och trohet som de förväntades ha gentemot den
rättmättiga konungamakten i Sverige, något som illustrerar den
tonvikt som konungen lade på att knyta sitt krigsfolk till sig och
den framväxande centralmakten.3 Därjämte fångas också den
betydelse de förnyade sjöartiklarna år 1685 hade i att reglera
krigsmännens beteenden. Det är dessa förnyade sjöartiklar som
skall uppmärksammas, när jag i denna artikel vill synliggöra
och strukturera normen för ett plikttroget beteende.
Vad innebär då plikt? I Bonniers synonymordbok tillhand
hålls ett flertal synonymer för ordet, såsom skyldighet, ålig
gande, förpliktelse, moraliskt tvång, inre tvång men också bö
tesstraff, vite och strafftillägg. 4 Dessa innebörder går även att
finna vid en granskning av begreppet etymologiskt; plikt såsom
uttryck för ett förhållande mellan överordnade och underord
nade i termer av lydnad och underdånighet, något som kunde
inbegripa förpliktelser emot en specifik person eller institution,
till exempel länsherren, konungen eller fosterlandet. Men även
2

3

4

Ibid. Citat ur och referat av krigsartiklama återges konsekvent med ett
lätt moderniserat språk. Ordet "rederlig" kunde ha flera innebörder:
ge uttryck åt att en person var "färdig", "till reds", uttala ett fullgö
rande av en prestation, att något skett med fastställda regler eller helt
enkelt rättvist samt att något skett med ordning och tydlighet.
Användningen i detta sammanhang; "en rederlig och trogen krigs
man" gör kopplingen till rättskaffenhet, samvetsgrann; en man med
gott anseende, trolig, se Ordbok över svenska språket. Band 21. Lund
1957, R 592-R 600. Även termen "huld" användes i flera skilda sam
manhang; för att beteckna vänlig omvårdnad, älsklighet, ynnest, etc. I
detta sammanhang är det troligtvis innebörden "trofasthet", "trohet",
"tro" som skall artikuleras, se vidare Ordbok över S1Jenska språket.
Band 11. Lund 1932, H 1358-H 1362.
För en vidare diskussion om edsformulär, se Göransson, Göran: Virtus
Militaris. Officersideal i Sverige 15 60-1718. Lund University Press,
Lund 1990. Se även recension av denna avhandling, Böhme, Klaus
Richard: "Officersideal i Sverige 1560-1718", i Historisk tidskrift,
1991.
Walter, Göran: Bonniers synonymordbok. 2. utvidgade uppl. Bonnier
Alba, Stockholm 1995, s 321.
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plikt som uttryck för en skyldighet att agera utifrån en övergri
pande moraluppfattning, något som ibland uttrycktes med en
skyldighet att följa sitt samvetes röst. Förutom detta kan plikt
även syfta på ett straff eller en botgöring och indikera att någon
kommer att straffas om han inte lyder, vilket bland annat kom
mer fram i formuleringen "stå sin plikt", eller "påbjuda någon
sin plikt" .5
En viktig fråga är naturligtvis vad ordet plikt har för betydel
ser i de förnyade sjöartiklarna. Det är viktigt att markera att
det rör sig om ett lagmaterial, så med all sannolikhet är den ju
ridiska betydelsen av ordet viktig; nästan alla plikter som be
skrivs i rättsmaterialet inbegriper även ett hot, att en försum
melse av plikten gav ett straff. Det är även frågan om en norm
som anger de skyldigheter överheten föreskrev. Det rör sig även
om en speciallagstiftning som primärt vände sig till flottans per
sonal och anger skyldigheter i deras ämbetsutövning som luo
nans undersåtar. 6 Plikten som regleras är med andra ord tro
ligtvis de skyldigheter som flottans personal hade gentemot
kronan. 7
Det är även av vikt att utgå ifrån att plikten och ett plikttro
get beteende tagit sig olika utseenden under historiens gång och
förmodligen varierat i rummet. Det är exempelvis troligt att
kopplingen mellan krigarens skyldighet och medborgarens plikt
i större utsträckning fanns i nationer eller stadsstater som
byggde upp sina armeer utifrån ett samhällsansvar. Värnplikten
5
6

7

Ordbok över svenska språket. Band 20. Lund 1954, P 1156-1159.
Om Karl XI:s krigsartiklar som en speciallagstiftning, se Grönfors,
Kurt: "Ur det svenska militära rättegångsväsendets historia", i Skrifter
tttgivna av Institutet för rättshistorisk forskning. Serie 2. Rättshisto
riska studier. Bd 1. Nerenius & Santerus, Stockholm 1951, s 208. I
inledningen av sjöartiklarna står dock följande, vilket indikerar att
inte endast flottans personal borde läsa dem: "Vi befallom fördenskull
här med alla i gemen, så väl som var och en i synnerhet, men särdeles
dem som under vår flotta och sjömakt höra och lyda, så högre som
lägre, att de dessa Våra Sjö Artiklar och bifogade Förordningar ... sig
till underdånig och hörsam rättelse ställa och fullkomligen efterleva",
se Schmedeman (1706), s 896. I artikeln använder jag orden skyldig
het, åliggande och förpliktelse som synonymer till plikt.
Schmedeman (1706), s 951-953.
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i det moderna Europa, i republikens Rom eller i det "klassiska"
Grekland, för att nämna tre exempel, gjorde denna koppling
mer självklar, även för den menige soldaten. 8
Den teoretiska utgångspunkten är med andra ord konstrukti
vistisk, alltså med utgångsläget att uttrycksformerna och beve
kelsegrunderna för ett plikttroget beteende är socialt och kultu
rellt bestämda. 9 Min betoning ligger på hur plikten och ett
plikttroget beteende enligt normen kom till uttryck vid början
av 1680-talet inom flottan. Även med denna rumsliga och tids
mässiga begränsning är det likväl viktigt att utgå ifrån att plik
tens sakinnehåll kunde variera; med social position, ämbete,
rang och ålder, inte minst ombord på ett skepp med sitt myller
av människor. N A M Rodger har uttryckt det på följande sätt:
A ship's company, large or small, was a microcosm of society with a
manifold division of ranks and ratings, of social dass and status, of
skills and professions, and of age. 10

Något som vanligtvis förenade de som levde upp till ett plikttro
get beteende, enligt samhällets normer, var den höga prestige
som handlingssättet gav dem både i krigarsamhället och det ci
vila samhället. Egenskapen "plikttrohet" har nämligen framhål
lits som en av de viktigaste ingredienserna, tillsammans med ett
"modigt" och "hedersamt" beteende, i vad som konstituerade
idealen för en krigare. Därjämte utgjorde krigaren ofta mått
stocken för den "riktige" mannen. Den utveckling som skisse
rats påvisar en stark koppling mellan krigaren och det manliga

8

9

10

Se vidare Resic, Sanimir: American Warriors in Vietnam. Warrior
Values and the Myth of the War Experience During the Vietnam War,
1965-1973. Lund 1999, s 8-26, 215-217.
För en närmare beskrivning av den konstruktivistiska utgångspunkten,
se Berglund, Tomas: "Några teoretiska utvecklingslinjer inom histo
risk mansforskning", i Män och manligheter från vikingar till Kalle
Anka. Red: Welinder, Stig. Almqvist & Wiksell International, Stock
holm 2003.
Rodger, N A M: The Wooden World. An Anatomy of the Georgian
Navy. Collins, London 1986, s 29.
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idealet under i stort sett hela vår moderna historia, något jag
ber att få återkomma till senare. 11
Att ett plikttroget beteende även upplevdes som en högt vär
derad egenskap under karolinsk tid, både ibland civila och mili
tära tjänstemän, visar Göran Göransson i sin avhandling Virtus
Militaris. Officersideal i Sverige 1560-.1718. En plikttrohet,
formulerad som trohet mot Kungl Maj:t återfinns kanske fram
för allt i de likpredikningar som författaren studerat. Därtill
finns en obruten serie av bevarade edsformulär från perioden,
med start år 1680, för både civila och militära tjänstemän, nå
got som ytterligare indikerar hur viktigt det var för statsmakten
att ämbetsmannen var honom trogen. 12 Göranssons intryck
förstärks vidare i Anders Fajerssons opublicerade C-uppsats
" ... och De Lefwando111 till ett godt efterdö111e". Likpredik
ningars bild av yrkesroller i stormaktstidens Sverige. Vid stu
diet av perioden 1683-1706 noterar han bland annat hur både
militära och civila tjänstemän, av både hög och låg rang, nu i
allt större utsträckning ville bli ihågkomna för sin trohet till
Kungl Maj:t. Män som ödmjukt och utan åthävor, med stor
duglighet och gott uppförande gjorde sin plikt som ämbets
män.13 Denna förändring kopplar Fajersson till en generell för11

12

13

Se McCarthy, Barry: "Warrior Values. A Socio-Historical Survey", i
Male Viole11ce. Red: Archer, John. Routledge, London 1994. För en
forskningspresentation, se Resic (1999), s 18-26. Se även Perlestam,
Magnus: '"fienden hade doch intet det hiertat att attaquera mig'. Den
karolinske krigarens syn på ett modigt beteende", i Män och manlig
heter fn1n vikingar till Kalle Anka. Red: Welinder, Stig. Almqvist &
Wiksell lntemational, Stockholm 2003.
Se Göransson (1990). Det är möjligt att det från år 1680 blev mer
rutin att låta officerarna avlägga trohetseder. Men avsaknaden av eds
formulär från tidigare perioder kan även bero på att de gått förlorade,
se vidare recension av Böhme (1991). Därutöver kan det givetvis ha
funnit muntliga eder långt innan år 1680.
Fajersson, Anders: " ... och De Lefwcmdom till ett godt efterdöme".
Likpredikningars bild av ')'tkesroller i stormaktstidens Sverige. Opubli
cerad C-uppsats. Historiska institutionen vid Uppsala universitet,
1996. Se även Karlsson, Åsa: "En man i statens tjänst. Den politiska
elitens manlighetsideal under det karolinska enväldet 1680-1718", i
Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. Red: Berggren, Anne
Marie. Forskningsrådsnämnden, Stockholm 1999.
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skjutning i adelns föreställningsvärld under den sista halvan av
1600-talet, med en ökad betoning på merit, på bekostnad av
börd, ett ideal mer anpassat till en framväxande tjänstemanna
adel.14

Något om ett större forskningsprojekt
Plikten och ett plikttroget beteende står som sagt i centrum här.
Intentionen är emellertid att på sikt bredda perspektivet och
synliggöra och analysera föreställningar om vad som var ett he
dersamt, plikttroget, modigt och manligt beteende, både ur
överhetens synvinkel samt den militära personalens, under
1600- och 1700-talet. Framför allt kommer jag att utgå ifrån
krigsrätternas material. 15 I blickfånget
dels den lagstiftning
som man dömde utifrån, dels ord och handlingar bland krigs
rättens olika deltagare av hög och låg rang på båda sidorna av
anklagelsepodiet; den anklagade, vittnen, rättens ledamöter,
etc. En viktig förutsättning för studien är självfallet att man
med rättsmaterialet finner samtal förda av rättens olika delta
gare. Jag är med andra ord inte ute efter att belysa huruvida de
militära domstolarna generellt sett gav alla deltagare en möjlig
het att uttala sig, utan snarare riktar jag intresset mot de rätts
instanser där samtal på sannolika grunder var vanliga. Genom
gången av ett dussin olika rättfall från generalauditörsarkivet
och en pilotstudie av ett rättsfall på 1710-talet, hämtat där
ifrån, har övertygat mig om detta källmaterials potential för att

14

15

Se Englund, Peter: Det hotade huset. Adliga föreställningar om sam
hället under stormaktstiden. Atlantis, Stockholm 1989, s 53-182. Se
även Karlsson (1999).
Även annat källmaterial, som brev och dagböcker, kommer att använ
das för att komplettera denna bild, se till exempel Perlestam (2003).
Under hösten 2003 kommer jag att färdigställa en artikel utifrån ett
rättsfall från år 1698, när kapten Palmkvist stod inför den Kungliga
amiralitetsrätten i Karlskrona anklagad för att under hemresan från
Frankrike, under en pågående konvojering, skrämts att stryka märs
seglet på det svenska örlogsskeppet Spes och på detta sätt svikit sin
plikt i att upprätthålla Kungl Maj:ts erforderliga respekt.

162

besvara frågor om krigarideal. 16 Exempel på intressanta rätts
fall är de som berör lydnadsbrott, strykande av flagg, övergi
vande av fästning och förhandling med fienden.
Tillvägagångssättet blir i huvudsak kvalitativt, att utifrån ett
kulturperspektiv med betoning på krigaridealen både tolka den
argumentering som kommer till uttryck i det normativa materi
alet och det samtal som återfinns mellan rättens olika aktörer.17

Soldater i deras ämbetsutövning
Som framgår av ovannämnda exempel på intressanta rättsfall
är det i huvudsak soldaten i egenskap av tjänsteman som skall
uppmärksammas, det vill säga soldaten i hans ämbetsutövning.
Med andra ord är jag mindre intresserad av hur soldaten mani
festerade sin heder, sitt mod, sin plikt och sin manlighet i en ci
vil kontext eller i enskilda uppgörelser mellan likar, som dueller
och populära dueller.18 Detta är förvisso intressant och i mån
av forskning på området kommer jag att jämföra denna med
mina egna resultat. Det ingår emellertid ej i min empiriska am
bition. Det är militären i rollen som yrkesmän som jag vill stu
dera, alltså det innehåll den militära tjänstemannen gav ab
strakta begrepp som mod, plikt, manlighet och heder. Denna
utgångspunkt har likheter med vad som skisserats av John Tosh
16

17

18

Andersson, I-fans, och Perlestam, Magnus: "Sodomiter inför rätta.
Sexuellt avvikande inför militär domstol i början av 1700-talet", i
Karolinska förbundets årsbok, 2001.
Kultur är ett mångfasetterat begrepp. Den definition jag valt att
anamma tolkar kultur som ett gemensamt eller kollektivt medvetande,
det vill säga gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och
sammanhållande tankemönster som ges till uttryck i båda ord och
handling, se vidare Hannerz, Ulf: Över gränser. Studier i dagens soci
alantropologi. LiberFörlag, Lund 1983; Bringeus, Nils-Arvid: Männi
skan som kulturvarelse. En introduktion till etnologin. 4. rev uppi.
Carlsson, Stockholm 1990; och Kultur och medvetande. En tvärveten
skaplig analys. Red: Hannerz, Ulf, Liljeström, Rita, och Löfgren,
Orvar. Akademilitteratur, Stockholm 1982.
Om den populära duellen, se Spierenburg, Pieter: "Masculinity, Vio
lence, and Honor: An Introduction", i Men and Violence. Gender,
Honor, and Rituals in Modern Europe and America. Red: Spieren
burg, Pieter. Ohio State University Press, Columbus 1998.
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i artikeln "What Should Historians Do with Masculinity? Re
flections on Nineteenth-Century Britain". 19 Här betonas bland
annat olika arenor där manlighet utövades och formades. 20
Med utgångspunkt från Toshs resonemang pekar Åsa Karlsson
på tre centrala arenor där den politiska elitens män utformade
och utövade sin manlighet under tidigmodern tid: familjen/hus
hållet/släkten, godset respektive staten. 21 Det är likaså viktigt
att uppmärksamma förekomsten av olika arenor vid diskussio
nen om den militära gruppen och deras beteendemönster, inte
minst när man avhandlar deras våldsutövning. Den "soldatkul
tur" som mötte civilister och andra militärer på permission,
ledes utanför tjänsten, var ofta karakteriserad av en spontan
och våldsam våldsutövning.22 Soldaternas beteende innanför
tjänsten såg förstås ut på ett annat sätt. Se exempelvis Rodgers
beskrivning av flottans personal i England vid mitten av 1700talet:
In port, and even more on shore, seamen were notoriously riotous and
insubordinate. Once the anchor tripped and the last libertymen sobered

19

20
21

22

Tosh, John: "What Should Historians Do with Masculinity? Reflec
tions on Nineteenth-Century Britain", i History Wo,-kshop. A Journal
of Socialist and Feminist Historians, 1994.
Tosh (1994), s 184-187.
Karlsson (1999). Hon tillägger att det naturligtvis finns stora interna
skillnader inom adelsgruppen och vilken arena som var av störst bety
delse varierade. Åsa Karlsson nämner även andra viktiga arenor än
dessa tre, som kyrkan och universitet, se s 117. Mitt intryck är dock
att dessa är underordnade de tre ovannämnda.
För en närmare analys av det spontana våld som utmärkte soldater
utanför tjänsten, se Liliequist, Jonas: "Violence, Honour and Manlin
ess in Early Modern Northern Sweden", i Crime and Control in
fatrope from the Fast ta the Present. Red: Lappalainen, Mirkka, och
Hirvonen, Pekka. Academy of Finland, Helsinki 1999, s 182-204. Se
även Spierenburg, Pieter: "Sailors and violence in Amsterdam, 17th18th centuries", i Crime and Control in Europe from the Fast to the
Present. Red: Lappalainen, Mirkka, och Hirvonen, Pekka. Academy
of Finland, Helsinki 1999.
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up, they became a different breed of man, alert, intelligent, and obedi
ent,23

Våldsutövningen som de utförde i egenskap av yrkesmän var gi
vetvis helt annorlunda än det spontana våld som tidigare
nämnts. 24 Detta våld var framtränat och i huvudsak kollektivt,
alltså utfördes oftast i formationer, med hög betoning på regler
och ordning och med stränga straff vid eventuella avvikelser.25
Antagonisten var dessutom opersonlig och därtill ofta inte syn
lig, vilket sannolikt dämpade både möjligheten och viljan till
spontant våldsutövande. Vad gäller officerskåren, som oftast
var internationell och tämligen mobil under tidigmodern tid,
kunde det till och med röra sig om vänner som stod på andra si
dan. Den spontana våldsutövningen hämmades antagligen även
av en relativt låg konsumtion av alkohol inom tjänsten, i alla
fall i jämförelse med vad man drack under tider av ledighet. Un
der strid drack man förmodligen mer än vad man normalt sett
gjorde under tjänst. 26 I vissa länder, såsom England, stimulera
des till och med konsumtionen av en officiell utdelning av sprit
23 Rodger (1986), s 207. Det bör dock uppmärksammas att Rodger gör
den primära distinktionen mellan personalens beteende under segel
och när skeppet låg för ankar. Förvisso skulle man med all rätt kunna
hävda att sjömännen fortfarande var i tjänst när skeppet låg till ankars
i hamn, dock var tjänsteförpliktelserna betydligt mer avslappnade. Det
var sjömannens åtagande på sjön som definierade hans profession, se
vidare ibid, s 37-68.
24 Det skall dock understrykas att de flesta soldater (både vad gäller flot
tan och armen) under tidigmodern tid inte dog på grund av våld utan
snarare av olika sjukdomar. Se Lindegren, Jan: Utskrivning och utsug
ning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. Uppsala uni
versitet, 1980; och Rodger (1986), s 98-105.
25 De begränsade ytorna man generellt sett slogs på krävde även en hög
emfas på samövade rörelser, se förslagsvis Keegan, John: The Face of
Batt!e. A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme. London 1995
(1976). Inte minst kännetecknades livet ombord på ett skepp av en
konstant brist på utrymme, se Rodger (1986), s 60-71.
26 Se Keegan (1995); Englund, Peter: Poltava. Berättelsen om en armes
undergång. Atlantis, Stockholm 1988; Wilson, Peter: "Warfare in the
Old Regime, 1648-1789", i European Warfare, 14S3-181S. Red:
Black, Jeremy. Macmillan, Basingstoke 1999, s 74
och Rodger
(1986), s 42, 72.
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före fältslagen. 27 Någon motsvarighet fanns dock inte inom den
engelska flottan och det är även osäkert huruvida andra tidig
moderna armeer delade den engelska synen. I den karolinska
armen förekom ingen officiell spritutdelning före strid.28
Bevekelsegrunderna för att slåss i tjänsten hade, med andra
ord, väldigt lite att göra med någon våldsam och spontan "sol
datheder" utan var mera formulerade i termer av trohet och
lydnad emot konung och regemente, kamratskap, plundrings
möjligheter, ära och tvång. Vilka av dessa faktorer som var de
mest avgörande varierade antagligen kraftigt och påverkades av
faktorer som ämbete, social position, rekryteringsform, tjänst
göringstid och liknande. 29
Därmed inte sagt att de olika miljöer som soldater agerade
inom inte påverkade varandra. Forskare som till exempel stu
derat våldbrottsligheten under 1500- och 1600-talen har funnit
en hög andel militära förövare, något som delvis har förklarats
med deras tillgång på vapen och större vana att bruka dem. 30
27
28
29

30

Se Keegan (1995), s 181.
Se vidare till exempel Perlestarn (2003), s 74. Om den engelska flottan,
se Rodger (1986), s 73.
Se exempelvis Keegan, John: "Towards a Theory of Combat Motiva
tion", i Time to Kill. The Soldier's Experience of War in the West,
1939-1945. Red: Addison, Paul, och Calder, Angus. Pirnlico, London
1997. För ett bredare upplägg till ämnet där man inte "endast" disku
terar vad som fick krigsmannen att slåss på slagfältet utan även vad
som fick honom att rekryteras och stanna kvar i armen, se Lynn, John
A: The Bayonets af the Republic. Motivation and Tactics in the Army
af Revolutionary France 1791-94. University of Illinois Press, Urbana
1984; eller McPherson, James M: For Cause and Comrades. Why Men
Fought in the Civil War. Oxford University Press, Oxford 1997. Om
den engelska flottan, se Rodger (1986), s 137, 154-155, 244-245.
Se Österberg, Eva: "Våld och våldsmentalitet bland bönder. Jämfö
rande perspektiv på 1500- och 1600-talens Sverige", i Scandia, 1983;
Lindström, Dag: "Våld, förtal och förlikningar i Stockholm 14751625", i Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning.
Serie 2. Rättshistoriska studier. Bd 14. Nerenius & Santerus, Stock
holm 1988; Lindstedt Cronberg, Marie: Synd och skam. Ogifta möd
rar på svensk landsbygd 1680-1880. Tygelsjö 1997; och Johansson,
Kenneth: "Kalmarkriget och våldsbrottsligheten", i Tie tulkintaan.
Juhlakil'ia akatemiaprofessori Heikki Ylikankaalle 6. marraskuuta
1997 [Festskrift till Heikki Ylikangas]. Söderström, Porvoo 1997.

166

Man skulle även kunna argumentera att en hög våldsutövning
bland soldater, gentemot bönder och dem sinsemellan, antagli
gen även bidragit till en strävan mot hög disciplin och hårda
straff inom den militära miljön. 31 Därtill skulle soldaternas
hårda attityd mot bönderna kunna förstås som ett sätt att avre
agera sig mot den disciplin och hierarki som fanns inom den
militära domänen. 32 Förlorad heder inom den civila sfären gav
troligen även återverkningar inom den yrkesmässiga. Till exem
pel har flera forskare pekat på den starka kopplingen som
fanns mellan mannens heder och kvinnans sexualitet. En otro
gen kvinna påverkade mannens heder negativt, ibland med di
rekta konsekvenser för hans yrke och karriär. 33 På motsva
rande sätt påverkades en adelsmans och officers anseende nega
tivt om han vägrade att duellera. Detta upplevdes som en evig
skamfläck, såsom en kränkning av adelsmannens identitet och
hans goda namn. Den som vägrade brännmärktes som feg, nå
got som förmodligen även påverkade hans kollegiala relationer
och möjligheter till karriär. Ett faktum som kan illustreras med
riksrådet Carl Gustaf Diickers uttalande om en officer som inte
hämnats en oförätt, att han inte ansågs som "en brave och hon
nete cavalier". 34 Kronans inställning till dueller var något ambi
valent. Samtidigt som man i duellplakat förbjöd dem, med ho
telser om avsättning från tjänsten, böter och fängelsestraff eller

31

Därmed inte sagt att detta är den enda och knappast heller den vikti
gaste anledningen till en stark betoning av disciplin. Rådande militär
taktik gav nämligen ett stort behov av hög disciplin, se vidare exem
pelvis The Cambridge Illustrated History of Warfare. The Triumph of
the West. Red: Parker, Geoffrey. Cambridge University Press, Cam
bridge 1995, s 123-129, 154-156.
32 Se till exempel Spierenburg (1999), s 129-130.
33 Se bland annat Foyster, Elizabeth A: Man!JOod in Early Modern Eng
land. Honour, Sex, and Marriage. Longman, London & New York
1999, s 115-125. Se även Sandmo, Erling: Voldssamfunnets under
gang. Om disif,lineringen av Norge på 1600-tallet. Universitetsforla
get, Oslo 1999, s 129-136.
34 Citatet här hämtat ifrån Persson, Fabian: "Bättre livlös än ärelös. Sym
bolik och sociala funktioner i stormaktstidens dueller", i Scandia,
1999, s 27.
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dödsstraff om man dödade motparten, fanns där även en klar
förståelse för vikten av adelsmannens ära. 35
Korrelationerna mellan de olika sfärerna finns med andra
ord och jag skulle göra mig själv en otjänst om jag slaviskt för
sökte förstå ett agerande av en soldat endast utifrån hans äm
betsmiljö. Göransson har till exempel påvisat en intim koppling
mellan adelsidealen och officersidealen under tidigmodern
tid. 36 Andra forskare har visat hur den värvade soldaten under
1800-talet var delaktig i en större underklasskultur. 37 Man kan
även fråga sig om indelningsverket, med sitt system att låta sol
daterna, när de inte tjänstgjorde, bo på sitt torp i lokalsam
hället, inte inympade en civil mentalitet hos dem, åtminstone
under de många och långa fredsåren under 1700- och 1800talen men kanske även under åren 1680-1700. Tiden soldaten
umgicks med andra soldater var troligtvis betydligt kortare än
den tid han spenderade med hustru, barn och rotebönder. 38 Ett
krig förändrade förvisso detta. Då avskiljdes soldaten mer
effektivt från civil påverkan.
Den värvade soldaten, å andra sidan, fick i större utsträck
ning leva med sina soldatbrödet. Här fanns även de största
chanserna för framväxten av en stark soldatanda, även i freds
tid. Också här var det likafullt aldrig frågan om någon total
isoledng från det civila samhället. Ofta var de värvade trup
perna under tidigmodern tid förlagda i städerna, boende hos ci
vilister. Separata kaserner är ett senare fenomen. Många av de
värvade försökte även förstärka sin magra soldatlön med extra

35

36
37

38

I enlighet med duellplakatet år 1682 skall den som utmanar, antar en
utmaning eller sekunderar vid en duell, mista sin tjänst, betala två
tusen daler silvermynt samt sitta i fängelse i två år. Den som dräper
någon skall halshuggas, se vidare Persson (1999}, s 29.
Göransson (1990), förslagsvis s 73-77.
Se Den nordiska garnisonsstaden. Red: Arteus, Gunnar, och Selen,
Kari. SHS, Helsingfors 1988. För en forskningsöversikt, se Sörensen,
Thomas: Det blänkande eländet. En bok om Kronprinsens husarer i
sekelskiftets Malmö. Malmö 1997, s 10-13.
Se till exempel Ericson, Lars: Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare
och båtsmän i krig och fred. Historiska media, Lund 1995, s 84.
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jobb, ofta civila sådana. Värvningen var även tidsbegränsad.
Därtill var många av de värvade gifta.39
I likhet med annan forskning vill jag betrakta den militära
gruppen i Sverige under 1600- och 1700-talen som en subkul
tur,40 det vill säga en kultur med specifika miljömässiga sär
drag: ofta högt uttalade krav på disciplin och trohet mot över
heten, en yrkesrelaterad emfas på vapen och våldsutövning och
i huvudsak befolkad av unga män, i alla fall i samband med
ämbetsutövningen.41 Samtidigt var man underordnad tankarna
i hustavlans värld, en åskådning präglad av en ortodox luthera
nism med starka hierarkiska drag och patriarkaliska tenden
ser.42
Det är inte heller otänkbart att man inom denna subkultur
kan finna gemensamma krigarideal bland soldater och office
rare, som i sin tur påverkade det rättsliga samtalet och ageran
det och ledde till en uttrycklig eller implicit konsensus i dessa
frågor. Denna tanke hämtar näring från nordisk rättshistorisk
forskning, där fokus ofta ligger på människors dialog med la39

Wilson (1999), s 74-77; se även Ericson (1995), s 84.
För en diskussion om soldatmiljön som en subkultur, se exempelvis
Sörensen (1997), s 14-15 och däri anförd litteratur.
41 Därmed inte sagt att soldatens miljö var homosocial. I fält fanns en
stor grupp kvinnor, bestående av hustrur till soldater (både officerare
och meniga), kökspigor, prostituerade, etc. Motsvarande fanns även
inom flottan. Därjämte finns även exempel på kvinnor som hjälpte
prästen i hans ämbetsutövning under strid. Se Rodger (1986), s 55, 76.
42 I treståndsläran accentueras vikten av underdånighet och lydnad men
också ömsesidiga förpliktelser. De tre stånden - läroståndet, värjo
ståndet och näroståndet - var instiftade av Gud och samhällets natur
liga ordning. Var och en i samhället stor som liten - hade sin
bestämda plats i samhällskroppen. I varje stånd fanns föreståndarna
som av Gud bemyndigats att hålla de underlydande "till gudsfruktan
och ett skickligt leverne", samt de "nidhrige" som var förpliktade att
lyda föreståndarnas uppmaningar. Se Pleijel, Hilding: Hustavfans
värld. K)'rkligt folkliv i äldre tiders Sverige. Verbum, Stockholm 1970,
s 8, 19, 22, 30-35. För en diskussion av Pleijels teser, se förslagsvis
Aronsson, Peter: "Hustavlans värld - folklig mentalitet eller överhe
tens utopi?", i Västsvensk fromhet. Jämförande studier av västsvensk
religiositet under fyra sekler. Red: Ahlberger, Christer, och Malm
stedt, Göran. Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet 1993.
4°
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gen och domstolen. 43 Detta perspektiv finns även inom militär
historisk forskning, även om det är betydligt ovanligare. Geoff
rey Parker vill förklara de många myterierna bland de spanska
trupperna i det dåvarande Flandern under 1500-talet med att
soldaterna bland annat själva ur ett rättvisepatos krävde uni
forma regler. 44 Rörelsen till uniforma regelverk kan med andra
ord även komma nerifrån, från den grupp som lagarna ämnade
att dirigera. Hårda regler behövde inte heller gå stick i stäv med
den gemene soldatens uppfattning. Vid den engelska flottan,
vid mitten av 1700-talet, utdömdes till exempel väldigt hårda
straff för stöldbrott. Den hårda linjen låg i linje med besättning
ens egen uppfattning, menar Rodger, eftersom stölden hotade
de ömsesidiga banden av lojalitet och tillit som fanns ombord.
Han skriver: "A thief among the ship's company destroyed its
mutual bonds of trust and loyalty more swiftly than anything
else. "45
Det är med andra ord fullt möjligt att vissa värderingar, ut
tryckta i de militära normerna, delades av samtliga grupper
inom den militära miljön. Eller för den delen att soldater och
officerare gemensamt markerade sin särställning gentemot det
civila samhället genom att lyfta fram de tydliga kopplingarna
som vanligtvis fanns mellan att vara en "krigare" och en "rik
tig" karl.46 Som jag tidigare sagt har forskare nämligen påvisat
en stark koppling mellan krigaren och de manliga idealen under
i stort sett hela vår moderna historia, möjligtvis med undantag
av tidigrnodern tid, då krigaryrket förlorade i anseende, något

43

44

45
46

Se People Meet the Lau;, Control and Conf!ict-Handling in the
Courts. The Nordic Countries in the Post-Reformation and Pre-Indu
strial Period. Red: Österberg, Eva, och Sogner, S0lvi. Universitetsfor
laget, Oslo 2000.
Parker, Geoffrey: Spain and the Netherlands, 1559-1659. Ten Studies.
Collins, London 1979. Jag vill här tacka Hans Andersson, Stockholm,
för att han tipsat mig om denna bok.
Rodger (1986), s 227.
Se McCarthy {1994); Resic (1999), s 8-26, Se även Sörensens kultur
analys av ett husarregemente under sent 1800- och tidigt 1900-tal, se
Sörensen (1997).
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som ofta tillskrivs den pågående sekulariseringen och försvag
ningen av kopplingen mellan krigarideal och kristendom, samt
den växande tron på mänskliga framsteg och rationalitet. De
brutala religionskrigen under 1500- och 1600-talet påskyndade
även denna utveckling. Därtill fann adeln och andra elitskikt i
samhället genom handel, kommers och byråkrati andra vägar,
ibland snabbare, till en hög status i samhället. 47 Ett viktigt un
dantag anges vara Sverige, där krigaryrket fortfarande hade en
hög ställning och var att betrakta som den bästa vägen till en
snabb karriär, även under tidigmodern tid. 48

Subkulturens förmodade differens er
Antagligen berör den ovannämnda diskussionen om krigaryr
kets höga status och den tecknade förändringen under tidigmo
dern tid, med Sverige som undantag, främst officersgruppen.
Och det är viktigt att fråga sig huruvida vi har rätt att generali
sera utifrån denna grupp. Med tanke på de stora variationerna
inom den militära gruppen, mellan officer och menig, värvad,
indelt och utskriven, arme och flotta är det viktigt att vara öp
pen för skillnader inom subkulturen, med förenande och skilj
aktiga drag.49 Flera militärhistoriska forskare har till exempel
lyft fram den menige soldaten under tidigmodern tid, och häv
dat att hans drivkrafter att tjänstgöra och i slutändan slåss för
kronan sällan var motiverade av lojalitet till statsmakten. Gene
rellt sett vågade kronan inte heller lita på honom, vilket fick
konsekvenser för krigföringen och lagstiftningen, med lagar
och straff som skulle avskräcka soldaten från desertering,

47
48

49

Se McCarthy (1994); Resic (1999), s 8-26.
Resic (1999), s 20. Se även Elmroth, Ingvar: För kung och fosterland.
Studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner
1600-1900. LiberLäromedel/Gleerup, Lund 1981, s 201-205. För en
beskrivning av den svenska adelns uppfattning om officersrollen under
åren 1560-1718, se Göransson (1990).
För ett framlyftande av den säregna flottmiljön, se exempelvis Rodger
(1986) s 14-15, 118.
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teri och andra brott. 50 Resonemanget anknyter till ett numera
vedertaget tema inom militärhistorisk forskning, att beskriva
fältslagen och krigen ur ett underifrånperspektiv. En viktig ut
gångspunkt för denna forskning är att soldaterna och office
rarna upplevde kriget olika, att där fanns en motsättning mel
lan officerarnas vilja att segra ärofullt och de menigas vilja att
överleva. 51 Utifrån detta perspektiv är det svårt att a priori till
skriva de meniga samma ideal som officerarna. Det är mer kor
rekt att utgå ifrån att den menige soldatens drivkrafter för att
låta sig rekryteras, tjänstgöra och i slutändan slåss inte var de
samma som för officeren, och att vad de meniga uppfattade
som "mod", "plikt", "manlighet" och "heder" skiljde sig från
överhetens uppfattning. Med denna synvinkel borde det även
vara fruktbart att leta efter skilda synsätt bland krigsrättens
olika deltagare beträffande sakinnehållet i krigaridealen.
Detta om de övergripande tankarna i mitt projekt. Nu till
denna artikels mer begränsade syfte - att studera innebörden av
ett plikttroget beteende med hjälp av ett normativt material, de
förnyade sjöartiklarna år 1685.

På jakt efter en forskningsfront
Mötet mellan människor och lagstiftning har varit av stort in
tresse för historiker under de senast årtiondena.52 Inom denna
50

51

52

Se vidare Keegan (1995); Rothenberg, Gunther E: The Art af Warfare
in the Age of Napoleon. Batsford, London 1977; Wilson (1999), s 7778. Se även Perlestam {2003}, s 50-52. För en kort genomgång av för
intelsestraffrätten och avskräckningsstraffrätten, se förslagsvis Nygren,
Rolf: Subordination och enskild integritet. Studier kring ett militärt
rättssäkerhetskomplex. Institutet för rättshistorisk forskning, Stock
holm 1981, s 30-34. Det är däremot en annan fråga hur ofta och gene
rellt man i praxis använde sig av denna hårda lagstiftning. Rodger skri
ver att den engelska ledningen ofta såg igenom fingrarna när personal
olovligt avvek ifrån skeppen, se vidare Rodger (1986), s 188-204.
Se vidare Keegan {1995). Ett flertal forskare har därefter inspirerats av
Keegans approach, se förslagsvis Hanson, Victor Davis: The Western
Way af War. Infantry Battle in Classical Greece. Knopf, New York
1989.
Se People Meet the Lmu (2000).
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forskning har även soldaterna uppmärksammats som vanliga
aktörer, med noterad hög andel sexual- och våldsbrott.53 Tolk
ningen av dessa brott tar emellertid oftast sin utgångspunkt i
den civila ordningens förhållanden och mer sällan med utgångs
punkt i soldatmiljöns egna värderingar. Hur brotten uppfatta
des i en militär kontext har vi mindre kännedom om. Vi vet helt
enkelt för lite om soldaterna som yrkesmän och deras möte med
den egna lagstiftningen. Och den minimala information vi har
fokuseras i huvudsak på armen, medan bristen på kunskap om
sjömännens möte med lagen är i det närmaste total.
Svensk rättshistorisk forskning, med fokus på militär lagstift
ning och organisation, har framför allt behandlat den normativa
regleringen av den militära straff- och processrätten samt de
olika yrkesrollerna inom de militära domstolarna. Man har här
kunnat påvisa tydliga förändringar av den militära rätten under
1600- och 1700-talen. Sverige pekas ut som ett föregångsland,
med framväxten av allt större och detaljerade regelverk samt en
ökad betoning på uniform och professionell administration och
rättsutövning, med inrättandet av en rad juridiska ämbeten: ge
neralauditör, auditör och krigsfiskal samt etablerandet av mili-

53

Se Österberg (1983); Lindström (1988); Lindstedt Cronberg (1997);
Jarrick, Arne, och Söderberg, Johan: Odygd och vanära. Folk och
brott i gamla Stockholm. Raben Prisma, Stockholm 1998, s 78-97.
För en studie av båtsmännen, se Andersson, Hans: "Brottsliga båts
män. En undersökning om båtsmäns brottslighet i Stockholm under
senare delen av stormaktstiden", i Fornm navale, 1993. För en genom
gång av krigsdomstolarnas kompetensområden, se förslagsvis Nygren
(1981), s 22-24. Enstaka forskare har även uppehållit sig vid den lag
historiska sidan, som Lennart Grabe som diskuterar framväxten av
nya krigslagar under loppet av 1700-talet. Se Grabe, Lennart: "Den
svenska militärrättens utveckling 1683-1798. Några laghistoriska och
straffrättsliga huvudlinjer", i Skrifter utgivna av Institutet för rättshis
torisk forskning. Serie 2. Rättshistoriska studier. Bd 4. Nerenius &
Santerus, Stockholm 1974.
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tära överrätter. 54 Medan resultaten återspeglar en generell ut
veckling är intrycket ändock att de i huvudsak diskuterar utifrån
armens rättsinstanser och rättsregler. 55
I Militär statsmakt och individ särskildt i Sverige under Gus
taf III:s tid. Militär rekrytering, straffrätt och disciplin, Gunnar
Bohlins magnum opus, ges likafullt även inblickar i flottans
rättsväsende och lagstiftning. Som framgår av titeln ligger beto
ningen på Gustav III:s tid, men författaren gör en hel del omfat
tande tillbakablickar. Bland annat för han en vittgående diskus
sion om rekryteringssystemen i ett flertal länder (Sverige,
Frankrike, England, Tyskland, Preussen, Danmark-Norge) un
der 1700-talet, där han framför allt uppehåller sig vid värv
ningssystemet. Av intresse för undertecknad är hans presenta
tion av de båda krigsartiklarna under Karl XI:s tid, det vill säga
för armen och flottan, med en genomgång av olika straffsatser
och straffmedel. Utöver detta diskuterar han även förhållandet
mellan faktisk rättstillämpning och rättsdoktrin. Därtill gör
han också en ingående beskrivning av den extra judiciella be
straffningsrätten, inte bara i Sverige utan även i Frankrike,
Preussen och Danmark-Norge.56 En insyn i flottans lagstift54

55
56

Se till exempel Bohlin, Gunnar: Militär statsmakt och individ särskildt
i Sverige under Gustaf III:s tid. Militär rekrytering, straffrätt och disci
plin. Uppsala 1917; Grönfors {1951); Anners, Erik: Den karolinska
militärstraffrätten och Peter den stores krigsartiklar. Uppsala universi
tet, 1961; Modeer, Kjell Å: Genera/auditörer och militiefiskaler i Skå
ne/and 1658-1756. Två militärrättsliga ämbeten och deras inneha
vare. Malmö 1968; Modeer, Kjell Å: Borgrätt och krigsrätt. Studier
rörande utvecklingen av två svenska privilegierade jurisdiktioner.
Lunds universitet, 1970; Modeer, Kjell Å: "Militär rättegång i Sverige
under frihetstidens början", i Skrifter utgivna av Institutet för rättshis
torisk forskning. Serie 2. Rättshistoriska studier. Bd 4. Nerenius &
Santerus, Stockholm 1974; Nygren (1981); samt Modeer, Kjell Å:
"Karolinernas jurister. Det militära rättsväsendets aktörer under det
karolinska enväldet", i Karolinska förbundets årsbok, 1992.
Ibland är utelämnandet av flottan uttrycklig, såsom i Grönfors (1951),
Anners (1961) och Modeer (1974).
Bohlin (1917). Mycket av det han skrev i sin avhandling utsattes dock
för väldigt hård kritik, inte minst gäller det hans sätt att tolka rättsfal
len, se Åke Holrnbäcks recension av Bohlins avhandling, i Historisk
tidskrift, 1918, s 47-51.
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ning, rättstillämpning och organisation under karolinsk tid ges
likaledes i praktverket Svenska flottans historia. Örlogsflottan i
ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram
till våra dagar, band 1-2. 57 Ett flertal sjöartiklar från år 1685
har även använts för att blåsa liv i den tämligen omfångsrika
beskrivningen av sjömännens liv, ombord och på land. 58 I Anii
ralitetskollegiets historia finns en genomgång av kollegiets ut
övande av jurisdiktion. 59 I första bandet ingår även en kortfat
tad beskrivning av de förnyade sjöartiklarna. Framför allt
nämns vem som lagstiftningen skulle omfatta, vilken personal
som skulle hantera denna lag i rätten samt projektet bakom den
nya lagstiftningen. 60 Margareta Östergren har dessutom i en
rad korta artiklar berört flottans rättsliga organisation; dess
rättsinstanser, dess ämbetsmän och lagstiftning, med betoning
på 1700-talet.61
Det saknas större systematiska undersökningar av flottans
rättspraxis. Den enda empiriska granskningen som omfattar
domboksmaterial från flottans instanser har gjorts av nämnda
Margareta Östergren, och det är Stockholms eskader som un
dersöks. Två år står i fokus, 173 7 och 1747. Källmaterialet är en
s k kriminell straffrulla och sammanlagt 80 mål har undersökts.
Majoriteten av de anklagade var båtsmän. Inga officerare stod
som anklagade. De vanligaste anklagelsepunkterna var snatteri
och stöld, slagsmål och överfall, försummelse i tjänsten samt
olovligt avlägsnande. Det vanligaste straffet som utdömdes var
57

58
59

60

61

Se Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess
grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Vol 1-2. Red:
Lybeck, Otto m fl. Allhem, Malmö 1942-1943.
Se Svenska flottans historia. Vol 2. Malmö 1943, s 99-115.
Wendt, Einar: Amiralitetskollegiets historia. Bd 1. 1634-169S. All
hem, Stockholm 1950; Amiralitetskollegiets historia. Bd 2. 16961803. Red: Jedeur-Palmgren, Gunnar; Lagerman, Sigurd, och Gran
din, Gunnar. Allhem, Malmö 1974.
Wendt (1950), s 330-333.
Se Östergren, Margareta: "Några anteckningar om rättsväsendet vid
örlogsflottan i början av 1700-talet", i Forum navale, 1976; dens:
"Rättskipningens organisation vid Stockholms eskader under 1700talet", i Forum navale, 1979; dens: "År 1783 vid Stockholms eska
der", i Forum navale, 1983.
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böter och löneförlust, följt av spöslitning samt fängelse på vatten
och bröd. 62
Därmed inte sagt att det saknas forskning om flottans perso
nal, om man ser till den socialhistoriska infallsvinkeln. Tvärtom
- Sverige var snarare, internationellt sett, ett föregångsland på
detta område. En banbrytare var här Axel Zettersten som redan
under tidigt 1900-tal behandlade flottornas historia utifrån ett
administrativt och organisatoriskt perspektiv, där flottornas
personal fick sin beskärda del av uppmärksamheten. 63
Den socialhistoriska emfasen är även tydlig i de tre banden av
Svenska flottans historia. I ett flertal kapitel finns beskrivningar
av personalförhållande och om livet i allmänhet, ombord och i
62

63

Östergren (1979). Motsvarande forskningslucka gäller även for armen.
Den enda mer omfattande undersökningen av militär krigsrätt under
tidigmodern tid med kriminologiska aspirationer finns i en C-uppsats
av Niclas Bjälkenborn. Han har studerat militär brottslighet och rätts
praxis vid ett värvat regemente, Narvas garnison, under slutet på 1600talet. Se vidare Bjälkenborn, Niclas: "löpa 2 gånger gatlopp ... ". Brntts
ligheten vid Narvas garnisonsregemente 1695-1697. En detaljstudie av
ett karolinskt värvat regementes domböcker. Opublicerad magister
uppsats. Växjö högskola, 1998. Se dock även en studie av den militära
rättskipningen i Stockholm, med utgångspunkt från 1681 års dombok
for Livgardet till fot, i Jarrick/Söderberg (1998), s 78-97. Se även
Voitto Ahonens analys över soldat Michaels Blixts dödsdom, i Ahonen,
Voitto: "Domen över soldat Michael Blixt i Tavastehus våren 1733 ", i
Historisk tidskrift för Finland, 1988. I internationell bemärkelse är
denna relativa forskningstorka lika beklämmande som den är anmärk
ningsvärd. Det är iögonfallande att man i Storbritannien har forskat
mer om underrätternas rättspraxis än vad man gjort om motsvarande
instanser i Sverige, trots att vi generellt sett har betydligt bättre bevarat
källmaterial än vad de har. Se vidare Gilbert, Arthur N: "Military and
Civilian Justice in Eighteenth-Century England. An Assessment", i The
Journal af British Studies, 1978; Steppler, Glenn A: "British Military
Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial in the
later Eighteenth Century", i The English Historical Revietu, 1987; Bur
roughs, Peter: "Crime and Punishment in the British army, 18151870", i The English Historical Review, 1985; Gilbert, Artlwr N: "The
Regimental Courts Martial in the Eighteenth Century Britisb Army", i
Albion, 1976; samt Rodger (1986}.
Se Glete, Jan: "Axel Zettersten och 'Svenska flottans historia'", i His
toria, krig och statskonst. En vänbok till Klaus-Richard Böhme. Red:
Zetterberg, Kent, och Åselius, Gunnar. Probus, Stockholm 2000.
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land; om rekryteringsförhållanden, arbetsvillkor, mathållning,
löner, beklädnad, rättskipning, sanitära förhållanden m m, un
der hela den långa tidsperiod som verket omspänner. 64
Denna socialhistoriska ambition delas för övrigt även av mer
modern militärhistorisk forskning, som exempelvis i antologin
Skärgårdsflottan. UppbyggnadJ militär användning och förank
ring i det svenska samhället 1700-1824, med ingående redogö
relser av personalens anställningsförhållanden, rekryterings
bakgrund och liknande. 65

Om flottans föreställningsvärld
Forskning med fokus på flottans föreställningsvärld under ti
digmodern tid, där intentionen är att komma åt ett kollektivt
medvetande, uttryckt i ord och handling, är relativt sällsynt i
Sverige. Det som gjorts om den militära föreställningsvärlden
har i huvudsak haft fokus på förhållande inom armen, i fredsti
der under 1800-talet. 66
I artikeln "Kanoner på köl. Militärgeografiska och artilleri
tekniska förutsättningar för svenska skärgårdsflottan i I•inska
viken" diskuterar Einar Lyth vissa taktiska förhållningssätt för
örlogsskepp i strid som även gav konsekvenser för befälhava64

Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grund
läggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Vol 1-3. Red:

65

Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och· förankring i
det svenska samhället 1700-1824. Red: Norman, Hans. Historiska

66

Lybeck, Otto m fl. Allhem, Malmö 1942-1945.

media, Lund 2000.
På det hela taget är forskning om krigar-värderingarna inom både
armen och flottan eftersatt, inte minst vad gäller 1600- och 1700-talet.
För en genomgång av befintlig forskning, se Sörensen (1997), s 10-15.
Göran Göranssons avhandling skall dock nämnas som ett undantag i
detta sammanhang, med sin betoning på tidigmodern tid. Hans emfas
är dock idehistorisk med fokus "endast" på officerskåren. Officerar
nas faktiska beteende framgår inte heller, se Göransson (1990). Se
även recension av nämnda avhandling, av Villstrand, Nils Erik:
"Rekonstruerade tankesystem" [recension av Englund, Peter: Det
hotade huset, 1989; och Göransson, Göran: Virtus militaris, 1990], i
Historisk tidskrift för Finland, 1992, s 108-114.
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rens syn på mod och plikt. 67 Låt mig först dock nämna att ett
örlogsskepp var liktydigt med ett linjeskepp, det vill säga ett
fartyg som var byggt och utrustat för att medverka i den från
1600-talets senare del accepterade principen att slåss i linje. 68
Örlogsflottans primära uppgift var att möta och besegra fien
dens örlogsflotta i en eldstrid.
Lyth markerar den rationalitet som vanligtvis präglade krig
föringen mellan örlogsfartyg till sjöss. Vanligtvis inlät sig inte
ett skepp eller flotta i kamp mot en alltför överlägsen motstån
dare än möjligtvis rent temporärt. Mindre fartyg flydde från
större, och en mindre grupp örlogsskepp flydde från en ansenli
gare. Det förekom därför sällan några hårda strider mellan två
skepp av olika storlek eller flottor av ojämn storlek. Var kon
frontationen oundviklig mellan två skepp av olika storlek var
det tämligen vedertaget att ett mindre skepp strök flagg, alltså
kapitulerade och tog ombord prismanskap. 69 Långt utdragna
eldstrider upplevdes som meningslösa av båda parter. Att
stryka flagg var även en vedertagen princip om fartyget skjutit
slut på sin ammunition eller var manöverodugligt. Flera orsa
ker till denna rationalitet anges, förklaringar av tämligen gene
rell natur och därmed förmodligen även överförbara till karo
linsk tid. Till skillnad från strid på landbacken var slutresultatet
av en strid till havs tämligen uppenbart. Ingen terräng skymde
och sällan kunde den stridande styrkan räkna med någon und
sättning i form av fler skepp. "Denna omständighet gjorde det
tappraste och uthålligaste motstånd meningslöst", skriver
67

68

69

Lyth, Einar: "Kanoner på köl. Militärgeografiska och artilleritekniska
förutsättningar för svenska skärgårdsflottan i Finska viken", i Skär
gårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det
svenska samhället 1700-1824. Red: Norman, Hans. Historiska media,
Lund 2000.
Termen "linjeskepp" kom dock i bruk, i alla fall i officiella samman
hang, först under 1800-talet. Ordet "örlogsskepp" användes redan
under 1600-talet, se Glete, Jan: Navies and Nations. Warships, Navies
and State Building in Europe and America, 1500-1860. Vol L Alm
qvist & Wiksell International, Stockholm 1993, s 61.
Lyth (2000), s 100. Se även Glete (1993), s 36. Ordet pris kommer
från det franska "pres" och betyder taga. Benämning på ett erövrat
eller uppbringat fartyg och last, se vidare Lyth (2000), s 115 [not 16J.
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Lyth. 70 Därutöver var skeppet en överförbar resurs, en faktor
som skapade en större beredvillighet att frivilligt ge sig om mot
ståndet var för överlägset. Vad exakt Lyth menar med överför
bar resurs har jag inte kunnat finna, men troligen syftar han på
skeppets kostnad som var hög, och något som inte i onödan
ville förspillas, förmodligen med tanken att vad som övergivits i
dag kunde återtas i morgon. 71 Det är även möjligt att man med
överförbar resurs syftar på besättningen och det meningslösa
att i onödan offra kompetenta besättningsmän. Skeppets tek
niska natur och havets faror inskärpte vikten av yrkeskompe
tens och sjövana bland besättning och befäl. 72 Skickligheten
som fanns var med andra ord värdefull, inte minst i Sverige
med sin begränsade mängd yrkeskunniga sjömän. 73 Uttryckt i
termer av plikt fanns där så att säga en skyldighet för befälha
varen för ett skepp eller en flotta att väga in faktorer i det tak
tiska stridsskedet som var mer rationella än modiga, såsom om
striden var möjlig att vinna och om han istället för att riskera
skepp och besättning i onödan skulle undvika strid eller ge sig.
Låt mig tillägga att kaptenens plikt även styrdes av olika strate
giska överväganden. Vid en defensiv strategi var det befälhava
rens eller kaptenens skyldighet att undvika strid mot en över
lägsen fiende. 74 Det skall även nämnas att det rationella förhåll
ningssätt som diskuterats ovan även kunde vara i samklang
med användandet av en viss fartygskonstruktion. 75 Under sent
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Lyth (2000), s 100.
Se bland annat Rodger (1986), s 29; eller Glete (1993), s 49.
Se förslagsvis Rodger (1986), s 37-68. Kompetensen var dock gene
rellt sett låg bland besättningarna när det gällde att hantera kanonerna
under 1600- och 1700-talen. Se vidare Glete (1993), s 24-31.
Se till exempel Ericson (1995), s 58-60. Se även Villstrands redogö
relse av den faktiska manskapsstyrkan i den svenska örlogsflottan
under åren 1617-1644, se Villstrand, Nils Erik: "Manskap och sjöfolk
inom den svenska örlogsflottan 1617-1644", i Historisk tidskrift för
Finland, 1986. För en redogörelse av den engelska flottans problem att
få fram kompetenta sjömän vid mitten av 1700-talet, se Rodger
(1986), s 113, 149-150, 183, 186.
Glete (1993), s 56-59.
Se exempelvis Glete (1993), s 39-40.
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1600-tal och tidigt 1700-tal kom till exempel fregatten alltmer i
bruk ett mindre, snabbare skepp byggt för att kryssa. Ofta
användes dessa fartyg i olika eskortuppgifter, som spejare och
örlogsflottans ögon - både operativt och taktiskt eller till att
anfalla icke eskorterade handelsfartyg. Sällan användes de för
att sänka jämbördiga motståndare. 76
Bilden kan kompletteras av engelsk forskning på området.
Rodgers The Wooden World. An Anatomy of the Georgian
Navy är framför allt en socialhistorisk skildring av den engel
ska flottan under åren 1740-1775, i huvudsak utifrån office
rens och båtsmannens synvinkel, som behandlar relationerna
dem emellan, arbetet ombord på skeppet, de sanitära förhållan
dena, olika rekryteringssystem, och så vidare. Bakom studien
ligger ytterst en vilja att förstå denna säregna värld och hur den
kunde framskapa en så effektiv krigsmaskin. 77 Både implicit
och explicit ges även inblickar i sjömännens värld, utmärkt av
hårt och ofta farofyllt arbete, hierarki och hög arbetsdelning.
Samtidigt var det en värld präglad av starkt kamratskap och lo
jalitet, med personliga relationer av förtroende, mellan man
skap och officerskår, uttryckta i gemensamma förpliktelser och
ömsesidigt beroende - en värld där disciplinen var funktionell
och dess syfte var skeppets överlevnad. Den upprätthölls mera
av väl tränade sjömäns yrkeskompetens och av deras förståelse
för att lydnaden var central för skeppets överlevnad, än av nå
gon officers auktoritet; mera av konsensus mellan officer och
gemen, än genom bestraffningar och terror. 78 Man tuktade
även brott som på något sätt hotade säkerheten eller "samhäl
let" ombord strängare än brott mot enskilda officerares aukto
ritet. 79 Samtidigt vilade relationerna ombord på skeppet ytterst
på en gemensam uppfattning om alla människors naturliga
plats i samhället en föreskriven plats i den naturliga ord76
77
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Hägg, Christer: "Artilleristrid med en seglande 1800-tals fregatt", i
Forum navale, 1998. Se även Glete (1993), s 39-40.
Rodger (1986).
Rodger (1986), se förslagsvis s 205-211, 234, 273-302. Ordet disci
plin användes inte i vår moderna betydelse, som uttryck för lydnad,
tukt och ordning, utan mer i betydelsen av träning, se s 205.
Rodger (1986), se bland annat s 227.
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ningen med därtill kopplade skyldigheter. 80 Lydnad och respekt
mot överordnade var med andra ord på grund av sin naturlig
het ingenting som ständigt måste betonas. Av samma anledning
hade man även en hög tolerans mot dagliga inslag av insubordi
nation, så länge dessa "brott" inte hotade skeppets, besättning
ens, flottans eller Englands säkerhet. Betoningen på kamrat
skap och konsensus fick även direkta följder för hur officerare
och båtsmän såg på sin plikt. Båtsmännens pliktkänsla riktades
emot skeppet, skeppskamrater och befäl; aldrig emot abstrak
tare ting som kung och fosterland, till skillnad från officers
gruppen där dylika kopplingar förekom, även om det även här
var vanligare med en mer jordnära pliktkänsla till kollegor,
manskap och fartyg. 81 Detta var tydligt när skeppet stod inför
en svår strid. Rodger skriver:
The navy at the time of the Seven Years' War had a good collective
sense of the boundaries between duty and foolhardiness. The officers
and ratings were not cowards, for the most part, hut they <lid not be
lieve in useless bloodshed. Officers who led their men into action
against reasonable odds-which could mean quite heavy odds-did not
feel any need to ask them first, hut if it was seriously doubtful whether
the risks were worth running, and there was time to do so, it was consi
dered proper to assemble the ship's company and ask their opinion.
This might be, for example, if a ship were attacked by greatly superior
forces without chance of escape.82

Å andra sidan, om en fartygschef eller styrkechef, vägrade att
inlåta sig i en strid där oddsen var hyfsade, upplevdes detta som
fegt och ärelöst av både kolleger och ledning, och fick ofta all
varliga rättsliga konsekvenser. Ett modigt beteende var däremot
något som man enligt den rådande meningen skulle belönas för,
i form av hedersbetygelser, befordran och pekuniära belö
ningar. Den ultimata handlingen var att erövra ett fientligt far
tyg, likvärdigt eller större än det egna, en modig handling som
gav ekonomisk utdelning i form av prispengar.83 Kaptenens
80
81
82
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Rodger (1986), se till exempel s 206. Här finns klara likheter med
andan i "hustavlans värld", se tidigare resonemang.
Rodger (1986), s 119.
Rodger (1986), s 235-236.
Rodger (1986), s 244-251.
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drivkraft att tjäna pengar kunde dock komma i konflikt med
skyldigheten att tjäna flottans och Englands bästa. Med tanke
på de få effektiva motmedel som Amiralitetet egentligen hade
att stävja ett dylikt beteende är det förvånansvärt, menar Rod
ger, att där finns så få empiriska bevis på att egenintressen vann
över kaptenens känsla av plikt gentemot flottan och England.
Dubierna om egenintresse fanns där likafullt och formulering
arna i många rapporter vittnar även om hur ofta officerarna
försökte fria sig från dessa misstankar. 84
Ovan har jag lyft fram några resultat hämtade från en eng
elsk marin miljö och självklart är det osäkert om dessa resultat
kan överföras till andra flottor och perioder, något som även
Rodger betonar. 85 Den återgivna argumentationen i Lyths arti
kel om sjöstrid mellan linjeskepp bygger framför allt på norma
tivt material från 1800-talet, men också på rimlighetsresone
mang, utifrån militärgeografiska och (i viss mån) ekonomiska
aspekter, som i sig borde vara överförbart till karolinsk tid.
Men å andra sidan finns där en del empiri från svensk stor
maktstid som ger intrycket av motsatsen; att rationalitet och
mod här definierades annorlunda, i alla fall av överheten. Låt
mig ge ett exempel, hämtat ifrån det stora nordiska kriget.
Ar 1704 i samband med en konvojering angreps Gustav von
Psilander på skeppet Öland av åtta engelska örlogsskepp och
en fregatt när han, enligt sina instruktioner, vägrade att stryka
segel för den engelska flaggan. I fyra timmar höll han stånd och
gav upp först när hans skepp förvandlats till ett vrak och 16
man var dödade och 37 sårade. Mottagandet hemmavid blev
blandat, emellertid inte negativt. Han hade ju följt sin instruk
tion: han fick inte stryka, hur hårt motståndet än var. Myndig
heterna blev likafullt oroliga för att de ömtåliga relationerna
med England skulle kompliceras ytterligare. Karl XII å andra
sidan lyfte Psilander till skyarna. Mycket tack vare kungen gick
Psilanders karriär därefter spikrakt upp. Han adlades år 1712
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Rodger (1986), s 314-327.
Rodger (1986), s 12.
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och i adelsbrevet omnämns hans tapperhet "och goda Condu
ite" under konvojresan 1704. 86
Kaptenens plikt verkar här främst ha varit gentemot kon
ungen och landet, med betoning på upprätthållandet av deras
heder, men mindre emot besättning och skepp. Ett "rationellt"
beteende, som det diskuteras av Lyth och Rodger, verkar här
vara lika med ett fegt. Det är emellertid bara ett intryck. Det
saknas än så länge mer systematiska studier av den svenska
flottans föreställningsvärld under 1600- och 1700-tal, med fo
kus på begrepp som mod, plikt, heder och manlighet. Låt mig
nu inleda en sådan studie genom att uppmärksamma hur plik
ten och ett plikttroget beteende yttrades i de förnyade sjöartik
larna år 1685.

" ... en huld, rederlig och trogen krigsn1an
och tjänare vara" 87
Eden från inledningsavsnittet ger uttryck för den underdånig
het, lojalitet och trohet som officerare och gemena förväntades
ha till den rättmättiga konungamakten i Sverige. Vidare, lite
längre fram i samma ed, förestavas skyldigheten att lyda för
män och officerare:
Mina Förmän och Officerare, högre och lägre skall jag hörsam och ly
dig vara, i allt det de till Konungens och dess rikes tjänst bjuda, och mig
för Gud, konungen och var ärlig man försvarligit vara kan.88

Denna tydliga uppmaning till trohet, underdånighet och vörd
nad gentemot Kungl Maj:t och hans förmän och officerare åter
finns även i en rad artiklar i de förnyade sjöartiklarna, samlade
86
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Se Svenska flottans historia. Vol 2, s 95. Se även nyare forskning om
von Psilander, av Bengt Nilsson; Nilsson, Bengt: "Gustaf von Psilan
der (1669-1738). Sjöofficeren, landshövdingen och presidenten"
(http://members.tripod.com/Bengt_Nilsson/).
Texten finns under rubriken "Om alle Officerares samt Gemenes Ed
och plikt", se Schmedeman (1706), s 951. Samtliga citat härstammar
från Schmedeman (1706) om inget annat anges. Förlagan till sjöartik
larna återfinns i Riksarkivets samling av originalförordningar.
Schmedeman (1706), s 952.
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under titeln "Om Konungens Makt och Höga Välde: Samt an
dre högre och nedrige Officerares respekt, Auktoritet och Com
mando, såsom och de Gemenes lydnad, och allmänna Påbuds
förkunnande". 89 Den inleds med en betoning på förpliktelserna
gentemot de högre officerarna; "överste Amiral", "general
Amiral" eller "den som någon tid bliver satt till anförare av vår
flotta" och med hot om dödsstraff, både för officer och gemen,
mot den som uppsåtligen trotsar deras direktiv, om det så sker i
form av verbala utgjutelser, fysiska angrepp eller i en vägran att
lyda order. 9° Först därefter diskuteras skyldigheterna gentemot
de lägre befälsgraderna; kaptenen, löjtnanten, skepparen och
konstapeln. De tillskrivs samma rätt till respekt och vördnad,
som tidigare tillföll de högre befälen, dock med betoningen att
detta gäller "alla som under kommando eller på ett skepp för
ordnade är". 91
I krigsartiklarna gör man emellertid en distinktion mellan
olika former av lydnadsbrott. En relativt vanlig åtskillnad är
mellan vad som skedde uppsåtligen och det som ägde rum av
slarv och okunnighet. Denna skiljaktighet finns exempelvis i ar
tikel 28 som berör både gemena och officerares lydnad till de
högre officersgraderna. I de flesta fall återfinns den emellertid i
artiklar som vänder sig emot kaptenen och hans åtaganden i
samband med segling och strid, tydligt bland annat i artikel
101:92
Och när Överste Amiralen, General Amiralen, eller Flottans anförare,
utur någon hamn, ifrån någon redd, eller varest det är, dag eller natt, i
klart eller töcknigt väder, vill gå till segels, måste han det igenom skju89
90

91

92

Se Tit. IV (artikel 26-38).
Tit. IV (artikel 26-38). Ytterligare av intresse är den distinktion som
görs mellan förolämpningar av ära och förolämpningar som endast
förklenar.
Se artikel 33.
Distinktionen återfinns i följande artiklar: 4, 28, 33, 101, 114, 112,
113, 114, 116, 117 och 118. Notera att den första artikeln gäller miss
bruk av Guds namn, och gäller både officerare och gemena. Artikel 33
är framför allt riktad emot de gemena. Förutom dessa vill jag nämna
artikel 216 som i huvudsak vänder sig till de gemena och reglerar
deras måltider. Även i denna artikel görs en distinktion mellan den
som uppsåtligen kastar bort mat och den som gör det av oaktsamhet.
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tande eller annat där till antagit och kungjort tecken giva tillkänna, så
alle måste lyfta sina Ankar, den som främst ligger först, och så var efter
annan, som de ligga, den som utan lagligt förfall det icke efterkommer,
utan av försummelse eller oaktsamhet ogjort låter, tjäna två månader
för gemen, sker där av av emotsträvighet, straffas som uti den 28 punk
ten om emotvillighet sagt är. 93

Därutöver görs även en distinktion mellan olydnad i fredstid
och i krig, riktad emot både officerare och meniga, med uttalat
värre straff vid brott under krigstid. En direkt koppling till ett
lydnadsbrott återfinns endast i tre artiklar, och dessa är tämli
gen allmänt hållna. Läs förslagsvis artikel 84: 94
Var Båtsman passe på sitt skepp och Verk, och ingen hålla sig för god
eller vägra sig att efterkomma vad befallt varder till Vårt bästa, an
tingen med arbete på Skeppsholmen, eller in om Skeppsbord, eller vad
det vara kan, som till Vårt och Vårt rikes och Ödogsflottans tjänst och
nytta länder, vilken emot sådant påbud uti Fredstider, och då ingen
Fara av Fienden är å färde, offentligen sig sätter, den samme skall första
resan dragas en gång, andra gången två gånger under kölen, men där
sker tredje gången eller i ofredstider, straffas som i efterföljande 231.
Punkt förmält varder. 95

Artikel 231 berörde myteribrott, med straffet för anstiftaren
och alla befäl som deltagit "liv, ära och gods". Bland de gemena
som deltagit utlottades var tionde man att hängas.96
Gemene mans lydnad emot sina befäl var likafullt inte full
ständig. En inskränkning låg i det faktum att befälens makt yt
terst vilade på Kungl Maj:t överhöghet, och bröt befälen emot
de åtaganden som alla inom flottan var pliktiga Kungl Maj:t
och riket, var alla skyldiga att vägra. Denna plikt kommer ex93
94

95
96

Vilket var liktydigt med döden, se artikel 28.
Distinktionen rörande lydnad återfinns i artiklarna 84, 87 och 104.
Den sista artikeln berör både gemena och officerare och handlar om
vakttjänstgöring. Dessutom skall nämnas att distinktionen mellan fred
och krig även görs i andra sammanhang som var mer kopplade till
olika ämbetsförpliktelser, som till exempel i artikel 78 där konstaplar
nas, arklimästarnas och bösseskyttarnas plikter regleras. Därtill är dis
tinktionen explicit i samband med de artiklar som reglerar spontant
våld ombord på skeppet, se artikel 236.
Artikel 84.
Artikel 231, se vidare not 151.
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empelvis fram i den ed jag tidigare delvis återgivit, framför allt i
passagen:
... så att jag i alla måtto skall söka och befordra Hans Kungl Maj:t och
dess Rikes gagn och välfärd, hindra och avvärja Hans Kungl Maj:t och
dess Rikes skada och fördärv, samt i tid tillkänna giva, och varna Hans
Maj:t för all dess och dess Rikes olycka.�7

Där fanns emellertid ej någon artikel i de förnyade sjöartiklarna
som uttryckligen gav gemene man rättigheten att vägra lyda en
order som stred emot tjänsten eller uttalades utanför den, i lik
het med artikel 32 i krigsartiklarna för armen:
Men bjuder Översten, Överstelöjtnanten eller någon av de andre Över
och underofficerarna, sina underhavande Fel, ett eller flera, något annat
än det Vår tjänst angår, och utom hans Ämbete är, då stånde krigsman
nen honom ingen lydnad, utan give sådant an, och då erkänner Rege
ments- eller Generalkrigsrätten däröver, vad han skyldig är, efter som
saken är till, och med dem som sådant ej angiva, procederas på samma
sätt.98

I sjöartiklarna var det endast löjtnanten som hade denna skyl
dighet explicit föreskriven, och här var plikten även begränsad
till att påminna kaptenen om hans skyldighet, inte att vägra att
efterkomma den om fartygschefen envisades, något som fram
går i nedanstående artikel:
Alle officerare och Kaptener skola i Folkets närvaro hålla, och låta hålla
sina Löjtnanter uti behörigt anseende och ära, på det de så mycket större
hörsamhet och lydnad hos deras underhavande måtte åtnjuta, medde
landes dem vederbörlige Ordres om antågande och förhållande emot
Fienden ... varandes och Löjtnanternas plikt, att hövligen påminna sina
Kaptener och Överofficerare, att om de skulle märka, att något hos dem
av undfångne Orders fullgörande blev försummat, vilket dem till det
bästa uttytt, och såsom ett stycke av deras plikt bör upptagas och verk
ställas ... 99

Det var emellertid uttryckligen förbjudet för befäl att kommen
dera underhavande utan uttryckliga order eller i saker av privat
natur. 100 I artikel 36 understryks officerens åliggande att "för97

98
99
100

Se Schmedeman (1706), s 952.
Efter Karl XI:s hrigsartiklar 1683. Acedia press, Karlstad 1998, s 6.
Artikel 197 [min kursivering].
Artikel 92.
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nuftigt hantera dem" som stod under deras kommando och inte
missbruka ämbetet. 101 Å andra sidan hade gemene man minimal
rätt att vägra att efterkomma en order, även om den var av privat
natur, och rätten till protest förekom egentligen endast när befäl
utnyttjade honom i något hårt och "trälsamt" arbete. Det gällde
med andra ord inget lättare arbete av privat natur, där den ge
mene "utan stort sjåp och besvär göra kan" . 102 Därtill kan näm
nas att protesten låg i att angiva det befäl som utfärdade ordern,
inte att vägra att utföra det beordrade arbetet, även om det helt
klart var av privat natur "och hårt och trälsamt", och självklart
inte heller att uttrycka sig hånfullt eller föraktfullt emot det befäl
som beordrat det, något som framgår av artikel 37:
Kommer underofficerare och gemene eljest i Lag och Samkväm tillsam
mans, så bör de Gemene ställa sig emot sådana sina officerare beskedli
gen och väl, och fast än de där egentligen på Ämbetets vägnar icke nå
got hava att befalla, så bör likväl de Gemene dem uti billiga saker söka
och lyda, icke görandes dem någon vanvördande skymf eller skada,
med ord eller gärningar ... Underofficerare skola ock i sådana mål vara
beskedlige, och icke otidigt hantera de Gemene, ty där sådant sker, bör
de Gemene icke hämna sig själva, eller emot sina officerare bruka nå
gon iver, utan det för vederbörande angiva ...103

Gudfruktan, sedlighet, ärlighet och "nykterhet"
Betoningen på lydnad och underdånighet går helt klart som en
röd tråd genom många av de åligganden som den lägre graden
hade mot den högre, en plikt som ytterst var motiverad av att
befälen fick sin makt av Kungl Ma:jt och den naturliga ord
ningen, eller som det står i artikel 26:
Efter intet Regemente kan hava bestånd, som näst gudsfruktan, icke är
grundat på vist sätt att bjuda och lyda, ty skall var och en veta, att Vi,
såsom Sveriges Konung, är elen, uppå vilken alle både högre och Lägre,
som rätte Krigs- och Sjömän vara vilja och skola, äga hava sitt största
och högsta anseende, och när Vi närvarande är, så återvända alle Våra
officerares och Befallningsmäns Makt och Myndighet ...104

101
102
103
104

Artikel 36.
Artikel 92.
Artikel 37.
Artikel 26.
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Och på ett allmänt plan var denna plikt mot överheten en norm
som var samfällt rådande i samhället (se tidigare resonemang om
ht1Stavlans värld}. Så var också de förhållningsregler i flottan som
föreskrev gudsfruktan, sedlighet, ärlighet och "nykterhet". Re
dan på de första sidorna i de förnyade sjöartiklarna understryks
vikten av att upprätthålla en sann gudsfruktan bland sjöfolket,
med hårda straff mot eventuella avvikelser från den lutherska
tron. Det rör sig dock inte om några nyheter och med få undantag
skiljer sig formuleringarna från krigsartiklarna för armen.
I krigsartiklarna är även kopplingen mellan ogudaktighet och
fylleri markerad. I artikel 141 stipuleras klart och tydligt både
farhågorna med dryckenskap och fylleri och straffen vid ett dy
likt beteende ombord på skeppet och under tjänstgöring:
All dryckenskap och fylleri, var av ett ogudaktigt leverne, och oskickligt
väsende förorsakas och utspringar, skall vara förbudit, särdeles inom
Skepps bord, och då man sin tjänst skall förrätta. 105

Detta betyder likafullt ej att överheten försökte förhindra kon
sumtionen av alkoholhaltiga drycker, ej ens under tjänstgö
ringen. Se exempelvis formuleringen i artikel 104 om vakt
tjänstgöring:
Sover någon på sin vakt under resor emot fienden, eller viker ifrån sitt
vaktställ, förr än han ordentligen bliver avlöst, eller ock dricker sig på
sin post eller skiltvakten så drucken, att han sin tjänst behörigen ej för
rätta kan ... 106

Det var med andra ord inget brott att dricka under vakttjänst
göring, så länge man kunde hantera sin tjänst. Gick man lika
fullt över denna gräns hårdnade straffet och jämställdes med en
handling som skett i krigstid. Toleransen mot brottsliga hand
lingar begångna i ett rus varierade beroende på omständigheter
och rang. 107 Försmädade man eller hädade föreskrevs samma
105
!06

107

Artikel 141.
Artikel 104 [min kursivering].
Enligt Stig Jägerskiöld hade den i rättspraxis grundade toleransen
emot rus inte något författningsstöd. Se vidare Jägerskiöld, Stig:
"Straffansvar vid rus. En rättshistorisk studie", i Svensk juristtidning,
1965, s 306-307. Här kan dock anges de artiklar som jag nämnt som
de facto gav en lindring av straffet vid rus.
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straff oavsett om man var nykter eller onykter, officer eller ge
men.108 Hindrade man eller väckte förargelse vid gudstjänsten
spelade det heller ingen roll om man var nykter eller onykter.
Straffen såg emellertid annorlunda ut mellan graderna. Den ge
mene straffades med frihetsberövande vid första och andra för
seelsen. Vid tredje resan fick han "springa rån".109 Officeren
tillrättavisades med suspension från tjänst vid första felsteget.
Vid andra resan fick han tjäna som gemen och tredje gången be
straffades han med förvisning utan avsked.110 Svor man eller på
annat sätt missbrukade Guds namn var å andra sidan straffet
lägre, både för officer och gemen, om så skedde i onyktert till
stånd.111 I artikel 142 ges även ett tydligt uttryck för tolerans,
en fördragsamhet som antagligen framför allt vänder sig mot
befäl, med tanke på straffet att förlora sin tjänst:
Vore någon så benägen till fylleri, att han sig efter allvarsamme förma
ningar och åtvarningar, samt bemälte straff icke rätta kunde, utan dag
ligen sölade sig där uti, den skall med arbiträrt straff efter som där av
följande förargelse och försummelse är stor till, belagder varde, vill så
dant ej hjälpa, förvisas utan avsked.ll2

Därutöver kan man anta att fylleri kunde inkluderas som en all
mänt förmildrande omständighet, och eventuellt leda till en
strafflindring, i så fall i överensstämmelse med svensk rätts
praxis.113

108
109

110
111
112
113

Artikel 2.
Artikel 12. Att springa rån var en strafform inom flottan där den
dömde tvingades hoppa i vattnet från en rå högt upp i masten. Under
proceduren var han fastbunden i änden på en lina. För en längre
beskrivning, se Svenska flottans historia. Vol 1, s 364. Till skillnad
från anfört arbete menar dock Grabe att straffet avskaffades redan år
1688. Se vidare Grabe (1974), s 211, not 22.
Artikel 12.
Artikel 5.
Artikel 142.
Enligt Stig Jägerskiöld var ruset, i svensk rättspraxis, en orsak till
strafflindring. Se vidare Jägerskiöld (1965).
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Av de tre artiklarna under Tituhts XXIII handlar 141 och 142 om fy{leri.
I artikel 143 förbjuds lwrtspelande mellan gemena om penningar. Aven
detta skulle vid tredje förseelsen straffas med att springa rån.

Med ett ogudaktigt beteende inordnas antagligen även ett osed
ligt beteende, och även här överensstämmer kraven i mångt och
mycket med vad som stadgades i armens krigsartiklar, med för
bud och hårda straff mot våldtäkt, horeri, olika former av lä
gersmål, tvegifte samt all sodomitisk synd, det vill säga både ti
delag och homosexualitet. Som framgår av artiklarna var na
turligtvis inga prostituerade tillåtna, varken ombord på skep
pen eller i land. Däremot var det fritt fram för hustrur och
troligtvis även fästmör att bo tillsammans med sina män, så
länge de inte befann sig ombord vid resor mot fienden. 114 Ett
dylikt förbud var inte lika tydligt i armens krigsartiklar. 115 Mo
tiveringen bakom detta direkta förbud kan vi endast spekulera
114

Artikel 102.
m Se Km/ XI:s krigsartiklar.
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i. Troligen har den mindre att göra med faran för osedlighet el
ler rädslan för att kvinnor skall drabbas av krigets verkningar,
än med bristen på utrymme ombord.
Ärlighet var ett annat krav som kronan ställde på både flot
tans och armens personal. Redan i antagningskraven föreskrivs,
i både sjöartiklarna och armeartiklarna, vikten av att den an
ställda personalen inte skulle vara skälmar, en vanligt förekom
mande nedsättande term under perioden för att beskriva någon
som stal eller ljög. 116 I de förnyade sjöartiklarna uttrycks regeln
på följande sätt:
Ingen som är dömd till Skälm, mycket mindre den som för någon oärlig
Gärning under skarprättarens hand varit haver, skall ibland vårt sjöfolk
liden varda. H7

Det skall dock noteras att det är frågan om en dömd skälm, då
dåligt rykte förmodligen inte var skäl nog att avvisa någon som
sökte anställning. I ett antal artiklar är straffet även tydligt
kopplad till soldatens heder och ära. Den vanligaste formule
ringen är "förlust av liv, ära och gods", något som i de flesta
fall klart syftar på officeren. 118 Mistandet av äran kunde även
kopplas till förlusten av en tjänst som straff för ett befäl som
tvingade eller lockade någon, troligtvis en gemen, att träda av
sin rätta tjänst. Då "vare [han] strax sin tjänst förlustig, och av
visas såsom en skälm", står det till exempel i artikel 68.11 9

Ämbetsförpliktelser
Utöver de tidigare nämnda, mer allmänna förpliktelserna, före
kom det skyldigheter bland flottans personal som till sin karak
tär var mer knutna till deras olika ämbeten, åtaganden som
grovt sett kan indelas i två kategorier: 1) om det vardagliga ar116

117
118
119

Se artikel 142 om armen, Karl XI:s krigsartiklar. Om flottan, se artikel
40. Om begreppet skälm, se Sandmo (1999), s 138-139, se även Coll
stedt, Christopher: "Saa gach nu diefwulen i wold, din tiuff". En
undersökning av den manliga äran i 1660-talets Bohuslän. Opublice
rad C-uppsats. Historiska Institutionen i Lund, 2002.
Se artikel 40.
Se förslagsvis artikel 154.
Se artikel 68.
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betet, till lands, i hamn och till sjöss; och 2) förpliktelser vid
strid.
Som jag tidigare nämnt karakteriserades flottans värld av ett
myller av människor med olika rang och ämbeten. I de förny
ade sjöartiklarna nämns 46 olika yrkesgrupper av skiftande ka
raktär; utöver officerare och gemena, olika kategorier av un
derbefäl såsom styrmän, skeppare och konstaplar, ett flertal
personalkategorier inom skeppsvarvet, tjänstemän vid amirali
tetet, marketenteripersonal och köpmän, och så vidare.120 I fo
kus står här framför allt de gemenas och officerarnas ämbets
förpliktelser. Oftast är denna begränsning enkel att upprätt
hålla eftersom artiklarna ofta uttryckligen vänder sig emot ge
mena eller officerare. Ibland är emellertid formuleringarna i ar
tikeln allmänna, utan någon specifik betoning på någon grad
eller tjänst överhuvudtaget. Här sker min slutledning utifrån
sammanhanget, oftast utifrån förpliktelsens innehåll.

De gemena
I sjöartiklarna omfattas olika kategorier av meniga män: båts
män, bösseskyttar ( dvs artilleripersonal) samt utkommenderade
soldater.121 Dessa grupper är dock olika frekventa i källmateri
alet, med båtsmannen som den vanligaste kategorin, bösseskyt
ten som god tvåa medan den utkommenderade soldaten endast
nämns specifikt i tre artiklar. Betydligt vanligare är istället att
de meniga behandlas som en grupp, under beteckningen "ge
mene", eller möjligtvis räknar man upp två kategorier, båtsmän
och soldater eller båtsmän och bösseskyttar. Intrycket är lika
fullt att man oftast vänder sig emot samtliga tre grupper. Sällan
sker heller någon specificering av de olika kategoriernas äm
betsförpliktelser.122 Snarare betonas gemena mäns skyldighet
120
121
122

Se Schmedeman (1706), s 895-953.
Om bösseskyttar, se till exempel Svenska flottans historia. Vol 1,
s 334.
Källmaterialet är på denna punkt diffust. För ett motsvarande konsta
terande och en vidare diskussion om innehållet bakom begreppet båts
man, se Villstrand (1986), s 32-34.
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att lyda kommando och att hjälpa varandra. 123 Ett undantag är
när man explicit vänder sig till bösseskyttarna angående förva
ring av kanonerna med tillhörande utrustning: "så att intet för
därvas eller förskämmes, utan att allt är i behåll och redo när
behov görs" . 124 Därutöver fanns även skillnader i rekryterings
bakgrund mellan de gemena, distinktioner mellan de som var
värvade, indelta, ingick i en rotering eller hämtades ifrån stä
derna.125 Det är även uppenbart att vissa artiklar vänder sig till
en specifik rekryteringskategori bland de gemena.126
Det är rimligt att utgå ifrån att där fanns skillnader i ämbets
förpliktelser mellan dessa olika kategorier; mellan exempelvis
den värvade båtsmannen som utgjorde en form av elit inom
båtsmannagruppen och den båtsman som plockades från en ro
tering, och ofta saknade all form av sjövana. 127 Några sådana
skillnader har jag ej funnit i sjöartiklarna. Jag har inte heller
funnit några uttryckliga arbetsåtaganden riktade emot de ge
mena som grupp, möjligtvis med undantag av den uttalade
plikten att stå vakt, något som för övrigt gällde både gemena
och officerare. Formuleringarna om de gemenas arbete är sna
rare väldigt allmänt hållna; såsom "Var båtsman passe på sitt
skepp och Värk" och med tydliga direktiv att lyda order om
bord på skepp och vid arbetskommendering. 128

123

124
125
126

127
128

Se artikel 85 och 86. Se även Kongl. Majt Förordning, huruledes och
vad vid dess Amiralitetsrätt hållas och i akt tagas bör, jämte några
korta regler, som vid samma Rätt, angående Laga process, Rannsak
ning och Dom, observeras och efterlevas skola, given på Stockholms
Slott den 2 maj, Anno 1685, artikel 18-21, i Schmedeman (1706). Där
utskrivs bland annat de utkommenderade soldaternas plikt att lyda
sjöofficerarna, samt att de lyder under sjöartiklarna; se även Östergren
(1976).
Se artikel 78. Nämnda artikel vänder sig även mot konstaplarna och
arklimästarna.
För en närmare beskrivning av dessa kategorier, se exempelvis Ericson
(1995), s 58-59.
Se förslagsvis artikel 60.
Se bland annat Svenska flottans historia. Vol 2, s 88.
Artikel 84.
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Det förekom inte desto mindre tydliga hot om straff vid
tjänsteförsummelse, allmänt formulerade men antagligen fram
för allt riktade emot olika specialister ombord på skeppet eller
på Skeppsholmen, något som förmodligen även inbegrep de
värvade båtsmännen:
Ingen vid Amiralitetet antages uti tjänsten, med mindre han uti de saker
och stycken som hans tjänst fordrar, är väl förfaren, och där jämte ha
ver om sitt välförhållande gott Bevis och Vittnesbörd, vilket vederbö
rande noga böra efterfråga och undersöka. 129

Huruvida även övriga kategorier av gemena någonsin kunde bli
avskedade för tjänsteförsummelse är mer osäkert. Endast en ar
tikel behandlar en situation som kan inbegripa dessa män. Arti
kel 69 lyder på följande sätt:
Den som för någon oduglighet bliver kasserader, eller avdankader, och
utan att bliva helbrägda och frisk igen, tager Rota, och fixerar sig pen
ningar till, miste Rygghuden, och köres med bara Ryggen av Värvet,
Holmen eller Flottan. 130

Betoningen ligger här på de fysiska kraven som flottan ställde
på sitt folk. Sjukdom och ålderdom var två giltiga skäl för av
sked. Det tredje var långvarig tjänstgöring.13 1 Flera krav ställdes
emellertid på den person som ville bli anställd, ett är redan
nämnt i samband med diskussionen om kravet på ärlighet. Var
ken flottan (eller för den delen armen) ville ha oärliga män, tidi
gare straffade av bödeln. Dessutom framhölls att han skall vara
"till sjöfarten duglig man" . 132 Utöver detta nämns även "reder
lig", något som tangerar ärlighetskravet, med sin koppling till
rättskaffenhet och gott anseende. 133 Huruvida man sedan
kunde hålla dessa krav vid mönstringen är en annan fråga, men

129
130
131
132

133

Artikel 39, se även artikel 41.
Artikel 69.
Se artikel 56.
Artikel 5 8.
Se Schrnedernan (1706), 951-952. Se även Ordbok över svenska språ
ket. Band 21. Lund 1957, R 592-R 600.
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antagligen var det väldigt svårt med tanke på bristen på sjödug
ligt folk. 134
De fastställda kraven på utbildning av folket i sjöväsendet
ger även intrycket att kronan på olika sätt ville förebygga bris
ten på sjövant folk. I dessa artiklar framkommer även indirekt
manskapets arbetsuppgifter; "lärandes dem känna alla stående
och löpande Tackel, umgås med Stycken, känna Kompassen".
Vad mera skulle de lära sig att "umgås med sitt gevär, och akta
god ordres". 135 Formuleringama är allmänt hållna, och inbegri
per "sjöfolket" men vänder sig troligen mestadels till de oövade
delarna av besättningen.

Närvaro och skötsamhet
Gemene mans ämbetsförpliktelser genomsyras av en stark när
varoplikt, både till sjöss och till lands. Skyldigheten var gene
rell, det vill säga den inbegrep samtliga meniga, oavsett rekryte
ringsbakgrund. Straffen vid försummelse varierade emellertid
mellan de olika kategorierna och ett flertal artiklar behandlar
endast en viss kategori av gemena. I artikel 48 diskuteras exem
pelvis de roterade och indelta båtsmännen, och det fastställs att
när de befinner sig vid sitt "hemkall" inte får avlägsna sig mer
än två mil, utan att detta är i förväg rapportat till roternästa
ren.136 Försenad ankomst till mönstringen vedergälldes med
spö. Avvek gemena från sin egen rote och tog värvning på nå
got annat ställe, föreskrevs dödsstraff. 137 I artikel 62 inkluderas
även de värvade. Betoningen ligger här på dem som är på
mönstrade. Här förestavas förbudet mot olovlig avvikelse från
något av kronans fartyg eller arbete som man är kommenderad
134

135
136
1 37

Se förslagsvis Ericson (1995), s 60. Huruvida en dömd, och av bödeln
bestraffad, båtsman någonsin kunde förlora sin tjänst i likhet med
officeren är osäkert. Det finns ingenting i de förnyade sjöartiklarna
som antyder att så är fallet. Notera dock en intressant argumentation
av Ronander (krigsfiskal i Stralsund vid slutet av 1700-talet), att om
dömda soldater miste äran i samband med att de bestraffades kunde
de inte behållas i tjänsten. Se vidare Grabe (1974), s 234-235.
Artikel 43 och 44.
Artikel 48.
Artikel 66.
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till. Straffet är dödsstraff vid första försyndelsen. 138 Den näst
följande artikeln behandlar samma tema, om någon "rymmer
eller viker" från Kronans arbete som han är kommenderad på.
Till skillnad från förra artikeln bestraffas förseelsen vid första
tillfället med fem gatlopp, den andra gången med sju och vid
den tredje resan med livet. Vem denna artikel vänder sig till och
varför straffsatsen är mildare än vid den föregående artikeln är
osäkert.
Ytterligare ett åtagande var kravet att vårda kronans mate
riel, både lösöre och fast egendom, något som ibland tydligt
går i arbetsförpliktelserna, inte minst i samband med den obli
gatoriska vakttjänstgöringen. 139 Vad som artikuleras här är an
nars vikten av ordning och disciplin. Försummelse av denna
skyldighet bestraffades med olika former av skam- och kropps
straff. En gemen som utan lagligt förfall försummade detta ålig
gande straffades med "trähästen" eller fängelse vid vatten och
bröd. 140 Avvek en gemen från sin vakttjänst eller var så full att
han inte kunde göra sin tjänst korrekt, skulle han dras tre
gånger under kölen. Försov han sig straffades han vid första re
san godtyckligt, andra resan skulle han springa rån och tredje
gången drogs han under kölen. 141 Jag har i ett tidigare samman
hang nämnt förbudet mot dryckenskap och fylleri, ett förbud
som förmodligen delvis var inskärpt på grund av omsorg emot
kronans materiel. Och med tanke på att elden var en av de
138

139
140

141

Olovlig avvikelse bestraffades hårdare om det skedde från kommende
rat arbete. Vid första resan var straffet fem gatlopp, vid andra tillfället
sju gatlopp och tredje gången stipulerades dödsstraff. Skedde avvikel
sen från ett skepp fungerade samma strafftaxa som vid rymning, det
vill säga straffet var döden redan vid första tillfället (se artikel 62). En
straffreduktion kunde dock ske om personen kom tillbaka på egen
hand och uttryckte ånger för det han gjort. Exakt hur mycket straffet
skrevs ner berodde dock på hur lång tid han varit borta. Till syvende
och sist avgjorde domstolen graden av strafflindring (se artikel 64).
Se Tit. XVII (artikel 103-111).
Artikel 103. "Trähästen" var en bock av trä som hade en skarpkantad
ås. Den dömde placerades över denna med tyngder fastbundna vid föt
terna. Straffet verkställdes sannolikt på landbacken. Se vidare Svenska
flottans historia. Vol 2, s 110.
Artikel 105.
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största farorna ombord på skeppet är det logiskt att där även
fanns ett förbud mot tobaksrökning, som begränsade gemene
mans möjligheter att röka ombord till under "backen på Över
loppet" . 142 Bröt man mot denna regel var straffet att springa
rån, andra gången kölhalades man. 143 Straffen var hårdare om
rökningen förorsakade skada och föreskrivet straff överens
stämde med de som utgick om någon av oaktsamhet släppt eld
ombord på skeppet. Hårdheten berodde här på skadans om
fattning. Förbrändes hela skeppet skulle gemene man dras tre
gånger under kölen. Släcktes elden innan skeppet förbrändes,
var straffet två kölhalningar. 144 Man försökte med alla medel
förhindra vådaeld. Endast kökspersonalen fick göra upp eld
ombord och även denna var starkt reglerad. 145 Man fick inte
heller, utan fartygschefens vetskap och samtycke, föra med sig
brandfarligt material som halm eller hö. Vid brott miste man
"rygghuden". 146 Gick man med "öppen eld", alltså utan lykta,
ombord på skeppet var straffet vid första försyndelsen att tre
gånger springa rån. Skedde det flera gånger drogs man under
kölen. 147
Vikten av att spara kronans ammunition gav även upphov
till flera regler som dels reglerade vem som fick inträda i krut
kammaren, dels allt otillåtet "hanterande eller avskjutande" av
något "stycke", vilket troligtvis inbegriper både kanoner och
gevär. 148 Därtill angavs förbud mot oaktsamhet, fördärvande,
förpantande, förkommande eller bortspelande av kronans
142

143
144
145
146
147
148

Se artikel 202. Med "backen" menas det upphöjda däcket längst
förut. Där fanns normalt sett manskapets bostad. Se vidare Dalnäs,
Torbjörn: "Stick i stäv mot m/s Tiden", i Ett skepp kommer lastat ...
HKF sjömansservice 50 år. Red: Dalnäs, Torbjörn, och Fredriksson,
Hans. Tre böcker, Göteborg 1998, s 112. Om brandrisken, se bland
annat Rodger (1986), s 53.
Se artikel 202.
Artikel 199.
Artikel 201.
Artikel 198
Se artikel 200.
Se vidare artiklarna under rubriken "Om Styckers Avskjutande, Kruts
Besparing och andra nödvändiga Skott" där användningen av ammu
nitionen regleras, se Tit. XXXIV (artikel 220-222).
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egendom: värja, gevär, tilldelad ammunition samt all bekläd
nad. Straffen var generellt sett hårda med olika former av
kroppsstraff. Emellertid gjordes man även här en distinktion
mellan oaktsamhet och handlingar som gjordes med vilje. Kas
tade någon exempelvis av oaktsamhet bort sitt gevär eller sin
värja var straffet att en gång springa rån. Var handlingen av
siktlig skulle man antingen själv betala kostnaden för nyan
skaffningen eller laga fram en liknande produkt samt springa
tre gånger rån vid första resan. Vid andra resan stadgades på
nytt återanskaffning eller betalning, därjämte skulle man dra
gas under kölen. Vid tredje resan miste man livet. 149

I sjönöd och i strid
An så länge har jag endast diskuterat olika åtaganden som för
knippades med gemene mans mer vardagliga sysslor ombord på
skeppet, i hamn samt vid olika arbetskommenderingar, både i
fredstid och i krig. Nu tänkte jag fokusera mitt intresse på ge
mene mans skyldigheter i samband med sjönöd och strid. Dessa
skyldigheter kan på det hela taget fortsätta att beskrivas i ter
mer av aktsamhet om kronans skepp och lösöre, med den ut
vidgningen att de nu även implicerade ett ansvar att rädda
människor. Efter det att någon fartygschef meddelat, med ett
givet tecken, att han var i sjönöd, var de närliggande skeppen
ålagda att sända ut sina småbåtar med folk och nödvändiga
redskap till deras räddning, så vitt sådant nu var möjligt. 150
Satte sig någon gemen emot sådan order var brottet liktydigt
med myteri och "för annan motvillighet". 151

149
150
151

Se Tit. XXXV (artikel 223-230).
Artikel 123.
Myteri reglerades i artikel 231 på följande sätt: "Understå sig Sjöfol
ket att anstifta Myteri, rotera sig olovligen till sådan ända tillsam
mans, antingen på landet eller om Skeppsbord, för vad orsak skull det
ske må, då skall rätta upphovsmannen, där han finnes, straffas till liv,
ära och gods, och av de andre som med honom instämt hava, hänges
var tionde efter lotten, äro de lika stor orsak till sådant Myteri, straf
fas alla som något befäl haft hava, till liv, ära och gods, och de gemene
som sagt är, antingen de orsak haft hava eller ej".
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Vad gäller skyldigheterna i strid är utgångspunkten i de flesta
artiklarna skeppet och formationerna, något jag återkommer
till när jag diskuterar kaptenens förpliktelser. Gemene mans
skyldigheter att slåss modigt och manligt är tydliga, likväl offi
cerens rättigheter att stävja all feghet; att med "våld saklöst att
nedstöta", det vill säga på plats och ställe döda den gemene
som visade tecken på feghet, utan att själv riskera att få något
straff för sin handling. 152 Vägrade de gemena att lyda kapte
nens order under strid och därmed "tvinga honom att handla
emot sin eds plikt" var straffet döden eller kölhalning, ett hår
dare straff än det som gavs vid myteri, antagligen för att detta
gällde olydnad i strid. 153 Artikeln lyder på följande sätt:
Sätter en del eller samtliga Skepps Laget sig emot sin Kapten eller Anfö
rare, tvingandes honom att handla emot sin Eds plikt och dessa Artik
lar, och det kan dem övertygas, miste liv, ära och Gods, alla som något
befäl beklätt hava, och uti en sådan missgärning på något sätt delaktiga
varit, och av de Gemene hänges var tionde efter lotten, och de övriga
drages under kölen. 154

Motsvarande hårda straff kännetecknade även armens krigsla
gar, med det förbehållet att man där även inkluderade tydliga
skamstraff; som att ligga utanför lägret, tjäna utan fana samt
renhållningsarbeten, något som inte förekommer i de förnyade
sjöartiklarna. 155 Därjämte finns ett antal artiklar i sjöartiklarna
som syftar till att uppmuntra de gemena till ett modigt bete
ende, vilket på det hela taget saknas i armens krigsartiklar. Till
detta återkommer jag senare. 156

152

153
154
155
156

Artikel 156. Denna artikel inkluderade även underbefäl. För en när
mare beskrivning av ordet "saklös", se Ordbok över svenska språket.
Band 24. Lund 1965, D 187.
Jämför med tidigare not om myteri.
Artikel 157 [min kursivering].
Se vidare Perlestam (2003), s 60.
En kommande artikel, " ... Såsom en skyldig och oförfärad soldat och
Tjänare" i en antologi från Mitthögskolan, Humaniora, kommer att
fokusera på begreppet mod i Karl XI:s krigsartiklar.
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Officeren
Ett flertal officersgrader figurerar i materialet, såsom överste
amiral, generalmajor, amiral, viceamiral, schoutbynacht, kap
ten samt löjtnant, vilken är den lägsta officersgraden i sjöartik
larna.157 Mitt intresse är i huvudsak fokuserat på de i rang lägre
officerarna, framför allt kaptenen men även i viss mån löjtnan
ten. Inriktningen beror i huvudsak på att dessa officersgrupper
förde befälet över enskilda skepp och manskapsbesättningar. 158
Med denna inriktning kommer relationen mellan officer och
gemen mer i fokus. 159
Likaväl som de gemena pliktskyldigast var tvungna att lyda
kaptenen, var denne och de honom underställda officerarna
skyldiga att föra befälet över de gemena; ett chefskap som hade
inslag av att leda, övervaka och bestraffa men även undervisa,
uppmuntra och något som i bästa fall skulle kunna beskrivas
som en plikt att visa omsorg.

Att övervalw och bestraffa
Alle officerare och Kaptener på Örlogs Flottan böra hava noga uppse
ende på sitt anförtrodda Skeppsfolks åthävor, och all motvillighet,
ohörsamhet, laster och missgärningar lagligen låta avstraffa ... 160

Som framgår av ovanstående artikel genomsyrades mötet mel
lan officeren och de gemena, i allt ifrån mönstringen till själva
striden, av officerens plikt att övervaka och bestraffa alla för
summelser från gemene man. Jag kan exempelvis nämna kapte
nens åliggande att skriftligen föra korrekta rullor över sitt man
skap och med sin närvaro sörja för att kompaniet var fulltaligt
och befolkat med friskt och dugligt manskap.161 Hans uppgift
157

158
159
160
161

Övriga befälspersoner ombord på skeppet såsom skeppare, konstap
lar, styrmän ingår inte i min studie. För en vidare beskrivning av tjäns
teförhållandena under 1680-talet inom flottan, se Svenslw flottans his
toria. Vol 2, s 86-90.
Till detta kan anföras att kapten är den officersgrad som förekommer
flest gånger i de förnyade sjöartiklarna, se Schmedeman (1706).
Schmedeman (1706).
Artikel 195.
Artikel 45 och 46.
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var även att se till att samtliga infann sig vid mönstringen. 162
När skeppet låg vid hamn var kaptenen därtill skyldig att förse
amiralitetet med så mycket arbetskraft som det behövde.163 Vid
den obligatoriska paraden vid Amiralitetshuset, där arbetet
mellan manskapet fördelades, var kaptenens närvaro föreskri
ven.164 Officerens åliggande i samband med gemene mans ar
betskommenderingar kan beskrivas i termer av att övervaka
och leda, som det står i artikel 91: "Officerarne som tillförord
nade är, skola med all flit och åhugsamhet driva arbetet, och
tillse att det sin behörig fortgång vinner ... ".165
Utöver övervakningen var officeren även förpliktigad att be
straffa gemene mans olika försyndelser. Det vill säga, så länge
det rörde sig om "mindre förseelser", något som tydligt fram
går av artikel 10 i Kungl förordning om laga process, rannsak
ning och dom, publicerad samma dag som de förnyade sjöartik
larna.166 I artikeln nämns brott som tuktades med trähästen,
masten, knuten eller pålen, alltså olika former av kroppsstraff.
Däremot skall de brott som "högre straff meriterar" inte fällas
utan kontakt med "Justitiarien", endera muntlig eller skriftlig
beroende på omständigheterna.16 7 Exakt vad som är "högre
straff" är likafullt oklart, om till exempel kaptenen fortfarande
kunde döma till kölhalning eller att springa rån. Alla kapitalsa
ker, det vill säga dödsstraff, ingick dock. I vissa situationer fick
ändock även en kapten döma till döden:
... med mindre han haver Special Vår fullmakt att göra och låta, som Vi
själv tillstädes vore, eller ock att ett Skepp eller flera kunde vara kom
menderade på vitt avlägsne och främmande Farvatten uti Västersjön,
och icke hade lägenhet att kommunicera där om med Amiralitetet, eller
ock att han av fienden på en eller annan ort, bliver angripen, och en
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163
164
165
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Artikel 49 och 50.
Artikel 90.
Artikel 88 och 90.
Artikel 91.
Se artikel 10, Kong/. Mai:t Förordning ... , Schmedeman (1706), s 956.
Avsnitten om laga process, rannsakning och dom, dvs de regler som
börjar på sidan 959, är snudd på eller identiska med motsvarande för
armen.
Jbid. Se även Östergren (1979).
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missdådare befunnes med förräderi, mord eller uppstudsning till myteri
och således vara andra till förargelse ... 168

I artikeln ovan nämns tre specifika tillfallen då en kapten kunde
döma till döden: 1) med speciell fullmakt; 2) om kommende
ringen skedde långt hemifrån; och 3) om han blev anfallen av
fienden och det befarades att missdådaren skulle skapa problem
under striden. Dessutom var det en kapten fritt, som sagt, att
utan pardon eller vidare diskussion eller för den delen rädsla för
rättsliga repressalier, döda en underordnad som visade tecken
på feghet. 169

Att undervisa och uppmuntra
Om officerens skyldighet vid olika kommenderingar var att
övervaka och leda arbetet, var hans skyldighet att leda arbetet
ombord på skeppet mindre uttalad, till skillnad från åliggandet
att övervaka och bestraffa, vilket var konstant. Därjämte till
skrivs han skyldigheten, som jag tidigare nämnt, att undervisa
och öva manskapet i praktiska arbeten på sjön samt sysslor mer
kopplade till striden. 17° Förutom detta fanns möjligheten att
med utgångspunkt från artikel 42 stimulera fram en ökad yr
keskompetens. Artikeln vände sig till både officerare och ge
mena:
Förspör man någon synnerligen snäll och förfarenhet hos någon office
rare eller Gemen, som igenom idkesamhet och flit uti Sjöfarten, Segla
tionen, Tackling, Skeppsbyggning, Bestrykning, och vad till Skeppsvä
sendet hörer, sig god kunskap haver förskaffat, så skall den sammas lön
bliva förbättrat ...171

Ett flertal sätt att uppmuntra manskapet till ett modigt och
manligt beteende är även urskiljbara. Officerarna hade först en
uttalad skyldighet att uppmana manskapet till ett modigt bete
ende, med information om både belöningar vid mod, liksom
straff vid feghet:

168
169
170
171

Ibid, artikel 16. Se även Östergren (1979).
Artikel 156.
Artikel 43 och 44.
A rtikel 42.
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Folket måste och dagligen till Frimodighet och Tapperhet uppmanas,
och dem till sinnes föras, vad nåd, lön och vedergällning den haver att
förvänta, som sig emot Fienden och i Vår tjänst, tappert, manligen och
väl förhåller, och vad straff, blygd och vanheder den läror övergå, som
sig illa uti sin Tjänst emot dess Ed och Ämbetes plikt ställer och
skickar

En uppmuntran, i form av rätt till plundring och chans till pris
pengar, uttrycktes även, som framgår i en rad artiklar under
rubriken "Om de Frimodige, Tappre och Behjärtade Sjömäns
belöning och erövrade prisers fördelning" . 173 I artikel 172 regle
ras exempelvis plundringen av ett erövrat skepp; med betoning
på att skeppet måste vara övervunnet innan röveriet fick lov att
börja, att man exempelvis säkerställt kanoner och krut ombord
och att man kunde försvara skeppet mot alla försök att återta
det. Först därefter fick man lov att börja plundra. I artikeln fö
restavas att de gemenas rätt främst låg i att plundra andra ge
mena på deras egendom:
Bliver Gud lyckan att något fientligt Skepp av Vårt folk bleve övervun
nit, då skall ingen fördrista sig att där av plundra eller söka något byte,
förr än man om Stycken och Krut Kammare uti alla måtto försäkrat,
samt att Skeppet väl försvarat, och av Vårt folk besatt är, sedan
plundra var den del honom till förordnat bliver, överofficeren som vin
ner, den andre som vunnen är, kistor, kläder, penningar, och vad mera
han helst hava kan, och sedan vart Officium efter annat, och gemene
man emellan överloppet av de andre gemenes gods, och det delas emel
lan sjöfolket ... 174

Omsorg
Som framkommit ingick det i officerens tjänsteförpliktelser att
på olika sätt uppmuntra manskapet, både till mod och skicklig
het som sjömän. Utöver denna uppmuntran fanns även inslag
av vad som skulle kunna definieras som omsorg, som exempel
vis officerens åliggande att förse de sjuka och skadade med
tjänlig vård:
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Artikel 196.
Tit. XXIX (artikel 176-193).
Artikel 172 [min kursivering}.
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Sjuknar någon eller sargas uti Kronans tjänst eller eljest till skada kom
mer, den bör med Kronans omkostnad helas, och så länge han under
Läkarhand ligger njuta sin fulla lön, varandes Schoutbynachtens plikt,
att de var uti sin Eskvadron själve tillse, och tillhålla vederbörande offi
cer att draga sorgföre, att ej allenast sådane kväste väl och tillbörligen
bliva skötte hanterade, och icke uti otjänliga rum vräkte, utan uti deras
tillförordnade ställen lagde, eller väl i land förde, till den plats dem
sjukdom till förordnat varder, samt tillse att de med allt det som till de
ras helande nödigt kan vara, så mycket möjligt är, försedda bliva, utan
ock, så laga, att andre, så av Land- som Sjöstaten, vilka bliver sjuka,
mage noga eftersedde, och ansade varda, så att de ej av vanryckt och
oskötsel omkomma, börandes var officerare över de som under dess
Commando sjukne, noga anteckning göra, när, och huru sådant sker,
samt varest han dem upplägga låtit, anammades över allt goda bevis
och hållandes riktiga Diarier, så att både dagligen och särdeles vid re
sans eller Krigstågets ända, av var och en riktigt besked där avgöras
kan ... 175

På motsvarande sätt förpliktades kaptenen att förse manskapet
med mat och friskt vatten. Överbliven mat skulle vid hemkom
sten inlevereras till speciella magasin eller tilldelas manskapet i
samband med betalningen av deras lön. Bröt kaptenen mot
dessa skyldigheter skulle han bestraffas som för "annat tju
veri" .176 Straffet var här vid "mindre försyndelser" böter, eller
gatlopp om den brottslige inte förmådde betala. Toleransen mot
tjuvnad var betydligt lägre ombord på skeppet eller på Skepps
holmen. Stal man för mer än 30 daler silvermynt på dessa plat
ser var det stipulerade straffet döden. Motsvarande gräns på
landbacken eller utanför Skeppsholmen var 60 daler silver
mynt.177

Lägre officerare och överheten
Till stor del kan kaptenens och löjtnantens plikter emot gemene
man sättas i relation till de förpliktelser som de i sin tur hade
gentemot sina överordnade, ett ansvar som ålade dem att till175
176
177

Artikel 95.
Se Tit. XXXIII (artikel 205-219).
Därtill skärptes straffet till döden "ehuru ringa stölden var" om man
stal i samband med sin egen vakttjänstgöring, när skeppet var
väg
emot fienden, vid vådeld eller sjönöd eller om brottet var "emot sin
egen herre". Se vidare artikel 255 och 256.
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handahålla ett stridsdugligt skepp med en fulltalig och väldisci
plinerad besättning. Jag har tidigare nämnt artiklar som stipu
lerar de lägre officersgraderna skyldighet att undervisa sjöfolket
i både sjökonst och krigskonst. I en annan passage beskrev jag
det ansvar som ålades kaptenen att redovisa ett komplett kom
pani med dugliga och friska män. Därtill kan anföras vad som
tillskrivs de lägre officerarna och andra befäl ombord på farty
get; att informera om eventuella fel ombord och detta med god
marginal innan farkosten löper ut samt skyldigheten att vid
hemkomsten rapportera eventuella skador till Amiralitetet. 178
Detta ansvar för skeppets välstånd gav även upphov till artiklar
som reglerade kaptenens närvaro ombord, där det förväntades
att kaptenen skulle vara på plats när skeppet var segelfärdigt,
och under natten. 179
Men kaptenens kanske främsta skyldighet ombord var att in
ordna sig i den föreskrivna ordningen inom flottan - formatio
nen - både i hamn, i samband med segling och under strid, en
ordning som i mångt och mycket förkroppsligade flottans beto
ning på hierarki, lydnad och rang. Se exempelvis artikel 117
med regler om flottans segelordning:
Uti seglande, loverande eller liggande över stag, bör var och en akta och
hålla god ordning, och icke under varjehanda Pretext, söka att taga lo
ven av den andra, skolandes alltid alla vika för överste Amiralen, Ami
ral generalen, Vice Amiralerna för Amiralerna, och så vidare sinsemel
lan som Eskvadronernas på var andra följa, schoutbynachterna för Vice
Amiralerna, observerande i lika måtto sinsemellan Eskvadronernas ord
ning, men ibland de övriga Officererna viker alltid det mindre Skeppet
för det större, oaktat, Officerarnas Karaktär eller ålder som dem kom
menderar och föra; Voro skeppen lika stora, så observeras Eskvadro
nernas ordning således, att den som är uti den andre Eskvadronen, vi
ker för den som är uti den förste, och så vidare ... 180

Det kan tilläggas att respekten för denna ordning inte endast
var något som förväntades av de egna fartygen. Motsvarande
vördnad och lydnad för denna ordning krävdes även av främ-

178
179
180

Artikel 79 och 81.
Artikel 75.
Artikel 117.
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mande mötande skepp, med en fastställd plikt att tvinga eventu
ella försyndare tillbaka:
Ej heller måste något skepp eller Farkost som icke av Vår Flotta är, till
låtas att segla förbi eller igenom Flottan, då han ligger för ankar, eller
går under segel, med mindre och för än det haver talat med Överste
Amiralen, General Amiralen, och anföraren för Flottan, fördristar sig
något Skepp eller Farkost det att göra, så att Amiral Generalen därför
förorsakade skjuta där efter, och det ändå icke lade på lä, eller avvak
tande vidare ordres, utan gingo sin gång, då måste det av de där till näst
befintliga Våra Skepp i sjön, eller vaktskeppen, när flottan ligger för
ankar, om så behöves, efter undfångne ordres, igenom särdeles där till
utvalda tecken, med Ankars tappande eftersättas, och tillbaka
bringas ... 181

Därmed inte sagt att dessa formationer endast skall betraktas
som manifestationer av hierarki, lydnad och rang. De var i hög
grad även praktiska och nödvändiga; av säkerhetsskäl och som
en nödvändig åtgärd för att hålla samman delar av eller hela
flottan. Dessutom var de uttryck för dåtidens krigskonst och
tekniska utveckling, med sin emfas på artillerield från skepp
seglande på linje. 182 Dessa bakomliggande skäl framkommer
även uttryckligen i ett flertal sjöartiklar.183
Sedan ock såsom vi hava låtit fördela Vår Flotta uti vissa Eskvadroner,
och var Eskvadron uti sina visse smärre avdelningar, skall ingen uti
oträngde mål gå till Lovart sin Amiral förbi, utan var och en hålla sin
uti sin Eskvadron och Ordning, att Flottan således alltid inå bliva till

sammans.184

Formationen var med andra ord den storhet som varje fartygs
chef och skepp måste inordna sig under. Denna lydnad uttryck
tes bland annat i kaptenens åliggande att följa de instruktioner
och tecken som de högre officerarna gav honom. 185 Förutom
detta hade kaptenen och övriga officerare ombord ett eget an
svar för sin plats inom formationen; att ha ett adekvat antal se181
182
183
184
185

Artikel 127.
Se vidare Glete (1993).
Se artikel 113 och även artikel 114 med betoningen på att hålla sam
man flottan. I artikel 115 är säkerhetsaspekten betonad.
Artikel 113 [min kursivering].
Se exempelvis artikel 93.
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gel, att hålla ett tillräckligt långt avstånd till andra skepp så "att
de hava rum att dreja och annan vända", och att göra allt för
att hinna i kapp om man kommit efter. 186

Kaptenens plil<ter i strid
Formationen var som sagt överordnad de flesta av de plikter
som befälhavaren ombord på ett skepp kunde tänkas ha gente
mot sina överordnade, i alla fall om vi avhandlar kaptenerna på
de olika linjeskeppen. Inom parentes sagt diskuteras även en
rad andra fartygstyper i sjöartiklarna. Under rubriken "Om
jaktskepp, bojorter och smått fartyg" dryftas fregatter och
galjoter, som med alla medel, även på bekostnad av det egna
fartyget, dels skulle förhindra fientliga brännare, dels undsätta
skepp och manskap i nöd. 187 Brännarens uppgifter var, som
framgår av namnet, att sätta fientliga skepp i eld. De närmaste
linjeskeppen till brännaren var i sin tur förpliktigade att:
... icke allenast, under favör av styckerne och röken, ledsaga bemälta
Brandare dikt om bord på fiendens skepp, utan ock när det skett är,
med all flit troligen bärga Brandarens Eskalupe med folket. 188

Utöver plikten att hålla sin plats inom formationen tillkom som
sagt en rad andra skyldigheter för kaptenen; att med alla medel
hålla sig inom skjutavstånd från fienden, att med olika manöv
rar erhålla en för striden fördelaktig vind, något som normalt
sett inbegrep att ha akterlig vind, samt att undsätta och försvara
egna skepp som hamnat i trångmål.189 Vikten av att undsätta

186
187
188

189

Se till exempel artikel 115, 116 och 117.
Se artikel 164 och 165.
Se Tit. XXVI, artikel 166. En eskalup (slup) är en mindre farkost, knu
ten till ett större skepp. Brännaren användes som mest i europeisk sjö
krigföring under åren 1630-1680. Se vidare Glete, Jan: Warfare at

Sea, 1500-1650. Maritime Conflicts and the Transformation of
Europe. Routledge, London 2000, s 34. Därtill är användningen av
brännaren ett tecken, menar Glete, på att samtiden var medveten om
artilleriets begränsningar med en därtill kopplad vilja att pröva andra
alternativ, se ibid.
Se artiklarna 147, 153, 154, 155, 159 och 160. Om olika vindförhål
landes betydelse for olika typer av fartyg, se Glete (1993), s 38-40.
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och försvara skepp i trångmål kan illustreras med nedanstående
citat:
Om något Skepp utav undfången stor skada råkade i den olägenhet, att
det hade fara för sjunka, eller bliva av fienden borttagit, vilket jämväl
igenom ett särskilt och väl känneligt där till utvalt tecken måste till
känna givas, då skola de där närmast hos befintelige Skeppen förfoga
och sätta sig emellan fienden och det nödställda Skeppet, och efter yt
tersta förmåga komma det till hjälp och undsättning ... 190

Utöver dessa plikter som nämns ovan vill jag lägga till en ytter
ligare; att äntra och erövra ett fientligt skepp. Detta är en gär
ning som i ett flertal artiklar artikuleras som modig och ärofylld
och dessutom något som högeligen uppmuntras med utfästelser
om belöningar och befordran. 191
Men handlingen kan faktiskt även delvis beskrivas som en
skyldighet, i alla fall i de situationer där överheten förväntade
en erövring. Läs artikel 161, särskilt de sista formuleringarna i
denna artikel (här kursiverade) om föreskrivna straff vid för
sumlighet, något som pekar på att även äntring och erövring
kunde uppfattas som en skyldighet:
Kommer flottan eller någon del där av i fäktningen med fienden, och
haver Loven av honom, samt fördel av vinden, så skall var och en väl
taga sig i akt den att behålla, icke låtandes igenom oaktsamhet fienden
vinna Loven för någon del av Vår Flotta, utan göra sitt bästa att lägga
Fiendens Skepp om Bord, äntra och det samma erövra, dock allt med
god ordning, alltid levandes efter de Ordres som av Överste Amiralen i
sådana fall kunna vara utgivne; Är någon härutinnan försummelig eller
han iclw bevisa, att de havet varit honom omöjligt sådant göra, den
skall efter noga föthör och rannsakning, som saken är till, med döden
eller annat svårt och väl förtjänt straff belagd varda. 192

190
191
192

Artikel 152.
Se förslagsvis Tit. XXIX (artikel 176-193).
Artikel 161 [min kursivering].
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I ett utsnitt1rån en berömd grisaillemålning avclen necferländsR.e. 111arm111ålaren Willem van de Velde d ä (1611-1693) över sjöslaget i Oresund
1658 syns hur nödställda sjömän undsätts. Detta räddningsarbete ingick
formellt i de omkringliggande fartygens åligganden, men sk)1ldigheten var
underordnad lwptenens plikt att stanna inom formationen.

Men plikten att underordna sig formationen var som sagt alltid
viktigare, och den däri uttalade skyldigheten att aldrig vika från
den, att aldrig vända den ryggen eller inleda en förföljelse av
fientligt skepp innan den fientliga flottan var slagen. 193 Inte ens
erövring av fientliga skepp fick ske på bekostnad av formatio
nen och överheten slog hårt ned på dem som valde prispengar
före plikten att hålla sig kvar i formationen:
Häremot, där någon officerare, högre eller nedrige någon tid befunnen
varder, som sådane i begynnelsen av Aktionen erövrade priser, icke ha
ver stuckit i brand, eller bragt i grund, utan i otid, medan slaget ännu
påstod understått sig där med löpa utur Flottan, den skall icke allenast
193

Se artikel 144-163.
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sin anpart uti bemälde Pris hava förlorat, utan ock för sin olydnad
mista Livet. 194

Formationen var som sagt imperativ, och därmed även lydna
den emot de överordnade. Men vad skulle kaptenen göra om
förpliktelsen emot de överordnade kom i konflikt med plikten
emot skeppet, om exempelvis dess undergång var närstående? I
artikel 154 förestavas officerarnas skyldighet att inte överge sitt
anförtrodda skepp eller låta det komma i fiendens händer "så
länge han det på något mänskligt eller möjligt sätt försvara och
hålla kan" . 195 Vad detta innebär framkommer inte, och man
kan endast spekulera i om kaptenen ombord som sista åtgärd
hellre skulle spränga sitt eget skepp än att se det erövrat av fien
den. Mycket talar för att så var fallet, eftersom detta var kring
liggande fartygschefers uttryckliga skyldighet; att hellre skjuta
nödställda skepp i sank eller sticka dem i brand, än att riskera
att de föll i fiendens händer:
... Men där det intet vore görligt eller möjligt, och man såge ett sådant
skepp oundvikligen skulle komma uti fiendens våld, då skola de näst
befintlige Skeppen först bärga folket av bemälte redlöse Skepp, och
själva skeppet skjuta eller sticka i brand eller sank, på det fienden dem
icke måtte erövra, och det av förstärkte varde, l96

Plikten emot flottan och överheten gick med andra före skyldig
heten att rädda skeppen från undergång, om risken fanns att
skeppet skulle erövras av fienden. Däremot var det motsatta fal
let om en dylik risk inte förekom. Denna slutsats drar jag efter
genomläsning av artikel 146 som förestavar de tänkbara ursäk
ter som kaptenen hade för att dra sig ur en slagordning:
Alle som uti slaget emot fienden icke bliver uti den dem anbefallt fäkt
ordning, utan ifrån Fienden sig avdraga, avsaka eller avvika, med min
dre de av skott under vattnet, eller annor märkelig skada på Master, Se
gel eller annat, där till voro högst nödtvungne, och det med god skäl
kunde bevisa ... 197

194

t 95

196
197

Artikel 187.
Artikel 154.
Artikel 15 3.
Artikel 146.
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Notera att det rör sig om allvarliga skador på skeppet, som helt
klart även försvårade dess användbarhet i strid. Någon motsva
rande omsorg om besättningen är inte uttalad. Sjöartiklarna ger
inte fartygschefen någon explicit rätt att dra sig ur formationen
vid höga förluster. 198

Några avslutande ord
Plikten och ett plikttroget beteende som de kom till uttryck i de
förnyade sjöartiklarna kan i mångt och mycket formuleras i ter
mer av trohet och lydnad mot konungen och hans tillförord
nade tjänstemän. Denna lydnad skulle genomsyra både ord och
handling, vardag och strid. Skyldigheten att lyda överordnad
var universell och reglerade lika mycket kaptenens åliggande
emot överordnade, som gemene mans skyldigheter gentemot
underbefäl och officerare. Gemene mans lydnad mot befälen
var så pass artikulerad att det var svårt för honom att i prakti
ken neka att följa order som stod i strid mot Kungl Maj:t vilja
och intention. I princip var det endast löjtnanten som explicit
hade denna möjlighet. Ej heller hade de meniga lagliga möjlig
heter att vägra utföra arbeten som var av klart privat natur.
Lydnadsbrott vedergälldes hårt. Där fanns emellertid flera för
mildrande omständigheter, till exempel att en vägran skett av
oförstånd eller i fredstid. Även dryckenskap kunde betecknas
som en förmildrande omständighet, dock ej uttryckligen vid
lydnadsbrott emot konungen och hans ämbetsmän. Svor man
eller på annat sätt missbrukade Gu1s namn var straffet lägre
om det skedde i onyktert tillstånd. A andra sidan var en bris
tande gudsfruktan i sig ett slag emot den naturliga ordningen
som kunglig makt och överhöghet vilade uppå. Därutöver
nämns ärlighet och sedesarnhet, ingredienser som tillsammans
med gudsfruktan, lydnad och trohet emot överheten alla var
viktiga komponenter i den plikt som skulle genomsyra hög och
låg inom flottan. Dessa beståndsdelar fick förvisso sin speciella

198

Förvisso föreskrivs i två artiklar plikten för andra skepp att rädda
nödställt manskap, men dessa artiklar gäller inte linjeskepp under
strid. Se artikel 123 och 165.
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utformning i de förnyade sjöartiklarna, men till sin allmänna
natur fanns de både hos armen och i samhället generellt.
Utöver detta fanns en rad plikter som skall kopplas till perso
nalens ämbetsutövning. Här har fokus legat på de meniga och
de lägre officersgraderna; det vill säga kaptenen och löjtnanten,
den personal som kommenderade ett skepp. Flera kategorier av
meniga fanns ombord på skeppet: båtsmän, bösseskyttar och
utkommenderade soldater. Därjämte blandades manskap med
skild rekryteringsbakgrund; värvade, indelta, roterade, med
flera. Någon tydlig distinktion av förpliktelser görs dock aldrig
mellan dessa grupper, utan snarare ligger betoningen på att de
skall hjälpa varandra och att samtliga lyder under sjöartik
larna. På det hela taget är deras ämbetsförpliktelser vaga. Deras
skyldigheter ombord på skeppet och vid arbetskommendering
arna kan beskrivas i termer av närvaro, skötsamhet om kro
nans materiel och egendom och, förstås, lydnad emot befälen. I
sjönöd tillkom plikten att hjälpa besättningar i nöd.
I strid fanns skyldigheten att slåss modigt, och befälen hade
en tydlig rätt att döda alla som visade tecken på feghet. Denna
plikt att slåss upprätthölls emellertid inte endast med hårda ord
om straff utan även med uppmuntran. Befälen uppmanades att
egga sitt manskap till ett modigt beteende. Därtill fanns artiklar
som fastställde de menigas rättmättiga andel vid plundring och
prispengar.
Kaptenens och löjtnantens ämbetsförpliktelser gentemot man
skapet var mer uttalade; med skyldigheter att leda, övervaka och
bestraffa. Vad gäller det förstnämnda åliggandet - att leda - är
det emellertid mer uttalat i samband med arbetskommende
ringar än vid arbetet ombord på skeppet. Kaptenens skyldighet
att bestraffa var å andra sidan universell. Alla mindre förseelser
kunde tuktas även ombord på skeppet. Också dödsstraff kunde
utverkas av kaptenen vid speciella omständigheter; vid fullmakt,
om han befann sig på avlägsna farvatten, eller vid stundande
strid, och han hade någon ombord som väntade på straff för för
räderi, mord eller uppstudsighet till myteri.
Relationen mellan officer och gemen var med andra ord ba
serad på en lära av underdånighet och lydnad. Men där fanns
även klara inslag av uppmuntran, undervisning och omsorg.
Officerskåren hade en skyldighet att undervisa manskapet till
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en ökad skicklighet som sjömän och krigare, en förpliktelse att
vårda sjuka och skadade samt förse manskapet med proviant
och vatten.
Men kaptenen och löjtnanten hade även förpliktelser emot
sina överordnade. Jag har beskrivit löjtnantens plikt att påminna
kaptenen om dennes skyldighet att lyda order. I huvudsak har
jag emellertid diskuterat relationen mellan kaptenen för ett en
skilt skepp och hans överordnade befäl. Det första budordet var
här lydnad gentemot de överordnade och den föreskrivna ord
ningen formationen; i hamn, vid ankar och under segling. Att
hålla formationen överskuggade många av kaptenens andra för
pliktelser, som att undsätta nödställda skepp och besättningar,
äntra och erövra fientliga skepp och förfölja flyende.
Förelåg där en övervägande risk för att ett skepp skulle eröv
ras var kaptenen snarare skyldig att förstöra skeppet än rädda
det. Kaptenens skyldighet emot skeppet kunde likafullt ibland
överskugga hans plikt att inordna sig i formationen, dock med
det förbehållet att skeppet måste vara i sådant dåligt skick att
det knappast skulle ha varit av någon användning under en
strid. På det hela taget förestavas inga plikter gentemot besätt
ningen under strid, aldrig att ett skepp var ursäktat att dra sig
undan strid på grund av höga förluster.
Detta var normen, som den kom till uttryck i de förnyade
sjöartiklarna år 1685 skall tilläggas. Huruvida officerskåren
och gemene man delade denna uppfattning återstår att under
söka. Som norm betraktat skiljer den sig emellertid avsevärt
från den anda av "rationalitet" som beskrivits i tidigare sam
manhang; där man hellre strök flagg än kämpade i onödan,
mot alltför höga odds. Som det framkommer i de förnyade sjö
artiklarna var kaptenen snarare skyldig att aldrig överge strids
formationen eller sitt eget skepp, utom i yttersta nöd.
Det är allt för tidigt för att dra några mer långtgående slut
satser om skillnaden, jämfört med den normerade andan vid
sjöstrid i Sverige under tidigt 1800-tal eller i praxis i England
vid mitten av 1700-talet. Huruvida de hårda reglerna i sjöartik
larna anno 1685 återspeglar en svensk stormaktsvision, med
hög emfas på konung och fosterland, i frontalkollision med in
ternationella spelregler och professionellt tänkande inom flot
tan, återstår att utforska.
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Bondekung utan bondesoldater
Harrison, Dick: Karl Knutsson. En biografi. Historiska media,
Lund 2002. 483 s.
Svenskarnas intresse för sin historia har under de senaste decen
nierna fått en renässans som är glädjande. Detta intresse
sträcker sig även till att omfatta den tid som vi brukar kalla
nordisk medeltid vilket kan ses av en rad böcker som för första
gången på många år behandlar denna period. Förtjänstfulla är
de nya moderna utgåvorna av Erikskrönikan och Engelbrekts
krönikan. Ännu väntar vi emellertid på fortsättningen. När
kommer Karlskrönikan och Sturekrönikan i motsvarande kom
menterade editioner? De utgivningar som nu står forskarna till
buds är från förrförra seklet och svåra att få tag på.
En av de färgstarka medeltida gestalter som nu fått sin bio
grafi tecknad av Dick Harrison är Karl Knutsson, riksförestån
dare 1438-1441, vald till kung 1448, två gånger avsatt men
återkallad båda gångerna. Avliden 14 70 blev Karl Knutsson
den förste svensk som efter Magnus Ladulås död 1290 också
dog som regerande kung.
Det är en turbulent tid som Dick Harrison skildrar, präglad
av inbördes stridigheter jämsides med utrikes konflikter. Även
om Karl Knutsson naturligen står i centrum framträder ett brett
galleri av andra aktörer som det stundom kan vara svårt att
hålla reda på. Det beror bland annat på att man under medelti
den inte som i dag använde ett släktnamn som efternamn. En
högreståndsperson identifierades med patronymikon: Karl
Knutsson= son till Knut Tordsson, Katarina Karlsdotter= dot
ter till Karl Knutsson. Till läsarens hjälp har författaren inled
ningsvis sammanställt en personförteckning med de 114 mest
förekommande namnen. När det gäller främst de svenska fräl
seätterna har författaren också ofta tillagt den ätt vederbörande
tillhörde, till exempel Bielke, Bonde eller Oxenstierna.
I den löpande texten förekommer som identifiering även kort
vapenbeskrivning. För att en sådan skall vara till hjälp måste
den dock uttryckas med gängse heraldiska termer och här bris
ter Dick Harrison något. En viss Gustaf Larsson anges "tillhö221

rig en ätt med en snedbjälke på vapenskölden" vilket lämnar lä
saren i viss förvirring. En bjälke delar alltid skölden vågrätt.
Diagonalt styckas skölden med en balk om den, sedd ur betrak
tarens öga, går uppifrån vänster ner till höger. Styckas skölden
uppifrån höger ner till vänster benämns den ginbalk. Mot bak
grund av den vikt som, under denna tid med begränsad läs- och
skrivkunnighet, tillmättes heraldiken är dess språk en nödvän
dig kunskap för den som ger sig i kast med medeltiden.
Fälttåg och strider av olika dignitet upptar givetvis ett bety
dande utrymme i Harrisons skildring. Dessa är allmänt be
skrivna och ger egentligen ingen bild av medeltida krigföring i
Sverige och Norden. Det är kanske inte heller att begära mot
bakgrund av ett allmänt sett mycket motspänstigt källunderlag
när det gäller detta specifika ämne. Ändå ger de samtida texter
som står till förfogande vissa utgångspunkter som kunde ha ut
nyttjats mera.
Harrison framhåller med all rätt Karlskrönikan som Karl
Knutssons mästarstycke i propagandahänseende. Därmed är
också sagt att texten måste bedömas med stor försiktighet. Krö
nikans skildring av Karl Knutssons skånska vinterfälttåg 1452
är målande. Knappast någon författare som behandlat Karl
Knutssons regeringstid har heller underlåtit att mer eller mindre
ingående redovisa detta. Ett genomgående drag hos flertalet
författare är dock att fälttågets syfte har presenterats som en
förhärjning. Så gör även Harrison både i boken och kanske än
tydligare i en artikel i Pennan & Svärdet, Svenskt Militärhisto
riskt Biblioteks skrift, där bland annat Karl Knutssonbiografin
framställs för de presumtiva köparna. En noggrannare analys
av fälttåget skulle möjligen ha givit en delvis annan bild.
Tidsangivelserna i krönikan är så noggranna att de samman
ställda med bland annat brevdateringar från tiden gör det möj
ligt att fastställa omfattningen av krigsrörelserna. Endast de
södra landskapen har kunnat bidra med svenskt krigsfolk. En
bart begränsade delar av Skåne har berörts. Stora, bördiga och
folkrika områden främst i söder och sydost drabbades aldrig.
Storleksuppgifterna på den svenska hären är starkt över
drivna, vilket Harrison mycket riktigt påpekar. Maximalt torde
styrkan inte ha varit större än 1 500 man, huvuddelen beridna.
För nordiska förhållanden torde detta dock ha varit en bety222

dande härsmakt. Krönikornas vittnesbörd bör därför tolkas så
att det rört sig om en trupp som var större än normalt. Organi
sation och taktiskt uppträdande har i stort stämt överens med
det som vid motsvarande tid allmänt gällde för europeiska för
hållanden. Det kan också framhållas att Karlskrönikans be
nämning baner inte enbart, och kanske inte främst, syftat på
fälttecknen utan på truppförbanden.
Till de frågor som sällan eller aldrig berörs i de mer allmänna
historieverken gäller underhållet, som emellertid oftast varit av
avgörande betydelse för ett fälttågs utgång. Eftersom den valda
tidpunkten för fälttåget var senvintern kan Karl Knutsson
knappast ha kunnat påräkna några större mängder förnöden
heter i Skåne. Även för den relativt sett korta tid som fälttåget
varade har det krävts en betydande tross bara för att föra med
proviant och furage. Karlskrönikans uppgift om att proviante
ringssvårigheterna tvingade svenskarna att utrymma Skåne bör
därför förtjäna tilltro. Beslutet har dock sannolikt underlättats
av att Karl Knutsson vid samma tidpunkt torde ha insett att
varken de operativa eller politiska målen med fälttåget för till
fället var möjliga att uppnå.
Syftet med fälttåget har med stor sannolikhet inte varit att
förhärja danskt basområde. Tidpunkten för detta skulle i så fall
ha varit mindre väl vald. Det skedde ödeläggelse men vid en
närmare granskning av omfattningen framstår förhärjningen
knappast som planlös. Den drabbade främst ärkebiskopens i
Lund egendomar liksom ätten Totts, båda fiender till Karl
Knutsson. Det framgår också av krönikan att Karl Knutsson
vidtog åtgärder för att senare under året kunna återkomma till
Skåne, och då framstår en allmän förhärjning av landskapet
som mindre välbetänkt. Syftet torde snarare ha varit Skånes
återförande under den svenska kronan. Att ge ett misslyckande
på denna punkt en framträdande plats i Karlskrönikan torde
knappast ha legat i Karl Knutssons intresse. Därför skjuts bil
den av förhärjning i förgrunden i akt och mening att försvåra
för den danske kungen Kristian. Karl Knutsson tog en chans
som misslyckades. Dick Harrisons biografi ger flera exempel
där Karl Knutsson får tydliga drag av en "gambier".
Även i Dick Harrisons bok används uttrycket bondesoldater
om de knektar som ställdes upp av allmogen. Tyvärr manar be-
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greppet fram en romantisk bild av den redlige odalmannen som
tar sitt fäderneärvda vapen och drar ut på kungens eller riksfö
reståndarens kallelse för att försvara hem och härd. Denna bild
kan möjligen gälla det genuina folkuppbådet i landslagens me
ning men knappast huvuddelen av det svenska fotfolk som del
tog, för övrigt på båda sidor, i striderna. Enbart en studie av
slaget vid Brunkeberg 1471, året efter Karl Knutssons död, vi
sar på det orimliga i att uppbådade bönder visserligen tillsam
mans med herremännens följen skulle ha kraft och stridsvana
nog för att slå den danska hären med sina legoknektar. Här har
det i stället rört sig om så kallat utgärdesmanskap, rekryter som
ställdes till förfogande av landskapet och som efter utbildning
lärt sig att slåss i förband. Det är en annan sak att sådan trupp
måste användas med förstånd och viss begränsning.
Det har alltid varit ett grundläggande krav på en militär chef
att utnyttja sina styrkor med beaktande av såväl soldaternas ut
bildningsståndpunkt och beväpning som terrängens möjlighe
ter. Det är därför naturligt att medeltidens hövitsmän med en
trupp, huvudsakligen bestående av fottrupp, så långt som möj
ligt såg till att möta motståndaren i skogsterräng, där fiendens
framryckning kanaliserades och styrkorna splittrades. Ingen
chef skulle i dag komma på tanken att med enbart infanteri
möta stridsvagnar på öppna fältet. Det visade sig ju också att
taktikanpassning även under medeltiden var framgångsrik. Det
borde vara dags att en gång för alla skrota det romantiskt fär
gade begreppet bondesoldater. Ty varifrån skulle soldaterna re
kryteras i ett land som till övervägande del bestod av jordbru
kare?
I en biografi som Karl Knutsson är det nog inte rimligt att
författaren skall ha detaljanalyserat krigföringen mot bakgrund
av begrepp som taktik och stridsteknik eller för den delen mili
tärt operativt tänkande. Det ställer bristen på en modern fram
ställning av svensk och nordisk medeltida krigföring i blixtbe
lysning. Källmaterialet är magert men det är ett hinder som bör
kunna bemästras, bland annat genom att dra paralleller med
välkända europeiska förhållanden och pröva dessa i ett svenskt
och nordiskt perspektiv.
Dick Harrisons biografi över Karl Knutsson av ätten Bonde
är välskriven och lättläst. Det är dock knappast någon sympa224

tisk landsfadersgestalt som träder läsaren till mötes, även om
Karl Knutsson själv i sin propaganda gjorde det mesta för att
frammana en sådan bild. Han befinner sig dock i gott sällskap.
Inte heller hans främste motståndare Kristian framstår som nå
gon ljusets riddargestalt och detsamma gäller det flesta bland
Karl Knutssons ståndsbröder, vare sig de är danska eller
svenska. Biografin behandlar emellertid ett viktigt skede i
Nordens historia: förspelet till det slutliga sammanbrottet för
Kalmarunionen. Inte minst i våra dagar är det en historia att ta
till sig, särskilt som det kan finnas skäl att beklaga att vi inte
lyckades hålla ihop unionen den gången heller.
Leif Törnquist

De starka staternas uppkomst
Glete, Jan: War and the State in Early Modern Europe. Spain,
the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States,
1500-1600. Routledge, London 2002. 277 s.
Stockholmsprofessorn Jan Gletes arbete om de "starka" stater
nas uppkomst på 1500- och 1600-talen är ett högintressant in
lägg i den internationella eller i varje fall europeiska och ame
rikanska - debatten om det europeiska statssystemets tillbli
velse. Analysen sker på en ganska hög abstraktionsnivå och
bygger i empiriskt avseende på författarens stora beläsenhet,
inte på arkivforskningar. Det är alltså nya kombinationer av
mer eller mindre välkända fakta, som skänker framställningen
dess spänning och betydelse.
Utgångspunkten för Gletes undersökningar är den ameri
kanske ekonomen Frederic C Lanes teori om skydd eller säker
het som en vara, vilken kan köpas och säljas ( 1'protection as a
commodity"). Centraliseringen av resurskontroll och "vålds
monopol" i Europas stater under tidigmodern tid ses alltså som
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en följd av att härskare (eller härskande grupper) säljer säker
het till befolkningar (eller territorier). I processen ingår en för
handlingsprocess ("bargaining process"), vilken leder till poli
tiska kompromisser som ligger till grund för resursernas centra
lisering. En fullgången "stark" stat kallas av Glete för "a fiscal
military state" - jag direktöversätter här helt enkelt med fiskal
militär stat och överlåter åt författaren själv att lansera en vack
rare svensk term. Som de första fiskalmilitära staterna ser han
Spanien, Nederländerna och Sverige, och det är dessa som i för
sta hand studeras i boken.
En fullt utbildad fiskalmilitär stat kännetecknades enligt Jan
Glete av att en huvuddel av krigsmakten, liksom de skatter som
finansierade den, behölls även i fredstid (s 39). En bärande
tanke hos Glete är vidare att de tidiga fiskalmilitära staternas
relativa styrka avgjordes mindre av tillgångar i form av befolk
ning och naturresurser än av hur väl man lyckades organisera
exploateringen av resurserna. Det är i det perspektivet man ska
se de befolkningsmässigt svaga Nederländernas framgångsrika
kamp först mot Spanien, sedan mot Frankrike. Och samma
synsätt kan förstås anläggas på Sveriges strid för dominans i
Nordeuropa.
Viktig för resursutvinningens resultat är i Gletes perspektiv
befolkningens, eller i varje fall olika elitgruppers, aktiva med
verkan. Ju villigare befolkning, desto effektivare resursutvin
ning. Den nederländska republiken hade ur denna synpunkt det
bästa politiska maskineriet i Europa, och att statsförvaltningen
i vissa avseenden inte var så strömlinjeformad betydde mindre.
Den svenska ståndsriksdagen framstår vid en jämförelse med
generalstaterna som toppstyrd och manipulerad, men var också
en alls inte betydelselös elitrepresentation. Någon motsvarande
församling för riket som helhet fanns inte i Spanien, vilket
Glete ser som en allvarlig svaghet. I enlighet med synen på de
fiskalmilitära staterna som resultat av kompromisser mellan
härskare och elitgrupper ligger författarens åsikt att klientelism
och nepotism var bärande delar av systemet: "The fiscal-mili
tary state might even be analysed as a huge social network of
patronage rights where the ruler was normally the mast power
ful patron" (s 63). Denna beskrivning är en generalisering, men
den torde i allt väsentligt vara rättvisande. Ibland överbetonas
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de tidigmoderna statsförvaltningarnas och armeernas merito
kratiska inslag, inte minst när det karolinska enväldets Sverige
ska karakteriseras.
De fiskalmilitära staterna innebar enligt Glete en minskning
av kostnaderna vid omvandlingen av naturliga och mänskliga
resurser till de varor och tjänster, som statsledningarna efterfrå
gade. Genom effektivare transaktioner skapades överlägsna or
ganisationer för skydd av territorier och befolkningar. Stater
nas stärkta våldsmonopol torde i sin tur, fast här uttrycker sig
Glete ytterst försiktigt (s 217), ha minskat de ekonomiska ris
kerna vid olika typer av företagsamhet. Därmed skapades för
utsättningar för den nya tidens starka ekonomiska tillväxt.
Så långt om huvudspåren i Gletes framställning. Vilka är då
dess förtjänster och brister? Att förtjänsterna enligt min åsikt
överväger har redan framgått, fast ingen analys av ett så kom
plext ämne kan ju stå bortom invändningar. Men för att ta för
tjänsterna först är det klart att Gletes studie erbjuder ett mycket
fruktbart perspektiv på de tidigmoderna staternas sätt att fun
gera. Hans resonemang om vikten av att förankra resursutvin
ningen inom befolkningens nyckelgrupper är övertygande, sär
skilt i analysen av den nederländska staten. Polemiskt mycket
effektivt är greppet att kontrastera den vanliga bilden av en
"svag" nederländsk stat och flotta med landets odisputabelt
lyckosamma krigföring både till lands och till sjöss (framför allt
s 162ff). Fruktbar är också Gletes betoning av de fiskalmilitära
staterna som organisationer och betydelsen av organisatorisk
effektivitet i resurshanteringen. Just i föreningen av det poli
tiska och det organisatoriska perspektivet har hans analys sin
stora styrka. De stater lyckades bäst, som kombinerade politisk
"intressesamling" ("interest aggregation") med ändamålsenligt
organisationsbyggande (t ex s 136ff).
Inte lika övertygande som studien av de tidigmoderna stater
nas funktion är förklaringarna till deras uppkomst. De ut
gjorde, skriver Glete, ett svar på tekniska och politiska utma
ningar och möjligheter (s 66), men kanske i brist på en mer ut
arbetad jämförelse med övriga europeiska länder framstår det
inte som helt klart varför Spaniens, Nederländernas och Sveri
ges statsbyggnadsprocesser inleddes så som skedde. Någonting
måste ha legat i tiden om jag får uttrycka mig så naivt - men
227

ganska framträdande i Gletes analys är vissa personliga fakto
rer som bröllopet mellan Ferdinand av Aragonien och Isabella
av Kastilien 1469 eller de tidigmoderna svenska kungarnas
obestridliga härskar- eller fältherretalanger. När det gäller
Nederländerna nedtonas däremot betydelsen av huset Oraniens
insatser. Alla dessa avvägningar är kanske befogade, men dis
kussionen av drivkrafterna bakom de fiskalmilitära staternas
tillkomst kunde ha varit mera systematisk.
Det måste också sägas, att Gletes empiriska redogörelser inte
riktigt följer upp det teoretiska anslaget med protection as a
com111odity. De förhandlingsprocesser, som teorin förutsätter,
studeras nämligen i ringa utsträckning. Glete medger att det av
honom använda begreppet protection-selling har sina kompli
kationer, eftersom "kunderna" normalt inte hade något fritt
val mellan olika "försäljare" av skydd (s 54). Och hur ofta det i
verkligheten förekom någon förhandling eller ska man säga
köpslagan? - kan man faktiskt undra över. Att statsledningarna
med större eller mindre framgång sökte etablera ett slags vålds
monopol kan inte bestridas, knappast heller att befolkningen
ofta var beredd att betala ett pris för detta. Men i sitt faktiska
förlopp påminner denna utveckling kanske mindre om en fri
varumarknad än om det som i andra sammanhang brukar kal
las beskyddarverksamhet. Detta gäller förstås mindre ifråga om
exempelvis resursallokeringen inom Nederländerna än i sam
band med de fiskalmilitära staternas förhållande till erövrade
provinser.
Gletes iderika framställning ger en mängd uppslag till histo
risk forskning. Inte minst innehåller den många intressanta syn
punkter på förhållandet mellan krigsmakt och samhälle. Till
dem hör att uppkomsten av en stark stat med stående arme inte
nödvändigtvis måste vara förbunden med ett monarkiskt stats
skick, ett icke-konstitutionellt politiskt system och en central
byråkrati. Tvärtom visar det nederländska exemplet att andra
politiska och byråkratiska strukturer kunde fungera bättre ur
fiskalmilitär synpunkt än vad envåldsstaterna gjorde (s 157).
Av intresse är också författarens behandling av förhållandet
mellan militär taktik och teknik samt mellan staternas härskare
och lokala eliter av olika slag, teman som berörs på flera stäl
len. Frågan om statlig verksamhet i egen regi eller i form av en-
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treprenadlösningar belyses också. Detta problem är nämligen
ingen sen 1900-talsföreteelse, vilket man kanske skulle kunna
tro, utan var i hög grad aktuellt under den period som studeras
i boken. Bäst kända är kanske de militära företagare, som
ställde sina förband till någon betalande stats förfogande, men
också skatte- och tulluppbörd kunde bedrivas av privatperso
ner på statligt uppdrag.
Det ska bli intressant att se, om Gletes analysmodell kommer
att tillämpas också på andra stater. Som en uppenbar parallell
till Nederländerna framstår det i längden långt framgångsrikare
England. Också här har vi en i traditionell mening "svag" och
obyråkratisk stat, som inte desto mindre lyckades utomordent
ligt väl i sina krigiska företag. Det råder ingen tvekan om att
fortsatt prövning av Gletes teser kan bidra till att bättre för
klara det europeiska statssystemets funktioner. Hans framhä
vande av Nederländernas styrka påminner för övrigt om
"världssystemets" idag kanske inte så trendige analytiker Im
manuel Wallerstein och dennes sammankoppling av Sveriges
framgångar med Nederländernas: "As long as the Dutch re
mained a hegemonic power, Sweden did well" (The Modern
World-System. II. Mercantilism and the Consolidation of the
European World-Economy, 1600-175 0. Academic Press, New
York 1980; s 211).
Jan Glete har lämnat ett tungt vägande bidrag till ett interna
tionellt meningsutbyte av central betydelse. Det ska både han
och hans läsekrets gratuleras till. De invändningar som rests
ovan förringar alls inte detta faktum. För övrigt kan påpekas
att Glete själv inte är rädd att sticka ut hakan. Hans kritik mot
nederländska historiker som skriver om sitt eget land är stun
dom ganska hård, och det ska bli intressant att se hur de reage
rar. Må diskussionen befruktas och gå vidare!
Björn Asl<-er
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Militära skottar i Storbritannien och Sverige
Fighting for Identity. Scottish Military Experience c. 15501900. Red: Murdoch, Steve, och Mackillop, Andrew. History
of Warfare 15. Brill, Leiden/Boston 2002. 303 s.
Military Governors and fozperial Prontiers c. 1600-1800. A
Study af Scotland and Empires. Red: Mackillop, Andrew, och
Murdoch, Steve. History of Warfare 17. Brill, Leiden/Boston
2003. 245 s.
Den livaktiga forskningen kring Skottlands militära förflutna
och dess influenser på den europeiska kontinenten har nu av
satt ytterligare två publikationer från universitetet i Aberdeen
och dess institut för irländska och skotska studier. 1 I såväl den i
förra Militärhistorisk Tidskrift recenserade volymen som den
senare av båda de nya volymerna rör det sig om uppsatssam
lingar där brittiska och andra forskare har bidragit med studier
som belyser skotska (huvudsakligen) militära insatser på främ
mande mark, samt dessa insatsers betydelse för såväl Skottland
som de länder där skottar var verksamma. Det bör poängteras
att det här inte rör sig om uppsatser som heroiserar det skotska
eller ger betydelsen av skottars insatser överdrivna proportio
ner, tvärtom möts läsaren av gedigna vetenskapliga studier av
gott märke, vars författare problematiserar sina undersök
ningar och därmed ger viktiga och tungt vägande bidrag till den
äldre europeiska historien, om än med skottar som den röda
tråden.
I Fighting for Identity granskas den skotska militära utveck
lingen under de 350 åren från 1500-talets mitt och fram till se
kelskiftet 1900. Här handlar det om en process i två steg. För
det första den stegvisa inlemmandet av Skottland i vad som
från 1707 kom att kallas Storbritannien, inte minst under de
för de brittiska öatna så kvalfyllda åren runt 1640, då inbör
deskriget härjade såväl England som Skottland och Irland.
1

Se recension av den tidigare volymen Scotland and the Thirty Years'
War, 1618-1648. Red: Murdoch, Steve. History of Warfare 6. Brill,
Leiden/Boston/Köln 2001, i Militärhistorisk Tidskrift 2002, s 229-231.
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Framväxten av vad en av författarna kallar "a Scottish-British
Military Identity" är här i fokus. Det är - föga överraskande
för alla som stiftat bekantskap med skotsk historia - en knap
past rätlinjig process.
Här finns många intressanta aspekter på militära och andra
identiteter i de tidig-moderna staterna. En svensk historiker
kommer osökt att tänka på försvenskningen av de f d öst
danska och norska landskap som 1645 och 1658 övergick i
svensk ägo. Ända fram till år 1700 fick t ex inte i Skåne rekry
terade militära förband slåss på samma villkor som övriga
svenska trupper, utan de skeppades ofta till mera avlägsna upp
drag som garnisonstjänst i Ingermanland, avskräckande långt
från alla kontaktmöjligheter med den danska armen. Hur ska
pades en "skånsk-svensk militär identitet" för att låna forska
ren Steve Murdochs terminologi? Se där en viktig och enligt
mitt förmenande ännu till stora delar outredd fråga för svenska
(och danska) forskare, trots en rik forskningstradition om för
svenskningen av Skånelandskapen.
I övrigt innehåller boken en rad artiklar som i en eller annan
form hjälper till att vägleda läsaren genom den process som för
vandlade gaeliska klankrigare till höglandssoldater i de flesta
avseenden uniforma med övriga förband inom den brittiska ar
men. Brytåret är naturligtvis 1746, då nederlaget vid Culloden
definitivt begravde många av de återstående klankrigarna till
sammans med deras aspirationer i den skotska myllan. Att om
ställningen efter 1746 var snabb bekräftas av det faktum att
skotska förband utgjorde en viktig del av Wellingtons brittiska
förband vid Waterloo. Ur svensk synvinkel erinrar man sig
osökt det skotska gardets (Black Watch) strid under boerkriget
mot skandinaviska frivilliga vid Magersfontein år 1899.
I den andra av de här recenserade böckerna riktas författar
nas blickar utanför Skottland. I fokus här står skotska guvernö
rer i brittisk eller främmande tjänst på en rad platser på jord
klotet: Virginia, Västindien, Indien och Skottland, som 16551656 styrdes av en irländsk [sic!] guvernör för Londons räk
ning. Även Norden beaktas, inte minst det dansk-norska kunga
riket där många skottar var verksamma bl a som lensmend.
Atina Nihtinen från Helsingfors universitet behandlar i sin upp
sats fältmarskalken James Keith, som från september l 742 var
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de facto rysk guvernör över det erövrade (och 1743 till större
delen återlämnade) Finland.
Av särskilt svenskt intresse är här Alexia Grosjeans uppsats
om skotska guvernörer (eller slottsherrar/kommendanter) i det
svenska väldet mellan 1574 och 1700. Den förste var Andrew
Keith som 1574 blev slottsherre på Vadstena slott. Han var
dock relativt orepresentativ för de kolleger som skulle följa ef
ter honom. Keith var nämligen slottsherre på ett centralt slott i
det egentliga Sverige, inte i någon gränsfästning i rikets ytter
kanter. Senare skulle mönstret bli ett helt annat. Däremot är
tillsättningen av Keith viktig och representativ ur en annan as
pekt, nämligen det viktiga faktum att det etablerades en tradi
tion i Sverige att utnyttja utländska (inte minst skotska) kom
mendanter/landshövdingar långt före det trettioåriga kriget,
som annars stått som sinnebilden för vårt utnyttjande av ut
ländska militärer på olika nivåer.
Keith följdes 1583-1598 av James Neave som ståthållare
över Västmanland och Dalarna, samt av Thomas Abernethy i
det viktiga Viborg 1591. Huvuddelen av de skotska kommen
danterna placerades i gränsfästningar i Baltikum, Ingermanland
och (under 1620-talet) Ostpreussen: Cobron, Christburg,
Osterrode, Marienburg med flera. Det innebar inte att de
skotska kommendanterna var mindre betrodda än riks
svenskar, snarare tvärtom. När en sådan som Patrick Ruthven
1616 sätts in som kommendant i det från ryssarna erövrade
Pskov eller när hans landsman John Kinnemond år 1629 får
ansvaret för Nöteborg vid Nevan och sedan 1629-1632 sitter
som kommendant i det från polackerna erövrade preussiska
Pillau, då är det snarast att se som ett synnerligen uttalat förtro
ende genom att de utländska befälen fick ansvar av för riksför
svaret viktiga gränsfästningar. Det förtroendet ökade än mer
under det trettioåriga kriget, då inte bara skotska förband sat
tes in som garnisoner i de för de svenska fältarmeerna i Tysk
land helt livsavgörande tyska Östersjöhamnarna. Inte mindre
än 57 skotska guvernörer och kommendanter utsågs att föra
befälet i för Sverige viktiga fästningar och städer, såväl i Tysk
land som i olika delar av det svenska Östersjöväldet. Talande
är t ex situationen i Frankfurt an der Oder under det kritiska
året 1631, då inte minst den svenske rikskanslern Axel Oxen232

stierna hela tiden förespråkade vikten av ett starkt svenskt för
svar i östra Tyskland mot en eventuell polsk inblandning i det
tyska kriget. År 1631 förde tre skotska kommendanter befäl
över den svenska garnisonen i denna centrala garnisonsstad i
öster: John Leslie, James MacDougal och Alexander Leslie.
Redan i mitten av 1620-talet deklarerade James Spens - den
högste befälhavaren över alla trupper från de brittiska öarna i
svensk tjänst - att över 500 skottar besatte "command posi
tions" i Sverige. Uttalandet återspeglade inte bara en skotsk
självmedvetenhet utan också en viktig komponent i den
svenska stormaktens militära ledningsstruktur.
Lars Ericson

Osjälvisk säkerhetspolitiker
Wetterberg, Gunnar: Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid. Del
1-2. Atlantis, Stockholm 2002. 1 067 s.
År 1935 publicerade Wilhelm Tham sin doktorsavhandling om
Axel Oxenstiernas ungdom och verksamhet intill kanslersut
nämningen 1612, medan Nils Ahnlund i sin biografi från 1940
täckte tiden ända fram Gustav II Adolfs död. Det dröjde dock
in på 2000-talet innan någon biograf vågade ge sig i kast med
hela Axel Oxenstiemas liv och gärning. Författaren var då inte
en verksam historiker utan en avhoppad doktorand - den tidi
gare ämbetsmannen, numera samhällspolitiske chefen på
SACO Gunnar Wetterberg. Några arkivstudier i egentlig me
ning har Wetterberg inte bedrivit, men sedan Tharns och Ahn
lunds arbeten utkom har inte bara utgivningen av Oxenstiernas
korrespondens hunnit en bra bit mot sin fullbordan, utan forsk
ningen kring svenskt och europeiskt 1600-tal har vidgat vårt
vetande avsevärt. Det är på kanslerns hittills tryckta brev samt
den omfattande vetenskapliga litteraturen som Wetterberg ba
serat sitt arbete, men någon egentlig notapparat finns inte i tex
ten. Ibland refererar han till de olika författare han stöder sig
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på, men den avslutande litteraturlistan kunde åtminstone ha
disponerats kapitelvis.
Som markeras i titeln har Wetterberg velat placera in kans
lerns gärning i sitt sammanhang, och det blir då nödvändigt för
honom att även ge en bred skildring av Sveriges och Europas
historia under perioden. Man hinner fram till sidan 89 innan
Axel Oxenstierna ens blivit född i juni 1583. Det ska genast sä
gas att denna inledning är både intressant och välskriven, och
att boken fortsätter på samma angenäma sätt kapitel efter kapi
tel. Genom att kanslerns verksamhet står i centrum åskådlig
görs samspelet mellan militära operationer och diplomatiska
förhandlingar på ett tydligt sätt, den svenska krigsinsatsen un
der trettioåriga kriget placeras in i en europeisk kontext och an
strängningarna för att mobilisera resurser på hemmafronten
blir inte heller försummade. Wetterbergs Oxenstiernabiografi
är därför sannolikt den hittills bästa översikten över trettio
åriga kriget vi äger på svenska Peter Englunds Oftedsår inklu
derad.
Även om den store kanslerns insatser på andra samhällsom
råden också får sin grundliga belysning i boken, är det för en
recensent i denna tidskrift naturligt att ägna särskilt intresse åt
Oxensticmas roll som krigsledare. Det var ju också de ständigt
pågående krigen som ytterst motiverade hela Oxenstiernas
statsbygge. Förvaltningens effektivisering, 1634 års regerings
form, omsorgen om manufakturer, näringar och uthålliga skat
tebaser, liksom den lyhörda dialogen med olika stånd och grup
per på riksdagarna - allt syftade i slutänden till att främja krigs
ansträngningarna, att underlätta resursmobiliseringen för kraft
mätningen med Sveriges grannar. Oxenstierna hade tillträtt
som kansler 29 år gammal under den elva år yngre kungen
Gustav Adolf, mitt under det katastrofala Kalmarkriget mot
Danmark. Rikets viktigaste fästningar hade gått förlorade, vid
sträckta områden förhärjats och själva huvudstaden varit hotad
av den danska flottan. Efteråt krävdes en smärtsam renskrap
ning av landets tillgångar för att återinlösa Älvsborgs fästning
och säkra förbindelserna västerut. Att det vore bättre om kri
gen i fortsättningen utkämpades på andra sidan Östersjön istäl
let för på hemmaplan, bättre att Sverige förekom sina fiender
än lät sig förekommas, blev en läxa som både kanslern och
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kungen tog till sig. I Wetterbergs skildring understryks gång på
gång i hur hög grad den svenska statsledningen upplevde riket
som hotat och hur defensiva intressen - eller vad man definie
rade som sådana intressen kom att diktera det utrikespoli
tiska agerandet. Medan ekonomiskt och materialistiskt oriente
rade historiker under senare delen av 1900-talet gärna beto
nade handelspolitiska motiv eller adelns trängtan efter utökad
feodalränta som drivkrafter bakom den svenska stormaktens
expansion, återvänder Wetterberg alltså till den säkerhetspoli
tiska förklaringsmodell som dominerade hos äldre forskargene
rationer.
Som ännu farligare än det opålitliga Danmark framstod i
kanslerns föreställningsvärld Polen, vars kung Sigismund hade
seriösa anspråk på den svenska tronen och dit en stor del av
adelsoppositionen tagit sin tillflykt under 1590-talet. Bakom
motreformationens planer på en rekatolicering av Sverige - pla
ner som bland annat innefattade en spansk landstigning i Göte
borg var Polen självklart en drivande kraft. Av de grannar
Sverige var i krig med vid regimskiftet 1611 var det endast med
Ryssland som man lyckades uppnå någon sorts avspänning un
der Oxenstiernas levnad. Den gemensamma fienden Polen bi
drog uppenbarligen till detta.
Det är också mot bakgrund av konflikten med Polen och
rädslan för en motreformation man måste se beslutet att
gripa i trettioåriga kriget. Den religiösa dimensionen av kon
flikten mellan Sigismund och Sverige gjorde att det polsk
svenska kriget kom att flyta ihop med religionskriget i Tysk
land. Hotet om en katolsk flottbas vid Östersjön fick Sverige
att tillsammans med Danmark ila till Stralsunds undsättning
mot Wallenstein 1628. Denna inblandning fick i sin tur kejsa
ren att skicka trupper för att stödja Polen mot Sverige under
fälttåget 1629, och sedan var resten mest formaliteter. Stän
derna gav i praktiken sitt klartecken till en svensk intervention i
"det tyska väsendet" redan i januari 1628.
Kanslern, som inför den offensivlystne kungen betonade be
tydelsen av att ha tillräckligt med folk i garnisonerna längs Ös
tersjökusten innan framryckningen in i Tyskland kunde fort
sätta, kom efter Breitenfeld ändå att förorda en strategisk of
fensiv direkt mot kejsarens arvländer istället för den omväg
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över Rhenlandet Gustav Adolf valde. Redan under polska kri
get hade Oxenstierna varit djupt engagerad i att ordna under
hållet åt de svenska armeerna i Baltikum och Preussen. I Tysk
land kom han under 1632 att föra befäl över styrkorna vid
Rhen och Main, och förde förstärkningar till kungens arme un
der striderna kring Niirnberg. Det var dock först efter Gustav
Adolfs död vid Ltitzen som Oxenstierna på allvar kunde fram
träda som ledare för den evangeliska krigsansträngningen. I ja
nuari 1633 förordades han av rådet i Stockholm att vara kro
nans fullmyndige legat i romerska riket och vid armeerna - med
full frihet att föra kriget efter eget huvud med bundsförvanter
nas stöd - och ett par månader senare utsågs han till direktor
för Heilbronnförbundet, en allians av protestantiska stater han
själv varit med om att skapa.
Spänningarna inom Heilbronnförbundet var emellertid redan
från början betydande. Särskilt Sachsen hyste misstankar mot
svenskarnas avsikter i Tyskland och motsatte sig försöken att
vältra över kostnaderna för de svenska armeerna på bundsför
vanterna. När Oxenstiernas svärson Gustaf Horn och hertig
Bernhard av Sachsen-Weirpar led sitt katastrofala nederlag vid
Nördlingen i augusti 1634, pågick redan fredsförhandlingar
mellan Sachsen och kejsaren ( enligt Oxenstierna var Ltitzen och
Nördlingen de enda händelser som någonsin förmått störa hans
goda nattsömn). Freden slöts i Prag i maj 1635 och innebar att
Sveriges viktigaste allie1·ade bytte sida. Oxenstierna hade då re
dan tvingats lämna sitt högkvarter i Frankfurt, eftersom de kej
serliga armeerna skurit av förbindelserna till Stockholm. Den
enda trygga vägen tillbaka till Östersjökusten gick över Frank
rike och Nederländerna. Stora delar av vägen avverkade han på
hästryggen.
Sammanträffandet med Richelieu i Paris ledde emellertid inte
till ökade franska subsidier, de tyska legoförbanden hotade att
göra myteri och hemma i Stockholm yrkade flera riksråd med
hovkanslern Johan Adler Salvius i spetsen - på att fredsför
handlingar borde inledas. Om de tyska protestanterna själva
inte var villiga att fortsätta kriget, varför skulle då Sverige göra
det? Vissa förhandlingstrevare gjordes, men till slut beslöt
Oxenstierna ändå att kriget måste drivas vidare tills dess
Sverige kunde få acceptabla fredsvillkor - både säkerhet, satis236

faktion för gjorda uppoffringar samt pengar till att avdanka
legohärarna. Så länge kejsaren befann sig i överläge hade denne
ingen anledning att gå med på något av detta. Frankrikes krigs
inträde på hösten 1635 och Baners seger vid Wittstock året
därpå öppnade dock nya möjligheter.
Det är möjligt att Oxenstiernas beslut förlängde trettioåriga
kriget med 13 år. Det kan emellertid även vara så - vilket Wet
terberg påpekar - att det inte var rådet i Stockholm som hade
frågan om krigets fortsättning i sin hand. I händelse av ett
svenskt utträde skulle Frankrike sannolikt ha engagerat någon
av grannarna istället Danmark, Brandenburg eller till och
med Polen - för att fortsätta kampen mot kejsaren, och då
kunde vid den slutliga fredsuppgörelsen maktbalansen kring
Östersjön rubbas i en för Sverige icke-önskvärd riktning. När
Oxenstierna återvände till Sverige sommaren 1636 efter tio års
bortavaro, lyckades han få rådet med på att kriget skulle fort
sätta tills dess godtagbara fredsvillkor uppnåtts. Salvius hade
oskadliggjorts genom att utses till Oxenstiernas efterträdare i
Tyskland. Det blev också Salvius, i föga harmonisk samverkan
med Oxenstiernas son Johan, som skötte fredsförhandlingarna
i Osnabri.ick för Sveriges del. Oxenstiemas förmanande brev till
sonen under fredskongressen rymmer en god del av kanslerns
efterlämnade statsvisdom.
Frågan om de svenska truppernas avdankning blev den mest
segslitna frågan under fredsförhandlingarna. Det gällde för den
svenska kronan att kunna fullgöra sina skyldigheter mot ut
ländska legosoldater - man gav till och med de tyska knektarna
dubbel avskedspremie jämfört med de svenska annars skulle
värvningsmarknaden vara stängd för Sverige vid nästa krig.
Som Wetterberg påpekar var detta förutseende beundransvärt,
men samtidigt innebar just erfarenheterna från trettioåriga kri
get att de tillfälligt värvade legoförbanden började ersättas av
nationellt uppsatta, stående armeer i Europa. Att ha gott rykte
på legosoldatmarknaden blev snart mindre viktigt.
Under trettioåriga krigets slutskede hade Oxenstierna aldrig
upphört att oroa sig för Polen och Danmark. Kristian IV:s hem
liga underhandlingar med kejsaren blev den utlösande orsaken
till kriget 1643-1645, vilket med nederländskt understöd
kunde föras till ett framgångsrikt slut ( det var emellertid inte -
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som Wetterberg påstår vid Middelfart i januari 1644 som den
danske kungen stod "ved h0jen mast" och förlorade sitt ena
öga, utan i sjöslaget vid Kolberger Heide ett halvår senare).
Oxenstiema ledde den svenska fredsdelegationen i Brömsebro
de sista större förhandlingar i vilka han personligen deltog och var nu angelägen om att revanschera sin ungdoms föröd
mjukelse vid Knäred. Danmark skulle få betala pant för att få
tillbaka Halland, på samma sätt som Sverige fått betala lösen
för Älvsborgs fästning. Som tack för sina insatser vid förhand
lingsbordet upphöjdes han till greve av Södermöre, 62 år gam
mal.
Kanslerns sista år upptogs av konflikterna kring drottning
Kristinas abdikation, av motsättningarna med hennes gunst
lingar inom högadeln och av bekymmer för adelns förhållande
till de andra stånden. Han plågades även av oro för familjen
samt av sin vacklande hälsa. Hela livet hade han lidit av gikt,
och drabbades 1649 även av en mindre hjärnblödning ("en
Fluss på mitt vänstra kindben och tunga, att mig meste del
språket förgicks", som kanslern själv beskrev symtomen).
Överansträngd efter Kristinas abdikationsriksdag avled han i
augusti 1654,
Wetterberg ger återkommande glimtar av Oxenstiernas per
sonliga liv, som präglades av hårt arbete, försakelse av familjen
och ständiga dödsfall bland de närmaste. Åren 1611-1620 var
han hemma på sina gods Fiholm och Tidö i sammanlagt ett
halvår, och vistades under ytterligare ett decennium (16261636) oavbrutet utomlands. Av de tolv barnen dog alla utom
tre före sina föräldrar. På sin ålders höst oroade sig Oxen
stierna därför för släktens fortlevnad. Att sonen Johan som
barnlös änkling valde att gifta om sig med sin 45 år gamla ung
domskärlek istället för med en yngre kvinna i fertil ålder, blev
en bitter besvikelse.
Det är dock Oxenstiernas offentliga gärning som främst fas
cinerat Wetterberg. Utifrån sin egen erfarenhet från UD,
Finansdepartementet och Kommunförbundet har författaren
haft anledning att reflektera över de talrika spåren efter kans
lerns verksamhet i våra dagars Sverige, liksom över hans starka
omsorg om "allmänintresset". Oxenstiernas kolleger och
ståndsbröder i rådet hade svårt att förstå den här inställningen.
238

De förvånades över kanslerns stränga åtskillnad mellan sina
egna och kronans affärer, att han vägrade delta i handlägg
ningen av ärenden som gällde egna släktingar och inte heller
självklart tog adelns parti gentemot de andra stånden i alla frå
gor. "Jag sitter här i Regeringen som ingen adelsman", förlda
rade han trotsigt. Denna speciella mentalitet skulle Oxenstierna
lämna i arv till generationer av svenska byråkrater.
En imponerade gestalt i svensk historia har genom Wetter
bergs bok fått en imponerande levnadsteckning.
Gunnar Åselius

Gråkappan fram i ljuset
Rystad, Göran: Karl XI. En biografi. Historiska media, Lund
2001. 395 s.
Biografier är en genre som på många sätt är komplicerad och
svår att skriva. Författaren måste hela tiden gå balansgång mel
lan att hänge sig åt panegyrik och presentera en nidbild. När
det gäller historiska personer, inte minst kungar och kanske
Karl XI i synnerhet, är detta än svårare. Det finns allt som of
tast en brytning mellan det nationella planets stora svenska be
rättelse, och den lokala bilden av en person eller ett skeende.
Det är inte särdeles många år sedan befolkningen i en skånsk
ort protesterade mot att Karl XI var motivet på den nya fem
hundrakronorssedeln. Protesten var orsakad av att Karl XI lät
bränna deras by under skånska kriget. Historikerns dilemma
handlar inte om att ta ställning för eller mot, utan snarare om
att förstå och förklara. Förståelsen innebär inte att man ursäk
tar någonting och förklaringen handlar inte om att urskulda.
Bedömningen får läsaren själv stå för. I och för sig kan man dis
kutera huruvida vår förståelse som historiker är något annat än
ideologiproduktion eller av vår samtid och person färgade tolk
ningar, men denna motsättning har beröring till alla historiska
arbeten - inte minst inom genren biografier. De bilder som his-
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toriker skapar av epoker, skeenden och personer kan få långt
liv trots att de kanske är panegyriker eller nidbilder. Ett sentida
exempel är Gustaf Mauritz Armfeldt som i Sverige länge haft
stämpeln av förrädare men i Finland haft ett betydligt mer posi
tivt omdöme. Varken Armfeldt eller Gustav III var några smin
kade teaterfjantar som den gängse bilden länge varit. Istället
var de båda både modiga och hänsynslösa personer.
Bilden av Karl XI har i många stycken varit delad. Kungen
har tidvis framställts som en blyg och vilsekommen yngling och
tidvis som en kraftfull och stark person. Alf Åberg, som varit
mycket viktig i skapandet av bilden genom sin biografi 1958,
motsade tidigare historikers uppfattning av kungen. Karl XI
framställdes mycket positivt av dessa som införaren av det ka
rolinska enväldet och som prototypen till den enkle soldat
kungen. Alf Åbergs bild visade istället på en osäker och sluten
man som under hela sitt liv försökte göra upp med sin barn
dom. Tiden i händerna på högadelns förmyndarregering satte
sina spår. Åberg hävdar att kungen på grund av dessa karak
tärsdrag agerade både brutalt och tvivelaktigt. Professor Göran
Rystad ger sig nu in i detta högst mångfacetterade och proble
matiska fält.
Rystads skildring av Karl XI som person, militär och politi
ker är intressant främst genom att han vill komplicera och ny
ansera Alf Åbergs bild av kungen. Biografin tar sin början med
kungens födelse på slottet Tre kronor i Stockholm 1655 och
Rystad målar inledningsvis upp Sverige under perioden i ett ka
pitel, som författaren förtjänstfullt rubricerar Arvet. Det är
nämligen just denna aspekt som bilden av kungen grundar sig
på. Agerade Karl XI i sin kungagärning egensinnigt och själv
ständigt eller agerade han mer eller mindre inom en ram och
tradition som byggts upp av hans förfäder? Det är runt denna
fråga som Åbergs och Rystads synsätt bryts. Frågan handlar i
allt väsentligt om i vilken grad kungen följde traditionen.
Synen på kungen som politiker och reformator kretsar i hög
grad kring frågan om enväldets uppkomst. Författaren använ
der krigsallegorin for att visa att samtidigt som kriget rasade i
Skåne utspelade sig också ett envig mellan kungen och hög
adeln. Adeln dominerade rådet och administrationen i Stock
holm medan kungen var på fältfot med armen i Skåne. Riksrå-
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det var dock försvagat under perioden eftersom flera medlem
mar var gamla eller sjuka och posten som riksmarsk var va
kant. Motsättningen utspelade sig under den andra hälften av
1670-talet och fick slutligen till effekt att Sverige blev ett enväl
digt kungadöme. Kungens skicklighet som politiker poängteras
av Rystad. Karl XI lyckades väl i att spela ut adeln mot de
ofrälse och även att använda olika adelsfraktioner mot varan
dra. Motsättningen mellan kungen och adeln utspelade sig i
lika hög grad mellan olika adelsätter. Riksdagen 1680 blev en
klimax genom att beslutet om reduktion och förmyndarräfst
fattades. Grunden för enväldet var lagd.
Rollen som militär och härförare var kanske den viktigaste
för en svensk kung under stormaktstiden. Kriget i Skåne som
föregick enväldet och förmyndarräfsten var fonden mot vilket
de politiska motsättningarna utspelade sig. Förhållandet till
Danmark präglade svensk politik under denna period. 1600-ta
lets arvfiende var inte Ryssland utan Danmark. År 1676 var lä
get för Sverige allvarligt, flottan hade besegrats vid Ölands
södra udde, nederlagen i Tyskland samt ockupationen av Got
land lade sten på bördan. Den danska armen landsteg i Skåne i
juni 1676 och svenska armen retirerade till norra Skåne. Det
svenska stormaktsväldet föreföll inte kunna stå emot den storm
som rasade. Dessa motgångar inledningsvis fick stor effekt för
hur den framtida militära organisationen gestaltade sig. Rystad
pekar ut skånska kriget och slaget vid Lund som vändpunkter
för kungen.
En direkt följd var frågan om hur armen och flottan skulle
konstrueras för att kunna bevara stormaktsväldet. Tidigare var
utskrivningar i de olika landskapen grunden för armen. 1682
års proposition till det sekreta utskottet hänvisade till de avtal
som slutits med allmogen i Dalarna och Hälsingland om rote
ring och underhåll av ett regemente. Sedermera blev detta (det
yngre) indelningsverket där ett regemente sattes upp i varje
landskap. Infanteriet bekostades av roteringen medan kavalle
riet sattes upp genom rusthåll. Organiseringen var mycket kom
plicerad och tog lång tid, speciellt ifråga om kavalleriet. Under
1600-talets slut grundlades den armestruktur som under 1700talet fick försvara stormaktsväldet. De indelade trupperna och
de värvade var alla delar av samma organisationsprincip.
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Ytterligare en aspekt av Karl XI och hans tid är hur bilden av
kungen utvecklades och blev en form av offentlig härskarkult.
Karl XI:s enkla klädsel och maner blev i hög utsträckning stil
bildande för senare härskare. Karl XII:s soldatgestalt byggde
direkt vidare på faderns. Det var den enkle och okomplicerade
soldatkungen som Gustav III och Gustav IV Adolf försökte
återuppväcka under sina krig mot Ryssland.
Rystads biografi över Karl XI har många förtjänster och vi
sar på hur olika offentliga bilder skapas och lever vidare. Han
poängterar också betydelsen av dessa. Distanseringen från och
problematiseringen av tidigare biografier är värdefull. Bilden vi
får av kungen och samhället är komplex och mångfacetterad.
Rystads porträtt av kungen förmedlar först och främst att det
är två olika bilder vi talar om. Kungen som individ är en annan
bild än den som förmedlas genom den roll som kungen spelade.
Karl XI beskrivs som en karg och fåordig man som aktivt del
tog i skapandet av sin egen bild. Det finns ett mycket stort mått
av misstänksamhet och kontrollbehov hos den monark vi mö
ter genom Rystads penna, något som potentiellt kan föras till
de problem som administration och arme upplevde under
Skånska kriget. Ytterligare en viktig aspekt som Rystad beskri
ver är den politiska kultur som Karl XI verkade i och även var
delaktig i att skapa. Det samhällssystem som blev följden av en
väldet låg mycket väl i linje med gängse politisk kultur influerat
av Jean Bodin och Thomas Hobbes.
En, enligt mitt synsätt, positiv sida av det nya historieintres
set i Sverige är behovet av och intresset för biografier. Histo
riska media har givit ut Fredrik Liljebergs biografi över Karl
XII och Dick Harrisons över Karl Knutsson Bonde. Till detta
kan kopplas biografier över bland andra Gustav Vasa, Rud
beckius, Axel Oxenstierna och Carl Jonas Love Almqvist ut
givna på olika förlag. Detta skapande eller återupptäckande av
biografin som historisk genre kan man bara hoppas utvecklas
till den ställning biografin har i exempelvis Storbritannien. Gö
ran Rystads biografi över Karl XI är ett intressant och relevant
bidrag till hur vi skall betrakta historiska personer, deras verk
och deras roller i historien.
Fredrik Eril�sson
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Karl XII:s militära ställföreträdare
Konow, Jan von: Karolinen Relmsldöld, fältmarskalk. Stock
holm 2001. 180 s.
Det torde inte råda någon oenighet bland svenska militärhisto
riker om att Carl Gustaf Rehnskiöld (1651-1722) var en av
Sveriges genom tiderna skickligaste fältherrar. Efter en lång och
meriterande karriär, huvudsakligen i fredstjänst, blev han Karl
XII:s mentor i krigskonsten. Han delade med kungen ansvaret
och äran för segrarna vid Narva 1700, Dlina 1701, Klisz6w
1702 och Holowczyn 1708. Som ensam befälhavare vann han
en överväldigande seger vid Fraustadt 1706. Över denna glän
sande karriär faller dock en skugga - en som har gjort honom
särskilt intressant: slagledningen vid Poltava (som den sårade
kungen inte kunde dela med honom). Efter Poltavaslaget var
han i rysk krigsfångenskap till november 1718.
Trots sin jämförelsevis betydande roll i Stora nordiska kri
gets historia har Rehnskiöld aldrig varit något populärt objekt
för biografiska författare. Orsaken torde vara att han efterläm
nat nästan inga handlingar av personlig karaktär. Före Jan von
Konows nyutkomna arbete, som här skall recenseras, har bara
en större biografi publicerats, nämligen Henning Hamiltons
från 1878. Den fyller emellertid inte moderna vetenskapliga an
språk. Det gör däremot von Konows arbete, som dessutom
bygger på en mycket grundlig inventering av källmaterialet. Låt
mig redan här säga att von Konows Rehnskiöldbiografi syns
mig äga betydande förtjänster, även om jag ser mig nödd att
kritisera den på några punkter.
En sådan punkt är von Konows beskrivning av "den karo
linska krigskonsten" (s 44-47). Här säger han sig bygga främst
på Generalstabens bok Karl XII på slagfältet (1918-1919), det
s k Generalstabsverket, och på min doktorsavhandling Krigs
teori och historisk förklaring. 2. Karolinsk och europeisk
stridstaktik 1700-17.12 (1972). Emellertid är det huvudsakli
gen Generalstabsverkets av mig delvis ifrågasatta - bild som
övertas av von Konow. Det innebär att betydelsen av kavalleri
ets stridsmetodik övervärderas i förhållande till infanteriets, en-
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ligt mitt ganska allmänt accepterade synsätt. Det innebär också
att von Konow förbiser att det var infanteriets dynamiska
stridssätt, inte kavalleriets relativt konventionella stridsmeto
dik, som var det specifikt nationella elementet i den karolinska
armestridsmetodiken. Dessutom beskrivs infanteristridsmetodi
ken på ett delvis felaktigt sätt (eldgivningsmetoden).
En annan punkt där von Konows arbete kan kritiseras, är be
handlingen av nedslaktandet av de ryska fångarna efter slaget
vid Fraustadt (s 88-94). Författaren gör ett aktningsvärt försök
att objektivt analysera källorna och händelsesammanhanget,
men lyckas inte riktigt bemästra sin önskan att se Rehnskiöld
frikänd från ansvaret för den bestialiska handlingen. Anmärk
ningsvärt är försöket att reducera trovärdigheten hos den tvek
löst bästa källan, Lyths dagbok. Men det går, som jag ser det,
inte att komma förbi Lyths övertygande utsaga:
General Rehnskiöld /lät/ strax formera en krets av dragoner, kavalleri
och infanteri, uti vilken sig alla överblevne ryssar församla måste, / .. ./
som strax utan någon nåd i kretsen blevo ihjälskjutne och ihjälstuckne,
att de föllo över varandra som slaktefår.

Särskilt förtjänstfulla däremot ter sig författarens omsorgsfulla
utredning av Rehnskiölds släktförhållanden (s 14-17) och hans
skildring av Poltavaslaget (s 110-133). I fråga om det sist
nämnda noterar jag visserligen som otillfredsställande att han
inte ser det i dess strategiska sammanhang - att den svenska ar
men var inringad, och anfallet mot det befästa ryska lägret en
dast var ett desperat försök att vända krigslyckan. Ej tillfyllest
syns mig också att von Konow inte heller ser till de kvantitativa
och materiella betingelserna för slaget: att den svenska armen i
praktiken var chanslös. Men i huvudsak är slaget väl beskrivet.
Och framför allt lyckas författaren i sammanhanget förhålla sig
beundransvärt objektiv till biografins huvudperson. Rehn
skiölds serie av försummelser och misstag överskyls inte.
Här ovan har framförts några kritiska synpunkter på den nya
Rehnskiöldbiografin. De väger emellertid mindre tungt än bo
kens förtjänster: grundligheten och strävan till objektivitet. Den
rekommenderas till läsning för den som är intresserad av en
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biografi över en gåtfull, professionellt rikt begåvad och slutli
gen tragisk fältherre från det svenska stormaktsväldets sista
skede.
Gunnar Arteus

Nya röster om karolinsk tragedi
Hansson, Anders:. Armfeldts karoliner. Prisma, Stockholm
2003. 276 s.

Intresset för den karolinska epoken i svensk historia är sedan
länge stort och förefaller inte vara på väg att mattas. På senare
år har flera populärhistoriska böcker i ämnet utgivits, där
ibland biografiskt inriktade arbeten om Karl XI, Karl XII och
fältmarskalk Rehnskiöld. Det senaste bidraget är arkeologen
Anders Hanssons bok Armfeldts karoliner, som skildrar den
jämtländska härens invasion av Tröndelagen år 1718, ett led i
Karl XII:s norska fälttåg. Hanssons ambition är knappast att
tillföra forskningen ny kunskap. I stället är syftet att skildra ett
ödesdigert händelseförlopp som är tämligen okänt även bland
den historiskt intresserade allmänheten i Sverige; inte minst
uppmärksammas soldaternas och bondebefolkningens umbä
randen under detta dramatiska skede. På så sätt har Armfeldts
karoliner beröringspunkter med Peter Englunds debutbok
Poltava, som mycket riktigt återfinns i Hanssons litteraturför
teckning.
En första reflektion gäller bokens aptitliga yttre. Hansson
har klokt nog lagt ned möda på bildmaterialet, i form av en
myckenhet vackra och åskådliga kartor och fotografier. Det
förhöjer läsvärdet genom att ge liv åt framställningen, vartill
kommer den pedagogiska funktionen; särskilt med tanke den
stora mängden ortnamn är det av nöden att ibland kunna
orientera sig med hjälp av en karta. Ett lyckat grepp är också
författarens många citat ur brev och skrivelser från de inblan
dade aktörerna låt vara att citaten ibland kan bli lite väl
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långa. Särskilt underhållande ter sig krigsrådet Johan Henrik
Frisenheim, en av bokens huvudpersoner, som författade sina
skrivelser till landshövding Hugo Hamilton på en högst egenar
tad form av svengelska.
Anders Hansson har skrivit en insiktsfull och medryckande
bok som vittnar om en imponerande detaljkännedom om det
studerade skeendet. Läsaren får många och goda inblickar i den
tidigmoderna krigföringens vådor; steg för steg skildras general
Armfeldts svåra uppgift att samla en förhållandevis stor arme i
det karga Jämtland och föra över den till norskt territorium.
Uppgiften där, som aldrig lyckades, var att inta Trondheim.
Provianteringens centrala betydelse i tidens krigföring fram
kommer tydligt. Armeernas rörelser bestämdes i hög grad av
tillgången på föda för soldater och hästar, vilket var särskilt på
tagligt i glesbefolkade områden med föga utvecklat jordbruk.
En vanlig stridsåtgärd var att avhända fienden hans levnadsbe
tingelser genom att bränna bondgårdar, spannmål och andra
matförråd. Hansson visar att både svenskar och norrmän till
grep denna metod med varierande framgång. Det är en viktig
iakttagelse, eftersom den brända jordens taktik i delar av Karl
XII-litteraturen endast förknippas med ryssarna. Överhuvud
taget är det en av bokens förtjänster att strålkastarljuset inte
bara är riktat mot svenskarna, utan i hög grad också mot norr
männen. Den norske general Buddes göranden och låtanden ges
exempelvis åtskillig uppmärksamhet, liksom krigets konsekven
ser för Tröndelagens befolkning.
Det som möjligen saknas är en mer sammanhållen diskussion
om krigföringens villkor på ett generellt plan. Armfeldts mili
tära operationer kunde, i all korthet, ha jämförts med andra
krigsföretag i Sverige och Europa på 1600- och 1700-talet. Som
det nu är framgår det norska fälttågets särart bara delvis; de lo
gistiska problemen borde ha betonats mer, liksom det originella
i den fjärrväga provianteringen. En positiv sak är dock att
Hansson tydligt anger de rationella skälen för Karl XII:s inva
sion av Norge. Landets ekonomiska betydelse hade under
1600-talet blivit allt större genom de rikedomar som trälast
hanteringen genererade. Efterfrågan på norskt timmer var stor i
exempelvis Nederländerna och England. Den danske kungens
militära förmåga var beroende av exportintäkterna från verk246

samheten. Fälttåget var alltså ett sätt att slå ut Danmark-Norge
ur kriget genom att lägga beslag på trälasthanteringens kärn
områden. Dessa samband brukar sällan uppmärksammas; i
stället har många historieskrivare haft en olycklig tendens att
förklara turerna i det stora nordiska kriget med den "gåtfulle"
envåldskungens fixa ideer.
Hansson kunde med fördel ha fördjupat sin diskussion om
det politiska sammanhanget. Dels är redogörelsen för det stora
nordiska krigets förlopp i magraste laget. Dels sägs det ytterst
lite om det samhällssystem som präglade Karl XII:s Sverige.
Författaren nämner i förbifarten att det väldiga resursuttaget,
till exempel insamlingen av ett enormt antal hästar till Duveds
skans, möjliggjordes av den svenska statsapparatens effektivi
tet. Påpekandet borde ha utvecklats och fogats in i ett större re
sonemang om militärstatens karaktär och funktionssätt under
stormaktstiden. I detta ämne finns ju en rad forskare att luta sig
mot: Sven A Nilsson, Jan Lindegren, Eva Österberg, för att
bara nämna några. Den rådande maktstrukturen, kyrkans och
prästernas roll, böndernas ställning i samhället m m, är fakto
rer som i korthet kunde ha tagits upp. Armfeldts fälttåg skulle
därmed ha tett sig än mer intressant - och dessutom mer be
gripligt. I den tidigare litteraturen har karolinernas dödsmarsch
på fjället, jämte skottet vid Fredrikshald, tillåtits skymma den
historievetenskapligt långt mer spännande frågan om militär
statens resursuttag under det norska fälttåget. Man kan inte
säga att Hansson helt har lyckas undvika att begå samma miss
tag.
Även andra invändningar kan göras. På det hela taget fram
står Hanssons beläsenhet som lite bristfällig, att döma av litte
raturförteckningen. Han diskuterar till exempel tillståndet i
Finland under 1710-talet utan att ha tagit del av Christer Kuva
jas avhandling Försörjning av en ockupationsanne. Den ryska
armens imderhållss),stem i Finland 1713-1721 (Åbo 1999).
Risken är förstås att väsentliga forskningsrön går författaren
förbi. En större svaghet är dock notapparatens godtycklighet.
Även i populärhistoriska framställningar bör viktiga och an
märkningsvärda fakta följas av en not, men så sker bara ibland
i Annfeldts karoliner. Exempelvis hade man förväntat sig en
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not efter påståendet att motivet för det norska fälttåget till stor
del var att komma åt trälasthanteringen.
Hansson avslutar sin bok med ett par tänkvärda kapitel om
hur eftervärlden har sett på Armfeldts fälttåg. Det visar sig att
åtskilliga sägner och myter genom seklerna har spunnits kring
vissa av krigets deltagare. Den finske friskarekaptenen Peter
Långström är en av dem, liksom den norske dragonen Stor-Ing
vald. Mer förvånande är kanske att man på den svenska sidan
har rest en rad monument till åminnelse av de tragiska händel
serna. Särskilt vid sekelskiftet 1900 var de politiska konjunktu
rerna gynnsamma för den typen av manifestationer. Man kan
tycka att fälttågets sammanbrott och armens undergång i en
snöstorm vore en olämplig episod att göra till föremål för stor
svenskt svärmeri. Monumenten är därför en påminnelse om att
även historiska nederlag och förluster kan fungera som natio
nella symboler; själva kulten av "hjältekonungen" Karl XII,
som helt misslyckades med sina strävanden, är ju ett tydligt ex
empel. Fenomenet är ingalunda specifikt för Sverige; en av de
nationella myterna i Serbien handlar om nederlaget mot tur
karna vid Trastfälten 1389. Nuförtiden är nog Armfeldts karo
liner överspelade i sådana sammanhang - dessbättre. Anders
Hanssons bok visar att det likafullt är motiverat att intressera
sig för deras öde.
Martin Linde

Danska legoknektar
Skjold Petersen, Karsten: Geworbne krigskarle. Hvervede sol
dater i Danmark 1774-1803. T0jhusmuseets skrifter 15. K0benhavn 2002. 399 s.
Karsten Skjold Petersen, museiinspektör vid T0jhusmuseet i
Köpenhamn, försvarade år 2000 avhandlingen Geworbne
krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774-1803, som
förra året utkom i lätt reviderad version. Verket behandlar den
danska armens värvade soldater under perioden 1774-1803.
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Petersen tar avstamp i den under perioden vanligen förekom
mande bilden av de värvade soldaterna såsom varandes lider
liga, tjuvaktiga och opålitliga. Utifrån detta menar författaren
att det vore intressant att närmare undersöka vad som låg
bakom denna samtida bild, och om den överhuvudtaget kan
anses vara befogad. Petersen påpekar att den danska forsk
ningen tidigare främst ägnats de utskrivna soldaterna, medan
de värvade lämnats därhän. Huvudsyftet med undersökningen
kan därmed sägas vara att nyansera bilden av den värvade sol
daten. Frågorna som Petersen ställer sig är: vilka var de värvade
soldaterna? Hur rekryterades de? Hur blev de utbildade, utrus
tade och inordnade i den militära organisationen? Hur såg
löneförhållandena ut? Och hur såg samspelet mellan soldater
och civilbefolkning ut? Verkets frågeställningar är därmed
präglade av vad författaren kallar ny militärhistoria, det vill
säga: frågeställningarna är mer inriktade mot samhälls- och so
cialhistoriska problemkomplex, snarare än slag, uniformer och
enskilda regementens historia.
De tidsmässiga avgränsningarna utgörs av två militära refor
mer. När undersökningen tar sin början 1774 hade de värvade
och de utskrivna förbanden slagits samman till ett slags hybrid
förband, innehållande både värvade och utskrivna soldater en
reform som för övrigt liknade den regementsreform som ge
nomfördes i Sverige 1813, då de indelta förbanden kom att för
stärkas med beväringar. Undersökningens slut 1803 motiveras
med införandet av allmän värnplikt i Danmark. Verket fokuse
rar därmed inte på de värvade soldaternas förhållanden under,
vad man kan förmoda, den mest renodlade formen då värvade
och utskrivna förband organisatoriskt var skilda åt. Det trupp
slag som står i fokus är infanteriet som i Danmark, liksom i de
flesta andra länders härar, var det största truppslaget.
Verket är indelat i fem kapitel, varav det första behandlar
den danska armens organisation och dess förändringar under
den undersökta tidsperioden. Den tidigmoderna danska armen
var på det hela taget en organisation som utan alltför stora pro
blem tycks ha gått att om- och reorganisera efter förändrade
förhållanden och behov, åtminstone i jämförelse med den
svenska, huvudsakligen indelta armen, som under perioden inte
tycks ha erbjudit lika stor flexibilitet i detta avseende.
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Det andra kapitlet behandlar hur värvningen gick till rent
konkret, vilka former den tog, vilka villkor den skedde under
och inte minst var den skedde. Många av de värvade soldaterna
- cirka 60 % var utlänningar och av dessa var hälften tyskar.
Den danska armens värvade element var således en internatio
nellt präglad styrka. I kapitel tre uppmärksammar författaren
de tjänsteförhållanden som soldaterna verkade under. Här be
handlas även brott och straff i den danska armen. Ett centralt
problem för de tidigmoderna armeerna var deserteringar.
Kapitel fyra tar sig an de sociala förhållanden som soldaterna
levde under och behandlar inkvarteringsproblematiken, lev
nadsomkostnaderna, förordningar och faktiska förhållanden
rörande kvinnor och barn, samt - inte minst - soldaternas kri
minalitet. Slutligen undersöks i kapitel fem förhållandet mellan
garnisonen och staden, det civila och det militära. Infanteriet i
Danmark var till skillnad från infanteriet i Sverige ett huvud
sakligen urbant vapenslag, som gav vissa städer en mycket kraf
tig militär prägel. Armen lämnade därför tämligen stora av
tryck i det urbana civila samhället. Inte minst gällde detta ar
betsmarknaden, där de värvade soldaternas arbetskraft kunde
användas för att hålla ned den civila okvalificerade arbetskraf
tens löner. I vissa avseenden förefaller därför krigsmakten så
som arbetskraftsreserv betraktad att understundom ha utgjort
ett hot mot skråsamhällets ordning. Liknande resultat fram
kommer även i Thomas Magnussons avhandling Proletär i uni
form (1987}, som behandlar den värvade soldaten och arbets
marknaden i Göteborg under frihetstiden, som Petersen delvis
även relaterar sina resultat till.
Vidare behandlas även betydelsen för en stad att ha en eller
flera garnisoner förlagda inom stadsmurarna. Trots att det i de
battinlägg under perioden ofta framfördes kritik mot krigsmak
tens närvaro, visar Petersen att den ekonomiska betydelsen av
garnisoner kunde vara betydande, eftersom de av staten betalda
soldatlönerna huvudsakligen omsattes i närområdet. För vissa
av stadens näringsdrivande invånare kunde således omsätt
ningen höjas med hjälp av en garnisons närvaro, medan den
okvalificerade arbetskraften å andra sidan fick känna av en
ökad konkurrens på den civila arbetsmarknaden. De resone
mang som här framförs påminner i vissa stycken om de som
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ifrån kommunpolitiskt håll kunde höras i samband med rege
mentsnedläggningarna i Sverige under 1990-talet.
Vad kan då sägas om detta verk? Boken är otvivelaktigt ett
gediget empiriskt arbete som levererar nya infallsvinklar på och
ny kunskap kring den danska armen, det danska samhället och
de värvade soldaternas villkor. Möjligen hade verket dock tjä
nat på om ytterligare några resonemang hade inkluderats. För
det första hade det kanske varit på sin plats att något mer ge
nomgripande placera in användningen av värvade soldater i det
tidigmoderna danska statsbygget som helhet. Krigsmakter med
en blandning av värvade och utskrivna soldater var, vilket för
fattaren framhåller, inget specifikt danskt fenomen, utan sna
rare ett allmäneuropeiskt. Emellertid tycks den danska armen
ha använt sig av just värvade soldater i betydligt högre ut
sträckning efter det stora nordiska kriget än andra, likaledes
militariserade stater, såsom exempelvis Preussen och Sverige.
Detta hade kunnat problematiseras ytterligare genom en dis
kussion av det tidigmoderna Danmark som ett ekonomiskt, po
litiskt, socialt och militärt sammanhängande system. Exempel
på frågeställningar som då hade kunnat aktualiseras är: på vil
ket sätt kan den värvade soldatens levnadsvillkor antas ha för
ändrats, då regementena inte längre var enbart värvade? Hade
den något humanare rättsskipningen som under undersök
ningsperioden började praktiseras något att göra med att det
inte var möjligt att behandla de utskrivna soldaterna på samma
sätt som de värvade eller berodde detta på andra, utanför den
militära sfären liggande faktorer? Små frågor i sammanhanget,
kan det kanske tyckas, men med möjlighet till mycket intres
santa svar, då de skulle kunna lämna ledtrådar till hur discipli
neringens mekanismer fungerade i relation till soldatkollekti
vets sociala sammansättning.
Vidare saknas en närmare diskussion av officerskåren. De
som kommenderade och hade det yttersta ansvaret för solda
terna blir på det hela taget en tämligen anonym grupp. Det
hade varit intressant att få veta något mer om dessa, om inte
annat för att ge en tydligare ram åt undersökningsobjektet. Var
officerarna väl integrerade i det danska lokalsamhället, eller ut
gjorde de en grupp vid sidan av garnisonsstadens övre sociala
skikt? Att förhållandet mellan officerare och studenter kunde
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vara spänt framgår, men hur såg förhållandet mellan soldater
och officerare ut?
Med detta sagt bör dock verkets förtjänster framhållas. Det
är ett synnerligen gott prov på ett vetenskapligt hantverk och
bör betraktas som ett standardverk över armens värvade solda
ter under den tidigmoderna epokens slutfas i Danmark. Källbe
handlingen förtjänar särskilt att lyftas fram. Författaren be
handlar olika teman utifrån flera olika aspekter. Värvningens
genomförande behandlas således inte enbart utifrån reglemen
ten och diverse statistiska sammanställningar, utan också uti
från memoarer och dagboksskildringar, vilket gör skildringen
levande. Den värvade soldaten framträder på detta sätt inte en
bart som ett nummer i rullorna, eller som en lönesumma i rege
mentenas räkenskaper, utan som en i det historiska skeendet
existerande individ. Att författaren ledigt växlar mellan kvanti
tativa resonemang och detaljresonemang av närmast kulturhis
torisk karaktär gör framställningen mustig och bidrar till en
ökad insikt kring soldaternas vardagsliv. Således får läsaren
veta hur soldaternas frisyrer sattes upp, vilken musik som spe
lades under ett gatlopp samt hur en militär begravning gick till.
Verket är försett med tydliga diagram och tabeller som på ett
lättillgängligt sätt presenterar valda delar av författarens forsk
ningsresultat. Vidare förekommer samtida teckningar och plan
scher i relativt riklig mängd, liksom även ett och annat nutida
fotografi över byggnader som beskrivs i framställningen, vilket
förlänar arbetet ett vackert yttre. Det vore intressant att se en
liknande studie av de svenska värvade soldaterna under 1700talet. Den indelte soldaten har i Sverige ägnats en hel del upp
märksamhet, medan den värvade fortfarande är en tämligen
okänd figur.
Fredrik Th isner
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Bondens betydelse i krigföringen
Hårdstedt, Martin: Om krigets förutsättningar. Den militära
underhållsproblematiken och det civila samhället i norra
Sverige och Finland under Finska kriget 1808-09. Institutionen
för historiska studier, Umeå universitet, 2002. 378 s.
Militär logistik har i svensk historieforskning rönt begränsat in
tresse. Inom framför allt den anglosaxiska forskningen har
"war and society" vuxit fram som ett forskningsfält, där rela
tionen mellan militären och det civila samhället undersöks. Vis
serligen har det i Sverige gjorts en del forskning som bl a kret
sar kring krigsfinansiering, lokalsamhällena och krigsbördorna,
men med sin koppling till ett krig på svensk mark är Hårdstedts
ämnesval ovanligt och välkommet.
Avhandlingens syfte är att "undersöka förutsättningarna för
att underhålla en arme och föra krig i de norra delarna av
Sverige och Finland 1808-09" men även "det civila samhällets
roll i det militära underhållssystemet". Detta tämligen specifika
syfte bryts ned i tre delar: 1) krigsområdets resurser, krigspla
ner och underhållsorganisation; 2) den militära underhållspro
blematiken i praktiken; och 3) det civila samhällets roll som re
surs i det militära underhållssystemet. Om syftet formulerats
lite mer generellt, som att nå kunskap kring de logistiska möj
ligheterna att föra krig i europeisk periferi under tidigmodern
tid, så tror jag att det hade hjälpt Hårdstedt att lyfta blicken
från kriget 1808-1809 till andra krig som utkämpades i det
nordiska området.
Avhandlingen är disponerad i tre delar med en inledande del
(kap 1-3), de empiriska undersökningarna (kap 4-8) och ett
slutkapitel. Kapitel 1 är ett inledningskapitel medan det andra
kapitlet ger en bakgrund till tidens krigföring och underhåll
samt en historik över kriget. Aven kapitel 3 om krigsområdet,
krigsplaner och underhållsorganisation, är en bakgrund som
bygger på litteratur. På många sätt fungerar dessa inledande 75
sidor väl men utgör sammantaget en för lång startsträcka. I ka
pitel 4 och 5 undersöks underhållet under 1808 respektive
1809. I de efterföljande kapitlen (6-8) undersöks hur det civila
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samhället involverades: den lokala civilförvaltningen, borgarna
och städerna samt bönderna. Krigets konsekvenser ligger utan
för ämnet och intresset är riktat mot det civila samhället som en
resurs och hur militären och förvaltningen lyckades genom
driva de krav som ställdes.
En uppdelning av underhållsproblematiken från Jan Linde
gren ger Hårdstedt struktur på sin analys: 1) försörjningskapa
citet; 2) kostnaden (varifrån kom medlen?); och 3) transpor
terna. I en strikt mening kan man inte säga att Hårdstedt tar av
stamp i några teoribildningar, varken kring underhållsproble
matiken - man hade här kunnat tänka sig både teorier kring
byråkrati och kring organisationer i allmänhet, i synnerhet som
frågan om armen som en marknadsorganisation och -aktör be
rörs eller kring relationen centralmakt-lokalsamhälle. På den
senare punkten talar Hårdstedt visserligen en hel del om "att
[d]en lokala civilförvaltningen framstår som en nyckelgrupp"
och om förvaltningens dubbla roller. Han stöder sig här på
forskning som fokuserar på relationen mellan militären och det
civila samhället. Det är synd att han inte skaffar sig några ana
lytiska verktyg utifrån de diskussioner som bl a förts kring in
teraktionsbegreppet (det har nu hamnat i en not). Att det mili
tära resursuttaget är ett högprioriterat krav hade kunnat kopp
las till diskussionen om lokalsamhällets möjligheter till infly
tande inom olika politikområden. Nu stannar Hårdstedt vid att
konstatera att lokalsamhället "i sin resursroll" kunde fungera
passivt eller aktivt.
Hårdstedt är väl inläst på den anglosaxiska forskningen.
Motsättningen mellan Martin van Creveld och John A Lynn
blir ett bollplank för avhandlingen. Den förre hävdar att krigfö
ringen var helt styrd av hänsyn till underhållet och har angett
att armeerna till 90 % var beroende av lokala resurser, medan
den senare istället menar att det under perioden från trettioår
iga kriget till Napoleonkrigen skedde en utveckling av logisti
ken, med bl a magasinering och ökad tillförsel utifrån. Om fo
kus inte varit så snävt inriktat på europeiska periferier under
Napoleontiden så hade Hårdstedt antagligen kunnat dra nytta
av fler arbeten.
"Handlingar rörande 1808-1809 års krig" (Krigsarkivet) ut
gör det viktigaste källmaterialet; därutöver har bl a arkiv från
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den lokala förvaltningen utnyttjats, men luckorna är här stora
genom att två länsstyrelsearkiv (benämnda "länsarkiv") för
störts i bränder. Källan till förhållandena på den ryska sidan
har varit avskrifter som gjordes i Ryssland före 1917 (KrA).
Det är sammantaget ett mycket stort och skiftande material.
Inte minst är de omfattande och grundliga analyserna av räken
skaperna viktiga för att ge nya perspektiv.
Avhandlingen är på många sätt prydligt genomförd, bara en
staka anmärkningar kan riktas mot den formella utformningen.
Så har kartan på sidan 66 blivit närmast oläslig och tabell 7
(s 292) är svårtolkad. Det är knepigt att förstå kategorierna be
hållning, inkomster respektive utbetalningar.
I kapitel 3 konstateras att krigsområdet hade begränsade för
sörjningsresurser. De svenska styrkorna uppgick 1808 till cirka
15 000 man och 2 000 hästar, medan den ryska armen var av
sevärt större. Områdets karaktär omöjliggjorde det rekvisi
tionssystem som Napoleon tillämpade där soldaterna fick leva
på det som landet gav. Båda armeerna var istället starkt bero
ende av magasinen. I de svenska krigsplanerna förutsattes en
inledande reträtt. Sveaborg skulle hållas för att dels störa fien
den, dels kunna utgöra stöd vid en planerad motoffensiv med
landstigning. Sett i ett större perspektiv uppfattade den poli
tiska ledningen Danmark som ett större hot än Ryssland. Den
svenska armen med oövade indelta soldater ställdes mot yrkes
soldater med färsk krigserfarenhet.
I kapitel 4-5 undersöks underhållspraxis. Det svenska syste
met var inflexibelt eftersom trossen vid förbanden var liten och
de enskilda soldaterna bara skulle bära med sig proviant för två
dagar. Tilldelningarna, som bestod av bröd (mest torrt), kok
mat (ärtor, gryn, mjöl) och sovel, omfattade i regel 3 1003 700 kcal/dygn vilket ungefär motsvarade normen, men var
för knappa för behoven vid marsch och strid. Vid förbanden
fanns enbart proviant för fem dagar. Man var därför beroende
av kontinuerliga transporter från magasinen. Malning och
brödbak sköttes lokalt, framför allt på landsbygden. Tillgång
arna i magasinen verkar ha varit någorlunda tillfyllest, men
ofta brast det i transporterna så att vissa varor felade. Eftersom
hö inte lät sig transporteras var man tvungen att ordna detta lo
kalt. Efter reträtten till Torneå klarade man inte längre höför255

sörjningen och armen sålde i början av 1809 i stort sett alla
hästar. Allmogen bar upp alla delarna i systemet: leveranser av
varor till magasinen och direkt till förbanden, transporter, in
kvartering, samt anskaffandet av betalningsmedlen. I storleks
ordningen 80-100 % av förnödenheterna, med vissa undantag,
hämtades inom de aktuella landsdelarna. Hårdstedt menar att
den svenske befälhavarens rörelsemöjligheter begränsades av
underhållssystemet, vars utformning ytterst var en politisk
fråga.
Det ryska systemet var flexiblare genom att matlagen fick ta
större ansvar för sin försörjning. Soldaterna fick en större kon
tanttilldelning än de svenska och mindre tilldelning av provi
ant. Trossen var större och ökade rörligheten. Som ockupa
tionsarme på fientligt territorium lyckades ryssarna pressa fram
mer än de svenska trupperna. Soldaterna handlade med lokal
befolkningen, men också hot och stölder förekom. Ryssarna
bedrev en pacificeringspolitik som gick ut på att vinna allmo
gens förtroende i Finland, bland annat lät man bönderna in
komma med skadeståndskrav, vilka dock aldrig realiserades.
Man fick snabbt kontroll över förvaltningen. Emellertid hade
man besvär med obstruerande bönder och bondekrig på vissa
håll. Det ryska uppträdandet var i huvudsak disciplinerat. En
orsak till att ryssarnas försörjningssystem fungerade bättre var
att landsvägsförbindelserna med hemlandet var kortare och
säkrare. Vid ockupationen av norra Västerbotten 1809 kunde
ryssarna via kontributioner skaffa fram stora resurser.
I kapitel 6 till 8 undersöks hur den lokala förvaltningen, bor
garna och städerna samt bönderna drogs in i försörjningssyste
met. De bottniska städernas sjötransporter hade stor betydelse
för försörjningen och i viss utsträckning också handelsmännens
egna leveranser. Böndernas medverkan var avgörande. Hård
stedt konstaterar att gränserna mellan det militära och det ci
vila suddades ut och att förvaltningen i mycket hög utsträck
ning kom att anlitas för att genomdriva de militära kraven.
Viktiga aspekter av mötet mellan militär, civil förvaltning och
lokalsamhälle framkommer i dessa kapitel, bl a går Hårdstedt
nära in på förvaltningens dubbla roller utifrån landshövdingen
i Västerbotten som ofta var i konflikt med militären. Hårdstedt
konkluderar, vilket inte förvånar, att den lokala förvaltningen
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brast i effektivitet. Han finner också tredskande bönder, sär
skilt i samband med transporterna. Orsaken till att det ändå
fungerade var antagligen den ständiga militära närvaron. Trots
dessa viktiga resultat kan jag tycka att redogörelserna för de
rent konkreta göromålen med skjutsar, sjötransporter m m, tar
överhanden i dessa kapitel, vilket jag tror sammanhänger med
att det är logistiken i sig och det civila samhället som resurs
som står i fokus. Intrycket beror antagligen också på att analys
och argumentation ofta presenteras först efter detaljerade empi
riska genomgångar (t ex s 114-118). Jag vill dock framhålla att
Hårdstedt har en god språkbehandling, synpunkten rör presen
tationsformen.
Det generella intrycket av Hårdstedts undersökningar är att
de är väl genomförda och att resultaten framstår som välbe
lagda. På några punkter har jag dock synpunkter på tolknings
frågor. Någon samlad behandling av spannmålstillgången inom
området i januari 1808 ges tyvärr inte även om den berörs (bl a
s 73, 243). Hur försörjningsläget såg ut sammanhänger med
missväxter och införselmöjligheter. Hårdstedt nämner att det
förekommit missväxter åren före krigsutbrottet och att allmo
gen hade fått spannmålslån. Det allmänna försörjningsläget, in
klusive tillgången i riket, hade kunnat kopplas ihop med upp
bördssituationen. Det hade naturligtvis betydelse om militären
mötte en allmoge som dras med skatterestantier och redan har
knappt med spannmål. Med hjälp av framför allt landsböcker
borde det ha varit möjligt att rekonstruera en sådan bild.
Hårdstedt skriver om Sveaborgs kapitulation och de omkring
7 800 tunnor spannmål som gick förlorade att det "ger ett in
tressant underhållsperspektiv på kapitulationen" (s 124f) men
återkommer sedan inte till detta. Frågan är dock om inte denna
initiala förlust ska tillmätas större betydelse. Förlusten motsva
rade de kvantiteter spannmål som man totalt lyckades få fram
under vardera andra respektive tredje kvartalet 1808.
Den politiska ledningens agerande får en avgörande roll för
några av Hårdstedts viktiga förklaringsresonemang. Den stod
ytterst bakom underhållssystemet och den bristande tillförseln
till Finland. Även de dåliga statsfinanserna lyfts fram. Han an
tyder att händelserna 1809 med statsvälvningen antagligen för
lamade krigsledningen. Med tanke på den betydelse han tillmä257

ter den politiska situationen hade det varit på sin plats med en
samlad redogörelse.
Några gånger uppträder Hårdstedt snarast som officeren
som provar olika utfall av krigsscenariot. Han för kontrafak
tiska resonemang om vad som skulle ha hänt om svenskarna
hade utnyttjat sjöherraväldet för att föra fram nya förråd. Han
menar sig kunna bedöma vilken omfattning transporterna
skulle ha kunnat få: det "hade ... varit möjligt att bygga upp
magasin som hade räckt för Finska armen" (s 183). Han uttalar
sig också om konsekvenserna "[man] hade kunnat vinna en av
görande fördel" {s 143 ). Kontrafaktiska resonemang kan ut
nyttjas, men kräver att man utreder varför tänkbara alternativ
inte realiserades. I slutkapitlet förvånar det att Hårdstedt väljer
att spekulera i om inte en förstärkt landstigning i Åbotrakten i
juni 1808 skulle ha kunnat kompensera förlusten av Sveaborg.
I slutkapitlet, som väl återkopplar till de ställda problemen
men huvudsakligen är av sammanfattande art, återkopplar
Hårdstedt till forskningsdiskussionen. Visserligen var armeerna
beroende av de lokala resurserna, men han menar ändå att van
Crevelds bild måste nyanseras genom att organisationen av un
derhåll och förband måste vägas in. Hårdstedts ambitiösa av
handling ger värdefulla insikter om den militära logistiken un
der Napoleonkrigen som vi tidigare i stort sett helt har saknat.
Dessutom har resultaten direkt bäring på den omfattande
svenska forskningen som ur olika aspekter har behandlat rela
tionerna mellan centralmakt och lokalsamhälle.
Pär Frohnert
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Tre tyskar
Bucholz, Arden: Moltke and the German Wars, 1864-1871.
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Något lättsinnigt kan man kanske karaktärisera Tysklands mi
litära historia under halvseklet före första världskrigets utbrott
med tre namn, Helrrrnth von Moltke d ä (1800-1891), Alfred
von Schlieffen (1833-1913) och Helmuth von Moltke d y
(1848-1916). Moltke d ä skapade förutsättningar för, Schlief
fen planerade för den stora segern men Moltke d y schabblade
bort den när det gyllene tillfället väl kom.
Under åren 2001 och 2002 utkom tre böcker av författare
verksamma i England eller USA men med tyskklingande namn.
Böckernas omslag pryds av var sin bild av en av de tre nämnda
portalfigurerna men därmed upphör i stort sett likheten mellan
de tre verken.
Moltke d ä står i centrum för Arden Bucholz Moltke and the
German Wars, 1864-1871. Bucholz är verksam i USA och har
tidigare bl a givit ut ett par böcker om Hans Delbriick och
Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning (1991). Han är
sålunda ingen nykomling vare sig till ämnet tysk militärhistoria
eller till Moltke d ä.
Bucholz anger två målsättningar med sin bok. Den första är
att beskriva den preussiska armen före 1914 utan den mentala
barlast som de två världskrigen medfört. Som ett efterföljans
värt exempel tar han fram den kände afroamerikanske intellek
tuelle W E B Du Bois, som efter två år i Berlin fick "deep at
tachement and profound respect" för det kejserliga Tyskland.
För det andra vill han komplettera denna äreräddning med att
framföra hypotesen att Moltke d ä var "a much more remark
able individual than anyone has noticed up to now", vilket är
Bucholz andra målsättning. Han var "a rare combination of ar259

tist and soldier", som initierade vad Bucholz kallar "deep fu
ture-oriented war-planning processes".
Bucholz går således ingalunda till verket med objektiviteten
som främsta ledstjärna. Han har också åstadkommit ett verk
ligt hjälteporträtt av Moltke d ä. Denne sammanfattas som en
modern, "selfmade", tekniskt utbildad, professionell officer,
som utmärktes av kreativ energi, ständig fantasi och förbli
vande nyfikenhet, en filosof i generalsuniform. Han var unik
genom att lyckas sätta samman och göra perfekta existerande
processer och tekniker och därigenom skapa en förebild för alla
storskaliga nittonhundratalskrig.
Stora ord, men lyckas Bucholz övertyga? Visserligen ger han
en intressant redogörelse för Moltkes ovanliga karriär, med in
slag som tre års aktiv tjänst i danska armen i sin ungdom och
fyra år som instruktör åt turkiska armen på 1830-talet, men
man kommer knappast personen Moltke in på livet. Man får
t ex inte veta hur han känslomässigt reagerade på kriget mot
Danmark 1864, det land som han bott mer än tio år i, som
hans far blivit generallöjtnant i och som han hade såväl flera
systrar och bröder som sin frus familj i. Upplagt alltså för en
inre konflikt, men om detta intet. Moltke framstår här, som an
nars, som den närmast perfekte pliktmänniskan.
Tyngdpunkten i boken är beskrivningen av den preussiska
generalstaben och Moltkes inverkan för att fullända dess ar
betssätt och för att öka dess inflytande inom det preussiska mi
litärväsendet och det preussiska samhället i stort. Moltkes per
sonliga insatser, de möjligheter som innovationerna järnväg
och telegraf gav för en ny typ av krigsplanering och inte minst
de därav fö�jande lyckosamma utgångarna av de tre krigen mot
Danmark, Osterrike och Frankrike gjorde generalstaben till en
ledande organisation i Preussen-Tyskland och Moltke själv till
en central person.
Dessa är de mest övertygande delarna av boken. Betydligt
mindre lyckade, åtminstone i mina ögon, är beskrivningarna av
själva krigen. Bucholz lyckas dåligt med att ge goda överblickar
utan förlorar sig lätt i detaljer. Inte heller framgår alltid med
önskvärd tydlighet Moltkes inverkan på själva krigshändel
serna. Man kan ibland få intrycket att författaren egentligen
skrivit två framställningar, en om Moltke och generalstaben
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och en om krigen, och inte riktigt lyckats sammanfoga dem till
ett helt.
En stor brist hos boken är det dåliga språket. Bucholz eng
elska flyter sannerligen inte lätt och han har en del irriterande
egenheter, exempelvis en benägenhet till upprepningar, alltför
frikostig användning av samhällsvetenskaplig jargong samt,
inte minst, ständiga och ofta onödiga retoriska frågor.
Det allvarligaste problemet är dock den icke-objektiva
grundinställningen. Bucholz vill uttryckligen höja Moltke och
generalstaben till skyarna. Det gör han också så gott han kan,
men resultatet blir i stället att han hos läsaren efterlämnar en
känsla av misstänksamhet.
En bister Schlieffen blickar emot läsaren på Terence Zubers
första bok Inventing the Schlieffen Plan. German War Plan
ning, 1871-1914. Generalens min är berättigad. Visserligen
håller Zuber Schlieffen för att vara en stor man men hans stora,
och hela boken genomsyrande, tes är att det Schlieffen blivit
mest känd för, sin stora plan, aldrig existerade. Zuber är med
veten om att detta är en kontroversiell tes. Boken är, eller byg
ger åtminstone på, en doktorsavhandling framlagd i Wiirzburg,
men inte ens hans två handledare, professor Wolfgang Altgeld i
Wiirzburg och professor Hew Strachan i Oxford, instämde i
hans tes.
Zuber utgår från att det efter första världskriget uppkom en
"Schlieffenskola" i Tyskland. Främst tidigare officerare från ge
neralstaben förde fram tanken att Schlieffen utarbetat en genial
krigsplan som skulle ha lett till Tysklands seger, om inte hans
efterträdare som generalstabschef, Moltke d y, ändrat i den och
därmed gjort den omöjlig att genomföra med full kraft.
Detta, tillsammans med en olycklig reträttorder - också
Moltkes fel - gjorde att Tyskland förlorade slaget vid Marne
och att kriget därefter stelnade till ett mångårigt skyttegravs
krig. Senare historiker, t ex Gerhard Ritler, har kritiserat Schli
effenplanen. Enligt Zuber är allt detta i stort sett nonsens. Ef
tersom planen enligt honom inte existerade var det egentligen
ett slags dispyt om påvens skägg.
Förvisso finns det ett dokument som eftervärlden enligt Zu
ber av misstag tagit för en utarbetad krigsplan, en promemoria
av Schlieffen från början av 1906 med de kända tankarna på
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kraftsamling på västfrontens högra flygel för att genom en
kringgående rörelse genom Belgien-Holland överflygla och på
kort tid besegra det franska försvaret, varefter trupperna med
järnväg snabbt skulle föras över till östfronten för att där be
segra de långsammare mobiliserande ryssarna. Härigenom
skulle tyskarnas stora dilemma lösas och ett tvåfrontskrig för
vandlas till två enfrontskrig.
Enligt Zuber var Schlieffens PM i stället ett militärpolitiskt
dokument. Genom att medvetet laborera med större truppstyr
kor än vad Tyskland förfogade över ville den då f d general
stabschefen på detta indirekta sätt visa vilka möjligheter som
fanns om landet utbildade en större del av den tillgängliga
värnpliktskontingenten ( och kom upp i en andel som liknade
Frankrikes).
Fanns det då inga tyska krigsplaner? Jovisst, och Zuber läg
ger ner stor möda på att diskutera dem och deras utveckling.
Krigsplaneringen hade två kärnproblem. Ett var tekniskt: Hur
skulle man så snabbt som möjligt per järnväg transportera så
stora truppmassor som möjligt? Det andra var strategiskt:
Vart? Zuber intresserar sig mest för den senare frågan. Svaret
är naturligtvis beroende på vilka fiender man kunde räkna med
och speciellt problematiskt var förstås om fiendernas geogra
fiska läge tvingade fram ett två- eller flerfrontskrig.
Under l 870-talet var Frankrike den tänkta motståndaren
men tidvis fanns en risk för krig också med Ryssland eller
Österrike-Ungern. Dessa blev dock snart allierade till Tyskland.
Alliansen med Österrike-Ungern höll i sig ända till 1918 medan
vänskapen med Ryssland blev kortvarig. Trots det ständiga ho
tet från Frankrike satsade Moltke d ä normalt på alternativet
kraftsamling åt öster (Ostaufmarsch) mot Ryssland. Hans ef
terträdare Alfred von Waldersee och Schlieffen blev, allt efter
som Ryssland och Frankrike närmade sig varandra och 18921894 formade en allians, alltmer benägna på kraftsamling åt
väst (Westaufmarsch) men alternativet öst var hela tiden aktu
ellt.
Större delen av Zubers bok består av mycket detaljerade re
dogörelser för den tyska generalstabens olika krigsspel, som tog
sig form av "Generalstabsreisen", årliga ritter i den aktuella
terrängen, "Kriegsspiele", årliga vinterspel, eller "Schlussaufga262

ben", taktisk-strategiska tester. Dessa redogörelser är av värde
endast för de extremt intresserade och hans bok hade vunnit åt
skilligt på en mer övergripande och sammanfattande redogö
relse. Nu är det svårt att se någon röd linje i dessa övningar ef
tersom man ömsom övade i väster och ömsom i öster. Zubers
underförstådda mening är att dessa verkligen avspeglade den
aktuella krigsplaneringen snarare än att i första hand huvud
sakligen vara lämpligt omväxlande övningar för generalstabs
officerarna och aspiranterna.
Förhållandet att de kända övningarna (det är t ex, med un
dantag för 1912, en lucka för den kritiska perioden 19091914 ), främst "Generalstabsreisen", möjligen med något en
staka undantag inte ens liknar Schlieffenplanen är för Zuber
det huvudsakliga beviset för att den inte existerat, i varje fall
inte som krigsplan.
Det är dock lätt att emot Zuber hävda att denna bevisföring
är ytterst tveksam och långt ifrån övertygande. Zuber avfärdar
emellertid inte alls Schlieffen som strateg, tvärtom. Men Schlief
fens huvudtanke var, enligt Zuber, helt skild från "planen".
Han siktade i stället mot att med hjälp av järnvägstransporter
kunna utlösa överraskande motoffensiver för att inringa och
förgöra fienden på eller nära tyskt territorium, inte mot att
åstadkomma djupa inbrytningar i fiendeland. Den viktiga kons
ten var att mot totalt sett resursöverlägsna fiender kunna åstad
komma lokala överlägen för att vinna avgörande segrar.
Moltke d y kommer i ett nytt ljus i Zubers analys. Tidigare
anklagelser mot honom för att ha "förstört" Schlieffenplanen
blir givetvis irrelevanta. I stället anses han i princip ha följt den
strategi som Zuber utmålar som Schlieffens. Här finns, enligt
Zuber, inga tankar på den massiva omfattningen som till och
med skulle föra 1. armen på den högra flygeln bortom Paris för
att där utdela det slutgiltiga slaget mot fransmännen. Den
skulle i stället vara flankskydd för huvudanfallet, som genom
Belgien och Luxemburg skulle gå in i Frankrike och där besegra
de tre franska armeer som ursprungligen stod nära den fransk
belgiska gränsen men som förväntades ha anfallit in i Belgien.
Om fransmännen i stället anföll i Lothringen skulle det avgö
rande slaget stå där, med tyska anfall från Metz och från högra
flygelns armeer som skulle vända tvärt mot sydöst. "Kuppen
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mot Liege", som ansetts vara en förutsättning för Schlieffenpla
nens genomförande blir i Zubers framställning endast ett medel
för att förekomma fransmännen ( och engelsmännen) i avsikt att
skydda de tyska kommunikationslinjerna.
Moltke d y gjorde, enligt Zuber, ett stort misstag. I stället för
att genomföra motanfallet enligt Schlieffens modell försökte
han, genom att sända trupper till östfronten, att vinna segrar på
båda fronterna samtidigt. Detta visade
vara omöjligt.
Zuber tar även ställning till den allmänna frågan om Tysk
lands skuld till första världskrigets utbrott. Eftersom det enligt
honom inte fanns någon aggressiv Schlieffenplan, som måste
utlösas med automatik, utan snarare en plan som byggde på
motanfall nära gränserna minskar Tysklands skuld drastiskt.
Huvudskulden lägger Zuber i stället på de allierade. Mobilise
ring betydde krig och Ryssland mobiliserade först. Tyskland
bara reagerade. Zuber avslutar sin bok med att säga att studien
har varit ett försök att återställa historien om tysk krigsplane
ring på fast professionell grund, militär likaväl som historisk.
Få läsare torde bli övertygade om att han lyckats.
En som säkerligen inte blivit det är Annika Mombauer. Hen
nes första bok, Helmut von Moltke and the Origins af the First
World War utkom 2001 och följdes året därefter av The Ori
gins of the First World War. Controversies and Consensus. Den
första boken, som är hennes doktorsavhandling, utgår från den
uppfattning om Moltke d y som "Schlieffenskolan" etablerade
efter första världskriget. Bilden av denne är negativ. Där har
han ställts till svars för förlusten vid Marne 1914, något som i
sin tur sagts bero på att han som generalstabschef på ett ödesdi
gert sätt ändrade i den plan som annars med säkerhet lett till
tysk seger. Moltke d y utmålas som en allmänt svag och obe
tydlig person, en ovärdig efterträdare till geniet Schlieffen. Inte
minst anses han ha uppträtt svagt och tveksamt under julikrisen
1914, något som gav honom ett alltför begränsat inflytande på,
och därmed ansvar för, krisens utveckling och krigsutbrottet.
Han ville inte ha krig. Hans ovedersägligen aggressiva uttalan
den var bara spel för galleriet, ett försök att dölja en inre osä
kerhet.
Mombauer försöker förändra denna bild och närmast vända
den i sin motsats. Hon gör det bland annat med hjälp av nytt
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källmaterial, som, mot förmodan i väst, överlevde den för
ödande bombningen av Potsdam i april 1945, fördes till Po
dolsk i Sovjetunionen, delvis återfördes till Potsdam 1988 och
därefter, efter återföreningen, 1993 till Freiburg. Särskilt vik
tiga har varit handlingarna från den tyska armens krigshisto
riska forskningsanstalt, grundad 1919, och med huvuduppgift
just att studera första världskriget och dess uppkomst. Härige
nom upphjälptes väsentligt, om inte fullständigt, den tidigare
besvärande bristen på källmaterial. Mycket av det åter tillgäng
liga materialet behandlade naturligt nog generalstabschefen un
der åren 1906-1914, Moltke d y.
Naturligtvis har både Bucholz och Zuber beskrivit det tyska
militära systemet och hur beslut fattades inom det. Mombauers
analys, som inleder hennes bok, är dock den klart överlägsna
skildringen. Hon pekar bland annat på den komplicerade och
föga logiska uppdelningen mellan generalstaben, krigsministe
riet och krigskabinettet och dess motsvarigheter i flottan. Speci
ellt komplicerades situationen av kejsaren, Wilhelm IL Han
ville ha så stort personligt inflytande som möjligt, något som
det tyska systemet med dess starka lojaliteter möjliggjorde men
som inte motsvarades av hans personliga förutsättningar.
Ledande befattningar inom den tyska krigsmakten kunde
inte tillsättas utan kejsarens godkännande, och när Schlieffen
skulle ersättas föll hans val överraskande på Moltke d y, som
bl a varit kejsarens personlige adjutant och under lång tid stått
honom nära. Detta var i sig inte en nackdel. Schlieffens insats
som generalstabschef låg inte på det politiska planet. Han före
föll till exempel ha varit närmast ointresserad av att direkt ar
gumentera för att öka den tyska armens numerära styrka.
Moltke hade betydligt bättre förutsättningar och lyckades
också till slut (1912-1913) med Ludendorffs hjälp få igenom en
betydande förstärkning av armen. Denna förstärkning, delvis
också en reaktion på fransk upprustning, följdes av franska och
ryska ambitioner att ytterligare förstärka respektive härar, nå
got som kom att ha stor betydelse i 1914 års kris.
Moltkes insats var även betydelsefull på ett annat plan. Han
ärvde Schlieffens stora plan (om dess existens hyser Mombauer
inga tvivel) och förändrade den efter de ändrade politiska och
militära förutsättningarna mellan 1906 och 1914.
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Två ändringar i synnerhet var av kritisk betydelse och så vik
tiga att Mombauer talar om en Schlieffen-Moltkeplan. Moltke
var betydligt mer ovillig än Schlieffen att ge upp tyskt territo
rium, vare sig i väst eller i öst. Den synnerligen starka koncen
trationen på västfrontens högra flygel reducerades därigenom,
men inte mer än att den fortfarande dominerade planen.
En annan viktig förändring var att Moltke bestämde att Ne
derländernas neutralitet skulle respekteras, främst av utrikes
och handelspolitiska skäl. Schlieffen hade velat utnyttja de
södra delarna av landet som genommarschområde. Moltkes val
kanaliserade anmarschen för "stötarmeerna" (1. och 2.) till en
smal korridor. Där låg den starka fästningen Liege. Den måste
således till varje pris erövras så snabbt som möjligt genom ett
snarast kuppartat företag. Härigenom blev den tid som stod till
förfogande för att söka fredliga lösningar på en kris allvarligt
reducerad.
Ett annat viktigt beslut fattade Moltke 1913. Då beslöts att
upphöra med den årliga uppdateringen av en "Ostaufmarsch
plan". Denna hade naturligtvis fått stå tillbaka för Schlieffens
"Westaufmarschplan" men erbjöd ändå ett alternativ, speciellt
om Tyskland kom i krig med Ryssland medan Frankrike för
höll sig neutralt eller åtminstone avvaktande. Om denna situa
tion uppstod efter 1913 skulle Tyskland ändå först gå till an
grepp mot Frankrike. Ett eventuellt begränsat krig måste där
igenom bli ett storkrig.
Båda dessa senare ändringar ledde alltså, enligt Mombauer,
till betydligt ökade risker för att en kris genom Tysklands för
vållande snabbt skulle leda till ett storkrig, speciellt om viljan
till ett sådant krig fanns i Tyskland. Det fanns en sådan, enligt
Mombauer. Efter den kraftigt och relativt snabbt genomförda
förstärkningen av den tyska armen 1912-1913 var tyskarnas
styrka relativt sina tänkta motståndare större än tidigare. Dessa
började emellertid genomföra egna upprustningar, men de
skulle enligt tysk uppfattning inte få full effekt förrän 191
1917.
Moltke var en av dem som insåg detta och som var villiga att
utnyttja tillfället. En gyllene möjlighet uppenbarade sig efter Sa
rajevomorden. Eftersom ett storkrig, enligt Moltke, ändå måste
bryta ut förr eller senare, gällde det att detta skulle ske vid en
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för Tyskland lämplig tidpunkt. Sommaren 1914 var just en så
dan. Under julikrisen 1914 framträdde han därför, enligt
Mombauer, som en av de ledande förespråkarna i Tyskland för
att man skulle ta chansen. Han ville ha krig och vid detta till
fälle.
Bland hans åtgärder i detta fall var att backa upp sin motsva
righet i Österrike-Ungern, Conrad von Hötzendorf, med löften
om tysk solidaritet och att försöka stålsätta kejsaren, som tidi
gare trots visad stridslystnad alltid backat ur när saken stått på
sin spets. Inte heller den tyske kanslern Bethmann Hollweg var
helt "säker" och måste stöttas av Moltke, framför allt med för
säkringar om att den tyska armen skulle visa sig mogen denna
stora uppgift.
Moltke fick sitt krig, trots vissa onda aningar om att det
skulle kunna bli långvarigt. Han blev också en av krigets första
förlorare. Han fick bära skulden för nederlaget vid Marne, bröt
samman och ersattes som generalstabschef av Erich von Fal
kenhayn. På en punkt vill Mombauer i alla fall ärerädda
Moltke. Enligt henne gavs den avgörande reträttordern av
Moltkes utsände Hentsch
utan Moltkes auktorisation.
Moltke ville i stället ha ett anfall men fick alltså den reträtt som
blev hans öde.
Som jag ser det lyckas Mombauer väl med sitt försök att
rädda Moltke, även om det sker på det något originella sättet
att framställa honom som en krigshetsare. Någon svag och obe
tydlig person kan han i alla fall inte sägas ha varit.
Mombauers bok är välskriven och ger en mängd intressanta
inblickar i det tyska militära systemet före 1914, inte minst om
Kaiserns roll och hans personlighet, samt givetvis om de stora
möjligheter men också de begränsningar som posten som gene
ralstabschef gav sin innehavare. Hon kopplar även på ett ut
märkt sätt den tyska utvecklingen till den internationella stor
politiken. En effekt av hennes framhävande av Moltke är att
Schlieffens storhet reduceras ganska betydligt. Dikotomin mel
lan det stora geniet och hans obetydlige efterträdare upplöses
till stor del i denna utmärkta bok.
Mombauer och Zuber behandlar till stora delar samma pe
riod och samma ämne: tysk krigsplanering. Detta görs emeller
tid på drastiskt olika sätt från mycket olika utgångspunkter. En
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jämförelse utfaller helt till Mombauers fördel. Hennes bok är
mycket mer balanserad och informativ än Zubers hårt drivna
och slutligen föga övertygande tes. Bucholz bok är jämfört med
de två andra obetydlig, en helgonförklaring av Moltke d ä och
ett rättfärdiggörande av Tyskland. Paradoxalt nog har sålunda
den viktigaste och kanske intressantaste av de tre huvudperso
nerna, Moltke d ä, fått den mest otillfredsställande skildringen
medan den trots allt minst viktige, Moltke d y, fått den bästa.
Björn Gäfvert

Persiensvenskarna undersökta
Ineichen, Markus: Die schwedischen Offiziere in Persien
(1911-1916). Friedensengel, Weltgendarmen oder Handels
agenten einer Kleinmacht im ausgehenden Zeitalter des Im,peri
alismus? Geist und Werk der Zeiten 96. Peter Lang, Bern 2002.
238 s.
En sedan länge av de flesta svenskar bortglömd del av vår mili
tära historia har nu återuppväckts i en undersökning av en
schweizisk [sic!] historiker. Det är en gedigen avhandling som
Magnus lneichen har lagt fram i Zlirich och den förtjänar att få
en svensk läsekrets.
Objektet för lneichens undersökning är den grupp svenska
officerare som under 1910-talets första hälft sändes till Persien
för att organisera och utbilda ett gendarmeri som kunde stå
fritt från de påträngande stormakterna Storbritannien och
Ryssland. Detta är en viktig förklaring till att det neutrala
Sverige valdes att få detta uppdrag. Som framgår av bokens ti
tel diskuterar Markus Ineichen motiven bakom den svenska in
satsen. Styrdes den av en uppriktig vilja att göra en fredsbeva
rande insats i en region där stormaktsmotsättningar lätt kunde
eskalera till en värre konflikt, eller var det en önskan om han
delsförmåner? Kan det till och med ha rört sig om något grum-
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liga, kvardröjande stormaktsdrömmar hos småstaten Sverige i
imperialismens tidsålder? Det faktum att i synnerhet Ryssland
hyste ganska omfattande misstankar kring de svenska motiven
att engagera sig militärt, om än i detta ytterligt lilla format vid
tsarväldets södra gräns, medan britterna efter krigsutbrottet
1914 ansåg att de svenska officerarna i Persien vara alldeles för
tyskvänliga, illustrerar att missionen ingalunda var diploma
tiskt problemfri ur svensk synvinkel. Författaren för också en
principiell diskussion utifrån Dag Hammarskjölds berömda pa
radox att soldater inte är lämpade för fredsbevarande upp
drag men är de enda som klarar av dem.
Författaren blickar bakåt dels på svenska förhållanden, dels
på persiska alltifrån 1800-talets mitt, självfallet med en tonvikt
på svensk-persiska förbindelser. Han glömmer inte heller att
titta närmare på två andra, om möjligt, än mer bortglömda
svenska militärmissioner, den till Kongofristaten 1883-1902
och den mycket lilla till Makedonien och Albanien 1903-1906.
Därmed ges ett viktigt perspektiv på den mycket mera omfat
tande insatsen i Persien.
De tre första svenskarna anmälde sig hos shahen i Teheran i
augusti 1911 och till slut hade 36 svenska officerare tjänstgjort
i det persiska gendarmeriet innan de började återkallas under år
1915. Under sin tid i Persien organiserade svenskarna ett gen
darmeri på 200 officerare, 7 000 soldater och 3 000 hästar.
Sammansättningen och utbildningen av gendarmeriet gick pa
rallellt med ständiga strider mot rena gerillarörelser i olika de
lar av landet och mot rövarband som opererade längs de stora
handelsvägarna. Betydande framgångar uppnåddes och Persien
fick en egen styrka som, ehuru numerärt liten, i alla fall kunde
göra anspråk på att upprätthålla ordningen i landet, och det
helt oberoende av de båda angränsande stormaktsimperierna.
Priset från svensk sida var fyra stupade officerare och flera
sårade. Men då hade man upprättat hela åtta gendarmerirege
menten och en krigsskola för utbildning av officerare, en orga
nisation som levde vidare i åtskilliga decennier framöver.
Högste chef för de svenska officerarna var kaptenen i Norra
skånska infanteriregementet (I 6) Harald Hjalmarson, som se
dan skulle ha en framträdande roll i striderna i Finland år
1918. Bland de andra svenskarna märks exempelvis löjtnanten
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Carl Petersen från Upplands artilleriregemente (A 5). Även den
senare skulle ansluta sig till den vita sidan i Finland, dock först
efter att ha hunnit deltaga på brittisk sida i den famösa land
stigningsoperationen vid Gallipoli år 1915. Under det andra
världskriget var Carl Petersen en expansiv och aktiv chef för en
del av den svenska militära underrättelsetjänsten - C-byrån.
Här noterar vi med andra ord en vanlig företeelse i sådana
här sammanhang, nämligen det faktum att flera av de frivilliga i
Persien av olika skäl sökt sig vidare till andra konflikthärdar
istället för att helt återgå till ett lugnt liv i det fredliga Sverige.
De nyss nämnda var ej ensamma. Fyra andra Persiensvenskar
valde att 1916 ansluta sig till de tyska trupper som utifrån Bag
dad och Mosul hjälpte den turkiska armen att försvara vad som
idag är Irak och Syrien mot alltmer effektiva brittiska anfall.
Den svenska insatsen i Persien har här fått en grundlig be
handling och Markus Ineichen har genomfört en imponerande
forskningsinsats med arkivstudier i London, Paris, Berlin, Rom,
Stockholm och Uppsala.
De idag bortglömda Persiensvenskarna uppmärksammades
rejält under de aktuella åren och tidningarna hemma rapporte
rade fHtigt om deras förehavanden. Vid sidan av de omfattande
skriverierna kring frivilliginsatsen i boerkriget några år tidigare
var detta den första omfattande tidningsbevakningen av en
svensk militär insats i svensk dagspress. Uppmärksamheten
blev också extra stor kring de dödsfall som inträffade. När ska
raborgsofficeren Philip Hierta stupade 1915 arrangerades inte
bara en ståtlig begravningsceremoni i Kazvin, utan även en
minnesstund på Centralstationen i Stockholm, dit urnorna med
stoften av Hierta och en annan stupad svensk anlände. Sedan
han först jordfästs på Norra kyrkogården i Stockholm, fördes
Hiertas stoft över till militärkyrkogården i Skövde, intill hans
hemregemente I 9 (nuvarande P 4).
Lars Ericson
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Humanitär hjälp under svårdefinierad
neutralitet
Rehn, Siv: Krigssjukhus i Norrbotten under beredskapsåren
1939-1945. Probus, Stockholm 2001. 176 s.
Rehn, Siv: Internerad i norra Sverige. Krigsmaktens och Utlän
ningskommissionens interneringsläger i Norr- och Västerbotten
under åren 1940-1945. Probus, Stockholm 2002. 192 s.
Hellström, Sven: Sjuktransporter från norra Finland 19411943. Humanitär hjälp och realpolitik. Socialhistoria i Linkö
ping 15. 2003. 116 s.
Övre Norrland är ett område med hög militär prägel. Många
beredskapssoldater och värnpliktiga har på gott och ont upp
levt Norrbotten under varierande perioder och förhållanden.
Själv minns jag min egen påstigning på "lumpartåget" till
Stockholm vid Boden Södra den 1 april 1993. Något hundratal
värnpliktiga stod i snön, perrong saknas nämligen, och väntade
på att stiga på tåget söderut. Då tänkte jag inte på att denna
station var en av flera där tyska soldater utspisades på resorna
genom Sverige under krigsåren. Norrbotten var ett av de land
skap där kriget kom mycket nära.
Siv Rehn, fil dr i pedagogik, har i sina två verk ägnat olika
aspekter av beredskapstiden uppmärksamhet ur ett lokalt per
spektiv. Detta är slutprodukterna av hennes forskningsprojekt
om andra världskriget, beredskapen och krigsmakten. Som tit
larna antyder tar Rehn upp krigssjukhusen och internerings
lägren i övre Norrland under andra världskriget. Den kanske
viktigaste aspekten som tas upp i dessa böcker är den omfat
tande tyska närvaron både på krigssjukhusen och i interne
ringslägren. Författaren tar upp den tidvis inflammerade debat
ten om Sveriges förhållande till Tyskland under kriget. Den kri
tiska linjen har under senare år drivits främst av Maria-Pia
Boethius. Kritiken har riktats mot forskare inom SUAV-projek
tet (Sverige under andra världskriget) under 1970-talet. Sveri
ges ställning och göranden under kriget kan givetvis ifrågasät
tas och detta är historievetenskapens kärnproblem. Skall vi som
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historiker döma historien eller skall vi öppet försöka förstå
den?
Syftet med boken Krigssjukhus i Norrbotten är att kartlägga
och dokumentera krigssjukvårdens verksamhet och utveckling.
Rehns huvudfråga är varför verksamheten utvecklades som den
gjorde. Hennes tes är att krigssjukhusen på svensk mark var en
av de handelsvaror regeringen kunde erbjuda för att hålla
Sverige utanför kriget. Inledningsvis redogör författaren för den
militära sjukvårdens utveckling och struktur från 1700-talet
fram till andra världskriget.
Rehn redogör också för hur den svenska krigssjukvården
skulle organiseras i händelse av krig. I Sverige var sjukvårds
kedjan densamma under kriget som senare. De första leden var
hjälp från läkare och sjukvårdspersonal i förbandsorganisatio
nen. Detta skulle motsvaras av dagens kompanisamlingsplatser
och bataljonsförbandsplatser. Nästa led var huvudförbands
platser och fältsjukhus vilket idag skulle motsvaras av brigad
förbandsplatser och fältsjukhus. Beredskapssjukhus och krigs
sjukhus är nästa led mellan frontområdet och hemorten. 1
Rehns intresse är fokuserat på krigssjukhusen. Dessa sattes upp
av krigsmakten och kompletterades av Röda korset. Från 1937
fick Medicinalstyrelsen i uppdrag att planera en sammansatt
sjukvårdsorganisation. Undersökningen tar även fasta på de re
sor som svenska läkare företog till tyska och finska krigssjuk
hus. Materialet kommer från de reseberättelser läkarna skrev
om sina erfarenheter. Den kanske främsta anledningen till
dessa resor var att vidareutveckla svensk krigssjukvård med er
farenheter från krigets verklighet. Röda korset skulle sätta upp
tre krigssjukhus: Kiruna, Jokkmokk och Älvsbyn. Krigsmakten
skulle likaledes sätta upp tre sjukhus: Kåbdalis, Långträsk samt
Boden, där gamisonssjukhuset låg. Flera av dessa var endast
planerade och kom inte att aktiveras. Lokalerna var i de flesta
fall skolor och utrustningen var förrådsställd på platsen. De en
heter som Rehn behandlar är Röda korsets sjukhus i Älvsbyn
och krigsmaktens sjukhus i Långträsk.
1

Uppgifterna om dagens militära sjukvårdsorganisation är hämtad från
Soldaten i Fält, 1986 års utgåva, s 264f.
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Krigssjukhuset i Långträsk var aktivt från december 1939 till
juli 1940. Under denna period kom två vågor av tyska soldater
från förband i Nordnorge att behandlas vid sjukhuset. Den 1927 maj 1940 kom 129 tyska soldater och från början av juni till
den 12 juni kom 162 man. Dessa skickades efter behandling
hem till Tyskland med sjukhuståg. Röda korsets sjukhus i Älvs
byn var förlagt till folkskolans byggnad på orten. Det var aktivt
från december 1939 till augusti 1940 då det lades i malpåse.
Därefter byggdes sjukhuset ut med baracker och kringbyggna
der. Verksamheten återupptogs i oktober 1944 i ljuset av kriget
mellan Finland och Tyskland i finska Lappland. Under den
sista perioden vårdades 245 soldater på sjukhuset, både tyska
och finska.
I Internerad i norra Sverige tar Rehn upp en annan aspekt av
beredskapstiden i övre Norrland. Liksom sårade anlände även
desertörer och andra militärer över gränsen. Dessa internerades
i olika läger i Sverige. Syftet med denna bok är att dokumentera
och kartlägga interneringarna i övre Norrland under kriget.
Rehn har använt arkivmaterial och intervjuer. Interneringarnas
karaktär varierade, dels över tiden och dels med hänsyn till per
sonalens status. Krigsmakten var huvudman för vissa läger
medan Statens utlänningskommission ansvarade för andra. I
början av kriget avvisades tyska desertörer medan de efter 1942
internerades. Brittiska och tyska militärer som inte deserterat
internerades och skickades tillbaka som en form av kvittning. I
övre Norrland fanns under kriget interneringsläger för utländ
ska militärer i Kiruna, Grubbnäsudden, Aspvattnet, Kusfors
och Sörbyn. Finska civila och militärer internerades i Storträsk
och Orrträsk. Interneringarna liksom omhändertagandet av de
sårade var mest omfattande i samband med det tyska fälttåget
mot Norge 1940 och sedan under det tysk-finska kriget under
hösten 1944. Rehn berättar samtidigt om interneringslägret
Storsien där svenska kommunister internerades av krigsmak
ten. I boken finns också biografiska avsnitt med, till exempel en
berättelse om en grupp tyska desertörer och deras öden i
Sverige under och efter kriget, samt om den tyske konsuln Wei
ler i Luleå.
Rehn inleder sin undersökning med lägret för tyska militärer
i Kiruna under början av kriget. Under början av kriget frigavs
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lika många britter som tyskar. Efter 1941 internerade Sverige
inte längre Luftwaffe-personal och efter 1943 övergavs recipro
citetsprincipen. Undersökningen fortsätter med de tyskar som
från 1944 internerades i Grubbnäsudden och Aspvattnet. I un
dersökningen visar Rehn på hur skiftande och mångfacetterad
den svenska interneringen av främst tysk militär personal var.
Desertörerna var en speciell grupp, som sedermera placerades i
speciella läger. Den tyske konsuln Weiler i Luleå reste under
kriget för att besöka tyska internerade. Konsuln tilläts också
träffa desertörer, något som var högst anmärkningsvärt genom
att den svenska principen var att sådan kontakt inte skulle till
låtas. Den slutsats som Rehn kommer fram till är att de interne
rades ställning och skydd i Sverige under kriget var svagt, och
detta till Tysklands fördel. Problematiken om Sveriges förhål
lande till Tyskland under kriget går som en röd tråd genom
Rehns text.
Den mest intressanta delen av Rehns undersökningar är för
ankringen i lokalsamhället. Författaren har i flera fall sökt upp
personal som tjänstgjort på sjukhusen och även ortsbefolkning
med minnen från tiden. Denna förankring i det lokala samhäl
let som Rehn bygger upp är intressant och relevant. Den lokala
historien behandlas också genom Rehns undersökning av lokal
pressen. Det finns dock problem med analysen av detta mate
rial. Tidningar har liksom många andra källor tendensproblem,
något Rehn i högre grad borde ha diskuterat. Om en tidning
som Trots Allt! refererade till tyskar som "herrefolket", var
detta en sarkasm och inte ett uttryck för tidningens uppfatt
ning. Källkritiska resonemang av olika karaktär saknas nästan
helt i texten.
En annan invändning är att Rehn genom undersökningarna
på lokal nivå aspirerar på att säga något om de stora samman
hangen. Givetvis kan dessa arbeten ses som delar av en helhet
men utifrån det material som används tycks det mig svårt att
kunna ge generella svar. Frågan om varför krigssjukvården i
Norrbotten utvecklades som den gjorde är mycket svår att
svara på utifrån det material som använts. Däremot kan den
besvaras av tidigare forskning. Utvecklingen och omhänderta
gandet av sårade berodde på krigets utveckling på Nordkalot
ten. När striderna i Nordnorge avslutats fanns inget behov av
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krigssjukvård och enheterna förpuppades. När striderna 1944
blossade upp i Tornedalen öppnades sjukhusen ånyo. Frågan
varför utvecklingen blev som den blev berodde på kriget och
inte på lokala norrbottniska förhållanden. När det å andra si
dan gäller dokumentationen av verksamhetens karaktär ge
nomförs detta förtjänstfullt. Värdet av att dokumentera aktö
rers minnen (och i Rehns fall även deras fotoalbum) kan inte
nog poängteras.
En mycket viktig aspekt som Rehn inte diskuterar i tillräck
ligt hög grad är Sveriges förhållande till Finland. En hypotes
som kan uppställas är att Sveriges förhållande till Tyskland på
Nordkalotten till viss del bestämdes av Sveriges förhållande till
Finland. Sverige hade en positiv syn på Finland under vinterkri
get. Denna syn försämrades avsevärt under fortsättningskriget.
Författaren tar dock inte upp denna aspekt som en av förkla
ringarna till de lokala förhållanden som beskrivs. Att Sverige
gav tyska och finska soldater sjukvård inom landet berodde på
att Sverige försökte hindra att Finland militärt skulle bryta
samman. Sveriges intresse var att bevara ett självständigt Fin
land som inte ockuperats av Sovjetunionen. Detta påverkade
Sveriges förhållande till Tyskland på Nordkalotten.
Slutligen måste en viss kritik riktas mot det kaotiska notsys
tem som tillämpas. I och för sig är det konsekvent tillämpat.
Här förekommer nothänvisningar både inom parentes och som
slutkommentarer. Det hade varit positivt med en begränsning
till en typ av not, företrädesvis vanliga fotnoter.
Siv Rehns forskning om de lokala förhållandena i övre Norr
land under beredskapsåren innehåller trots kritiken många in
tressanta och högst relevanta resultat. Den lokala anknytningen
liksom uppspårandet av lokalt intervjumaterial är förtjänstfullt
genomförd. Problemen kommer dock när förhållandet mellan
lokal och central arena skall beskrivas.
Medan Siv Rehn i sina två böcker arbetar utifrån ett lokalhis
toriskt perspektiv så har Sven Hellström i Sju!<transporter från
norra Finland ett övergripande angreppssätt. Hellström vill i
sin skrift ge bakgrunden och analysera utformningen av det
tysk-svenska samarbetet rörande sjuktransporter under kriget.
Hellström undersöker tyskt och svenskt agerande, kontaktvä
gar mellan militären och politiken samt Röda korsets insatser
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ifråga om krigssjukvården. Detta har även Siv Rehn uppmärk
sammat i sin forskning. En diskussion som Hellström, liksom
Rehn, vill föra är om neutralitetens villkor och Sveriges age
rande i förhållande till denna. Materialet för undersökningen är
främst Utrikesdepartementets och Röda korsets arkiv samt in
tervjuer. Intervjuer förmedlas bland annat genom militärhisto
riska verk om T l i Linköping. Aspekterna om tyskt agerande
baserar sig på tidigare forskning. Om möjlighet funnits, hade
tyskt arkivmaterial varit en högst välkommen källa.
Hellström inleder med att ur ett folkrättsligt perspektiv dis
kutera sjuktransporter i förhållande till Sveriges neutralitet.
Författaren hävdar att neutraliteten under kriget inte kan ses
som absolut. Hellström förespråkar istället att neutraliteten var
en process där både humanitära och rent säkerhetspolitiska as
pekter räknades in. Någonstans var ändå sjuktransporterna
problematiska, något som visas genom att de hemlighölls.
Detta är en av anledningarna till att just sjuktransporterna säl
lan nämns när Sverige under andra världskriget diskuteras.
Författaren diskuterar, i motsats till Rehn, frågan om Fin
land under fortsättningskriget. Hellström diskuterar de olika
synsätten på Finlands förhållande till Tyskland utifrån den fin
ska historieforskningen på området. Författaren gör också en
beskrivning av krigsläget och befälsförhållanden i finska Lapp
land.
Sjuktransporterna genom Sverige till Tyskland gick på järn
väg med lasarettståg. Både Tyskland och Sverige tillhandahöll
dessa tåg, varvid T l satte upp det första svenska. Förutom la
sarettstågen drevs även en depå i Haparanda och en ambulan
senhet i norra Finland. Hellström hävdar att de inledande sjuk
transporterna under sommaren 1941 helt och hållet byggde på
beslutet att tillåta transiteringen av Division Engelbrecht. Beve
kelsegrunderna för detta var humanitära, militära och realpoli
tiska. En viktig aspekt var också att sjuktransporterna tillät öv
ning och utvärdering av den svenska organisationen.
Ytterligare en intressant aspekt av dessa sjuktransporter var
propagandafrågorna som sköttes genom protyska organisatio
ner i Sverige och främst var riktade till de tyska soldaterna. Pro
pagandan kom i form av böcker och skrifter, t ex boken Schwe
den med texter av Tegner, Fröding, Heidenstam med flera.
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Hellström uppmärksammar det underliga med en propaganda
bestående av dikter riktade till sårade tyska soldater på resa ge
nom Sverige. Hellström beskriver även, om än alltför kortfat
tat, den nazistiska soldatsynen.
Slutdiskussionen om neutraliteten och Sveriges förhållande
till Tyskland under kriget är intressant. Att tillåta genomtrans
port av sårade var inte komplicerat rent rättsligt genom att stöd
för detta fanns i Haagkonventionen från 1907. Det fanns dock
ett moraliskt problem. De rent humanitära aspekterna fram
hölls för de allierade medan en svensk beredvillighet gentemot
Wehrmacht framhölls för tyskarna. Den slutsats som Hellström
drar är att sjuktransporterna var en av brickorna i det spel, som
Sverige använde i förhandlingarna med Tyskland. Vidare fram
håller författaren att Sverige genom sjuktransporterna kunde få
en god bild av de militära förhållandena i norra Finland och
även en inblick i tysk militärsjukvård.
Hellströms undersökning tar i allt väsentligt upp viktiga de
lar av det större politiska spelet i förhållandet mellan Sverige
och Tyskland under kriget. Den kritik som dock kan anföras är
att han inte tar upp den rent moraliska problematiken omkring
neutraliteten och den svenska politiken, och att talspråksmäs
siga uttryck inte bör användas i en vetenskaplig framställning
(som att Sovjetunionen hade "häcken full" 1942).
Ett samlat omdöme av Siv Rehns och Sven Hellströms böcker
är att de tillsammans ger en god bild av vissa centrala aspekter
omkring Sverige under andra världskriget. Siv Rehns lokala
perspektiv har brister gällande den centrala arenan. Hellströms
forskning fokuserar istället just på den centrala arenan och har
inte det lokala angreppssättet. Det finns dock hos Hellström en
mikrohistorisk ansats i intervjuerna av personer som tjänst
gjorde på tågen. Alla tre böckerna är också inlägg i debatten
om Sverige, neutraliteten och andra världskriget. En debatt som
i högsta grad förtjänar att föras.
Fredrik Eriksson
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Spännande på förvanskad svenska
Beevor, Antony: Berlin. Slutstriden 1945. Historiska media,
Lund 2002. 543 s.
Beevor är känd för svenska läsare, i synnerhet för de militärhis
toriskt intresserade, tack vare sitt arbete om Stalingradslaget,
som år 2000 kom på svenska. En av de stora förtjänsterna med
det verket var att författaren hade använt sig av dittills otill
gängligt material i ryska arkiv.
I boken om slaget om Berlin, vilken Beevor ser som en natur
lig fortsättning på arbetet om Stalingrad, följer han samma
mönster, men förutom sovjetiskt har han även använt tyskt
källmaterial, som han skickligt sammanfogat med de uppgifter
som kunnat hämtas från källpublikationer och litteratur. Ty
värr måste dock konstateras att han inte har använt sig av all
relevant litteratur och inte ens alltid av de senaste upplagorna
av vissa verk. Här skall endast nämnas ett exempel. Författaren
börjar med att beskriva det sovjetiska genombrottet vid Weich
selfronten i januari 1945 och följer sedan händelserna till det
tyska sammanbrottet i maj samma år. Beevors framställning
följer i långa stycken Jiirgen Thorwalds klassiska arbete Die
grosse Flucht. Es begann an der Weichsel. Das Ende an der
Elbe. Denna bok utkom första gången 1946 och har sedan dess
tryckts i åtskilliga upplagor. Den senaste utkom 1998. Författa
ren uppför den från 1950 i sin litteraturlista.
Beevor berättar lättläst och är mycket skicklig på att med de
från källorna hämtade uppgifterna i ögonblicksbilder belysa si
tuationerna, även om han inte alltid lyckas undvika risken att
än så intressanta episoder gör texten litet pratig.
Efter att ha skildrat genombrottet av Weichselfronten och
den snabba sovjetiska framryckningen mot Oder och Neisse,
beskriver författaren den stora sovjetiska uppladdningen inför
det slutliga anfallet mot Berlin. Den 16 april anföll marskalk
Zjukov vid Seelowhöjderna och marskalk Konev från Schlesien
över Cottbus mot Berlin. Stalin hade mer eller mindre öppet ut
manat dem till en kapplöpning till den tyska huvudstaden.
Samtidigt ville Stalin till varje pris förhindra att amerikanerna
278

och engelsmännen, som nu allt snabbare ryckte fram i Tysk
land, före hans trupper nådde Berlin. I detta syfte förde han
sina allierade utan skrupler bakom ljuset, bland annat genom
att påstå att Berlin inte längre var ett intressant mål. Medan
Churchill misstrodde Stalin, var amerikanerna och inte minst
Eisenhower länge övertygade om att de kunde lita på honom.
Eisenhower lät amerikanska chefer, som var säkra på att de
skulle fortsätta mot Berlin, göra halt. Anledningen var inte en
dast hänsyn till Stalin utan fruktan för onödigt höga förluster.
Troligen var de amerikanska farhågorna i detta avseende över
drivna. Till ryssarnas förvåning och vrede gav sig tyskarna,
både civila och militära, ganska villigt till amerikanerna och
engelsmännen, medan de flydde i panik inför ryssarna eller
bjöd hårt motstånd. Bland annat därför fanns det bakom de
sovjetiska armeerna stora tyska motståndsfickor som delvis
höll stånd till Tysklands villkorslösa kapitulation i maj 1945 i
Kurland, i Königsberg, utanför Danzig och i Breslau.
Även det sovjetiska slutanfallet mötte hårdare motstånd än
väntat, trots att de tyska resurserna var på upphällningen och
att en alltmer verklighetsfrämmande och fanatisk Hitler störde
försvarsansträngningarna genom impulsiva och ogenomtänkta
order. I vredesmod avsatte han de befälhavare, som inte kunde
leva upp till dessa order. Att han inte brydde sig om det tyska
folkets lidande och öde framgår av hans s k Neroorder, enligt
vilken allt som kunde underlätta fiendens framryckning och
ockupation skulle förstöras. Genom ett skickligt taktiserande
lyckades rustningsminister Speer förhindra att ordern genom
fördes konsekvent. Som författaren skriver torde Hitler ha ge
nomskådat Speers spel, men av någon märklig tillgivenhet till
honom lät han Speer hållas i stället för att behandla honom
som förrädare.
Att brännmärka andra som förrädare var Hitler annars inte
sen med. Eftersom han inte kunde se några fel hos sig själv
skyllde han alla motgångar på andra och då låg det nära till
hands att tala om förräderi. Sådant förekom som bekant under
Tredje rikets dödsryckningar: Göring sökte svinga sig upp till
Tysklands ledare, Himmler inbillade sig på fullt allvar att just
han kunde utverka en separat vapenvila med de västallierade. I
detta syfte gick han med på greve Bernadottes begäran att frige
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skandinaviska fångar från koncentrationslägren. Via Berna
dotte framförde han sitt erbjudande till väst - bara han skulle
kunna garantera lugn och ordning i Tyskland, och därför skulle
de västallierade vara tvungna att samarbeta med honom.
Liksom Hitler visade sig Himmler vara otroligt verklighets
främmande och cynisk. Men ordning höll hans Gestapo och SS
förvisso nästan in i de sista. Den politiska terrorn ökade till och
med under de sista krigsmånaderna. Redan inspärrade mot
ståndare till regimen mördades, liksom fångar i koncentrations
läger som måste överges. Eller så skickades de ut på marscher
som i många fall slutade med döden. Kritik mot regimen eller
antydan om att kriget var förlorat kunde leda till fångenskap
eller dödsdom. Verkliga och förmenta desertörer avrättades ef
ter en procedur som inte ens påminde om ett rättsligt förfa
rande. Själv hade Himmler inte visat något större mod vid fron
ten, när han äntligen lyckats tjata till sig ett militärt befäl. Han
blev ganska omgående sjuk och var tacksam när generalstabs
chefen Guderian, som önskade en kompetent militär i hans
ställe, föreslog honom att under hänvisning till sin dåliga hälsa
och sina andra åligganden begära entledigande.
Beevor skildrar sedan slutstriderna om och i Berlin, Hitlers
och Eva Brauns självmord och hur Goebbels, som in i det sista
spridit sina lögner och sin hetspropaganda, med sin hustru be
stämde att först ta livet av sina sex minderåriga barn och sedan
begå självmord. Boken avslutas med ett kapitel om tyskarnas
situation efter den sovjetiska segern och med ett om läget på
sovjetisk sida, där Stalin var misstänksam mot sina segerrika
marskalkar. Han lät visserligen den populäre Zjukov anföra se
gerparaden på Röda torget, men höll honom sedan praktiskt
taget i husarrest. Det skall framhållas att läsaren lätt kan följa
skildringen av det militära skeendet med hjälp av utmärkta kar
tor.
Författaren bidrar med några hittills inte kända eller endast
litet kända fakta. Således kände ryssarna, när de inledde slutof
fensiven, inte till om Hitler var i Berlin eller inte. Först ungefär
ett halvt år efter krigsslutet fick de reda på att alla medlemmar
av Waffen-SS hade tatuerat sin blodgrupp under vänsterarm.
Utförligt går Beevor in på den misstänksamhet som ryssarna
visade mot de polska förband som stred på deras sida. De miss-
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tänktes för att vilja gå ihop med de polska styrkor som under
general Anders ledning kämpade med engelsmännen. Misstan
karna var särskilt stora eftersom många av polackerna hade
rekryterats direkt från sovjetiska läger till de polska förband
Stalin lät sätta upp. Och många av dessa polacker kom dess
utom från områden som tillfallit Sovjetunionen enligt Stalins
avtal med Hitler. En som drabbades av denna misstänksamhet
och av NKVD:s övervakning var marskalk Rokossovskij, som
hade polskt påbrå.
Misstänksamheten var även stor mot de ryssar som befriades
ur tyska fångläger och ur slavarbete. Enligt Stalins order och
därmed den gällande politiska uppfattningen skulle ingen ryss
ha gett sig till fånga eller låtit sig tvångsrekryteras till slavar
bete. Han/hon skulle hellre ha stupat. Det hjälpte inte att tys
karna hade behandlat båda kategorierna mycket illa. Av 5,4
miljoner ryska krigsfångar mördades och dog omkring 2,4 mil
joner, bland dem en son till Stalin. Först när behovet på arbets
kraft i Tyskland blev allt större förbättrades deras situation nå
got. Efter befrielsen ur tysk fångenskap skickades ryssarna i all
mänhet till ett stridande förband, men hölls under observation.
Efter kriget sammanfördes de i särskilda läger och övervakades.
Slavarbetarna behandlades på samma sätt. De riskerade till och
med att bli skjutna efter befrielsen. Den svenske militärattachen
i Berlin, överste Juhlin-Dannfelt, hade hört om ett sådant fall.
Var de befriade slavarbetare kvinnor kunde de råka ännu
värre ut, nämligen att också bli våldtagna. Att ryssarna våldtog
tyska kvinnor är känt. Uppskattningsvis rörde det sig om två
miljoner kvinnor. Officiellt medgav Sovjetunionen inte att våld
täkter förekom. Om de över huvud taget berördes talade man
om enstaka "omoraliska handlingar" eller att kvinnorna bjudit
ut sig. Det längsta man sträckte sig till var att säga att det rörde
sig om förståelig hämnd från ryssarnas sida. Författaren slår
dock fast att det var det inte alls. Det primära var att ge utlopp
för en otyglad sexualdrift utan hänsyn till kvinnornas ålder, na
tionalitet eller andra omständigheter. Förutom befriade kvinn
liga slavarbetare av olika etnicitet våldtogs under framryck
ningen polskor och i Berlin tyska judinnor som lyckats hålla sig
undan eller satt inspärrade av nazisterna, och även hustrur till
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tyska kommunister som erbjudit sig att laga mat åt sovjetiska
soldater.
Tyvärr finns det några sakfel i framställningen. Märkligt nog
betecknas Guderian omväxlande som chef för armens över
kommando, som stabschef, armestabschef och armechef. Chef
för armens överkommando var Hitler sedan 1941. Men i över
kommandot ingick generalstaben, och Guderian var chef för
den. Utan att ha detta klart för sig kan läsaren inte heller förstå
en av Hitlers repliker till Guderian. Efter en av deras många
sammandrabbningar, där Hitler för en gångs skull hade gett
med sig, ville han tydligen skyla över och sade till Guderian:
"Generalstaben har vunnit ett slag i dag."
Poznan betecknas som en schlesisk fästning, men orten ligger
nordvästra Polen. En hälsominister Konti omnämns, men en så
dan fanns inte. Hälsofrågorna sorterade under inrikesdeparte
mentet, där Leonardo Conti i egenskap av statssekreterare an
svarade för dem. Felaktigt uppges att Sovjetunionen släppte de
sista tyska krigsfångarna i januari 1954. Det skedde först efter
Adenauers besök i Moskva i september 1955.
Författaren har en något olycklig benägenhet att blanda in
tyska, och i mindre utsträckning ryska, uttryck och fraser i tex
ten. Tyvärr har det därvidlag smugit in sig en rad felstavningar
och missförstånd. Den nazistiske distriktchefen betecknades
som Kreisleiter, inte som Kreisabschnittsleiter. Tacknämligt har
författaren oftast citerat den tyska texten i notapparaten, varför
det är lätt att kontrollera hans engelska översättning. Här skall
endast nämnas ett exempel där han missförstått den: En tysk
soldat uttrycker sin besvikelse över officerskåren, "auch die
Fiihrung", det vill säga de högsta cheferna. Författaren har tyd
ligen läst "Fiihrer" och skriver "Hitler".
Tyvärr har översättaren och faktagranskarna av den svenska
utgåvan inte upptäckt ett enda av de ovan nämnda felen. De
har dessutom i vissa fall förvanskat texten. Författaren skriver
att nazisterna hatade utrikesminister Gustav Stresemann efter
som han hade accepterat Versaillesfördraget. Detta är helt kor
rekt. Hos översättaren har det blivit till att Stresemanns namn
teckning fanns på detta fördrag, vilket är helt galet.
Helt grotesk blir en annan av översättarens utläggningar, när
han försöka förklara innebörden av det av Beevor använda
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tyska uttrycket Heldenklauen. Författaren har för det första
skrivit fel. Den korrekta stavningen är Heldenklau. Ordet är
bildat av de tyska orden för hjälte, Held och norpa, klauen. Det
uppkom 1942. På grund av den allt större bristen på soldater
och arbetskraft tillsatte Hitler en kommission som skulle un
dersöka vilka personer i militära staber, förvaltningar och indu
strier som var överflödiga och i stället kunde skickas till fronten
eller till rustningsindustrin. Kommissionen leddes av generalen
von Unruh. Något tidigare hade det dragits i gång en kampanj
för att spara energi, i synnerhet kol. Ett inslag i denna kampanj
var en tecknad serie med en figur som smög runt och norpade
kol. Han kallades för Kohlenklau. I anspelning på denna figur
döptes von Unruh av folkhumorn till Heldenklau. Namnet an
vändes sedan om alla officerare som var ute i samma ärende
och under återtågen om de fältpoliser som sökte få tag på verk
liga eller förmenta desertörer och skadade som ansågs kunna
göra fronttjänst. Översättaren och faktagranskarna är helt
okunniga om detta. I stället menar de att klauen är plural på
Klaue, klor, och översätter med "hjältemodiga klor", som följs
av en felaktig förklaring av innebörden.
Tyvärr kunde det ges åtskilliga fler exempel på att de uppen
barligen är renons på kunskap om tyska språket och tyska mili
tära förhållanden. Även i fall då författaren har stavat helt rätt
på tyska har de lyckats göra fel. I Berlin har Friedrichsfelde bli
vit Friedrichsfeld och Königsplatz heter Köningsplatz. När för
fattaren översätter Ersatzheer helt korrekt med "replacement
army", skriver översättaren med faktagranskarnas goda minne
hemmaarme i stället för reservarme.
Ytterligare ett exempel på att översättaren inte har förstått
vare sig den engelska eller den tyska texten är följande. Förfat
taren skriver att "the NCOs screamed orders to take position
immediately" (Alarm! Sofort Stel/ungen beziehen!). Märkligt
nog får översättaren det till att de beordrades att ta skydd!
Översättaren och faktagranskarna har också svårigheter med
svenska militära termer. Ingenjörsoldat heter på engelska "sap
per". I Sverige fanns fram till 1.867 en sappörkår då den ombe
nämndes till pontonjärkåren och 1893 till Svea ingenjörkår. I
dag upptar Svenska Akademiens ordlista inte ens ordet sappör
längre. Ändå har "sapper" i de flesta fall översatts med sappör.
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Förutom dessa brister finns andra svagheter med översätt
ningen. Ibland haltar logiken och språkkänslan betänkligt med
exempel som "den större hälften" eller "dra i bevis". Det mest
förargliga är emellertid översättarens uppenbara oförmåga att
skriva en grammatikaliskt korrekt svenska. Horrörer som "di
visionen var utrustade", "ingen av dem var nationalsocialister"
eller "ett stormkompani iklädda ubåtsuniformer" är tyvärr sna
rare regel än undantag.
Det är synd att översättaren delvis förvanskat texten och att
den klumpiga svenskan skall störa läsaren av en på engelska
välskriven och läsvärd bok.
Klaus-R Böhme

Kriget passerar Falkenberg och Rättvik
Nilsson, Jan-Olof, och Karlsson, Bengt-Arne: Anrop Red Dog.
En amerikansk bombplansbesättnings väg till Sverige under
andra världskriget. Svenska förlaget, Stockholm 2002. 231 s.
Under kriget störtade eller nödlandade 140 amerikanska flyg
plan i Sverige. Anrop Red Dog, av flyg- och lokalhistorikern
Jan-Olof Nilsson, i samarbete med Bengt-Åke Karlsson, lyfter
fram besättningen i ett av dessa flygplan och deras väg från ut
bildningen i USA till basen i England och vidare på uppdrag
över Tyskland och nödlandning i Sverige. Författarna har med
arkivforskning i Sverige och utomlands samt med stöd av dag
böcker och intervjuer återskapat en dramatisk tid för tio unga
amerikanska soldater.
I Sverige internerades 1 300 amerikanska flygare 19431945, bland annat i Rättvik och Falun. Verksamheten organise
rades av Försvarsstabens interneringsdetalj under ledning av
Folke Bernadotte. Amerikanerna var inte vana vid de primitiva
förhållanden som rådde i de gamla interneringslägren. Av oro
för att det skulle uppstå en spänning mellan de olika nationali
teterna byttes lägerbarackerna för amerikanernas del ut mot
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hotell och pensionat. Amerikanerna var dessutom synnerligen
välbetalda. De internerade amerikanska flygarna korn därför
att tillbringa en ganska sorglös tid i Sverige
Anrop Red Dog redogör för hur besättningen utbildas för att
hantera ett tungt bombplan av typen Consolidated B-24 Li
berator. Detta var standardbombplanet vid sidan av den be
römda Boeing B-17 Flying Fortress i det Åttonde flygvapnet ur
United States Army Air Force under dess räder mot den tyska
industrin och befolkningen. Vi får möta de bekymmer och gläd
jeämnen som de unga flygarna möter under kriget: stationering
långt hemifrån, möte med de engelska och svenska kulturerna,
oro för nära och kära, dödsskräcken under bombuppdragen
över Tyskland och lyckan över att överleva kriget.
En januaridag 1945 kraschar ett av dessa fyrmotoriga bomb
plan utanför Falkenberg. Som genom ett under klarar sig alla
tio ombord utan allvarligare skador. Därefter börjar deras resa
genom Sverige. De tillbringar några månader som internerade
på pensionat i kurorten Rättvik. Vi möter människor i Rättvik
som berättar om en guldålder då den sömniga landsortidyllen
levde upp, om hur amerikanerna provade diverse vintersporter,
om hur flickorna charmades av de rika flygarna. Inget varar
dock för evigt - färden gick vidare. Efter en del mekanikerar
bete i Västerås anträds vid krigsslutet resan hem till USA via
Storbritannien.
I boken beskrivs också utvecklingen och produktionen av Li
berator-planen. Man får en inblick i den enorma amerikanska
produktionsapparaten för krigsmateriel som byggdes upp un
der kriget. Vi får också redogörelser om hur de amerikanska
bombningarna upplevdes av dem som drabbades, till exempel
hur den tyska civilbefolkningen i Harburg söder om Hamburg
blev vittne till ytterligare en av alla dessa bombräder över Tysk
land. Målet den gången var dock inte staden och dess innevå
nare utan ett för den tyska krigsinsatsen viktigt raffinaderi.
Boken har klara förtjänster. Genom ett mycket omfattande
arkiv- och intervjuarbete har kriget utgående från Falkenberg
och en amerikansk bombplansbesättning tydliggjorts. Vi får ge
nom det lilla och personliga se hur den amerikanska bombof
fensiven kunde upplevas för de inblandade - och vilka resultat
den fick i Tyskland men även vilken följdverkan den fick i
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Sverige. Detta är i mycket lokal- och flyghistoria när den är
som bäst.
Boken har samtidigt vissa svagheter. Den tydligaste är att
författarna har valt att inte använda sig av fotnoter. Detta
komplicerar för läsaren att följa upp enskilda påståenden. Det
försvårar också för den vetgirige, inte minst andra lokalhistori
ker, som vill ytterligare fördjupa sig. En notapparat hade också
tydligare visat på det omfattande forskningsarbete författarna
lagt ner. En omfattande käll- och litteraturlista uppväger inte
avsaknaden av notapparat. Författarna har också valt att i
mycket förlita sig på intervjuer. Detta är ur källkritiskt perspek
tiv problematiskt, då det är svårt att minnas allt efter nära sex
tio år. Minnet tenderar gärna att slipa bort det mindre roliga.
Kombinationen avsaknad av notapparat och den problematik
intervjuer innebär, gör att det i vissa fall blir omöjligt att av
göra uppgifternas trovärdighet.
För den som har ett allmänt intresse för flyg och som gärna
vill fördjupa sig i hur kriget kunde upplevas i det neutrala
Sverige är boken att rekommendera. Den har inga ambitioner
att vara en källa till de stora insikterna om luftkrigets natur
men bidrar ändå genom att ge personliga mikroperspektiv på
händelserna under de omtumlande sista krigsåren.
Tommy Åkesson

Vita bussar i mörk tid
Persson, Sune: "Vi åker till Sverige". De vita bussarna 1945.
Fischer & Co, Rimbo 2002. 544 s.
Den humanitära räddningsaktion som går under benämningen
"vita buss-aktionen" får betraktas som både politiskt djärv att
initiera och framgångsrik till genomförandet. Det har forskats
och skrivits relativt lite om denna insats. Anmäld bok fyller
därför ett forskningsmässigt tomrum.
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Insatsen med de vita bussarna genomfördes under våren
1945. Miljön för insatsen var ytterligt dramatisk. Andra världs
kriget närmade sig sitt slut. Det som återstod av Tyskland var
sammanpressat till en smal korridor mellan floden Oder i öster
och Rhen i väster. I öster förberedde Röda armen sin avslu
tande offensiv mot Tredje rikets huvudstad Berlin. I nordväst
gick general Montgomerys armegrupp den 24 mars över Rhen
och brittiska styrkor närmade sig Bremen och Hamburg. I syd
väst hade amerikanska och franska styrkor trängt in i Tyskland
och den 8 mars hade amerikanerna gått över Rhen för att slå
sig fram mot Tysklands hjärta i syfte att förena sig med sovje
tiska stridskrafter. Tyskland var på väg att strypas.
Trots att det framstod som helt uppenbart att slutet var
oundvikligt för det nazistiska riket, bjöd de tyska stridskraf
terna ett starkt motstånd. Adolf Hitler hade deklarerat att mot
ståndet skulle fortsätta till sista man, vilket fick till följd att kri
gets sista månader skördade tiotusentals tyska jämte allierade
soldaters och civilas liv. I februari beordrade Hitler att alla ma
teriella värden som kunde ligga inom räckhåll för de allierades
framryckning skulle förstöras, vilket i praktiken innebar alla
stora städer liksom landets industriella kapacitet. I tillägg hade
order utfärdats om att alla fångar som fanns i koncentrations
lägren, i fängelserna och i tukthusen skulle dödas. Det rörde sig
om hundratusentals människor av vilka några tusen var norska
och danska fångar.
Från 1943 hade den svenska regeringen aktivt verkat för att
rädda judar. Den 13 februari 1945 meddelade UD tyska myn
digheter att Sverige var berett att ta emot, som det uttrycktes,
"judar utan inskränkning". Den svenska regeringens beslut om
en räddningsinsats av en militärt organiserad styrka i Röda
korsets regi hade således föregåtts av politiska och diploma
tiska aktiviteter. På senhösten 1944 hade greve Folke Berna
dotte af Wisborg i Paris fört fram tankar på en räddningsinsats
för allierade ledare. Direkta förhandlingar upptogs mellan
Svenska Röda korset och tyska företrädare, vilket i februari
1945 ledde till en överenskommelse mellan Folke Bernadotte
och ledaren för SS Heinrich Himmler som innebar att en svensk
räddningsinsats skulle genomföras. Överenskommelsen under
ställdes regeringen som genast gav sitt godkännande. Chefen
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för armen fick i uppdrag att organisera ett förband för den fö
restående humanitära insatsen.
Folke Bernadotte ledde insatsen och hade en viktig roll i sam
band med de avgörande politisk-diplomatiska förhandlingarna.
Som förbandschefer tjänstgjorde under mars månad överste
Gottfrid Björck och från 5 april major Sven Frykman. Armeor
der utfärdades den 1 mars och förbandet skulle vara organise
rat och insatsberett den 6 mars. Måhända var detta ett inte allt
för pressat tidskrav mot bakgrund av att svenska förband år
1945 hade år av erfarenhet kopplat till inkallelser, utrustning
och insats i olika delar av landet. Skillnaden var dock att det
hör rörde det sig om ett förband med frivillig personal och spe
ciell materiel och förnödenheter, att alla skulle vaccineras mot
tyfus, paratyfus, fläcktyfus och dysenteri, samt att individuella
pass och i vissa fall visa skulle ordnas. En personlig upplevelse
av insatsen kan läsas i uppsatsen "De vita bussarna", författad
av framlidne översten Sigurd Melin, som vid aktuell tid var
kapten och tjänstgjorde som en av adjutanterna i förbandets
stab. 1
Insatsmiljön var farlig och själva räddningsarbetet krävande.
En svensk fick sätta livet till. Övriga återvände till Sverige med
syner och intryck från koncentrationsläger och ett sönderslaget
Tyskland som de sedan bar med sig under resten av livet. Men
de bar också med sig tillfredsställelsen av att ha räddat tusen
tals människor till säkerhet och trygghet i Sverige.
Tommy Jeppsson

1

Melin, Sigurd: "De vita bussarna", i Trängtrupperna 100 år 18851985. Red: Önfelt, Lennart. Militärhistoriska förlaget, Stockholm
1984; s 197-203.
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Oumbärlig uppslagsbok
Bediirftig, Friedemann: Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg.
Das Lexikon. Piper, Miinchen/Ziirich 2002. 573 s.
Historikern Friedemann Bediirftig har efter att ha arbetat som
förlagslektor sedan några år tillbaka etablerat sig som fri förfat
tare av uppslagsböcker. Som sådan har han ett brett register.
Bland det trettiotal uppslagsböcker han har publicerat finns allt
från ett lexikon om Goethe, ett om påvarna och ett om trettio
åriga kriget, till ett om Hitlers ansträngningar att tillverka en
atombomb.
År 1994 publicerade Bediirftig Lexikon Drittes Reich som
tre år senare utkom som pocketbok. År 2000 utgav han Ta
schenlexikon Zweiter Weltkrieg. Det är dessa två böcker han
nu fört ihop i den här anmälda publikationen. Uppenbarligen
insåg han att det inte går att sära ämnena strikt från varandra.
Det kan fastslås med en gång att Bediirftigs bok är oumbärlig
för den som snabbt vill orientera sig om dessa ämnen. I korta
koncisa artiklar informeras läsaren korrekt om händelser, ideo
logi, organisationer, och personer i det s k Tredje riket. Den
som vill veta varifrån nazisterna hämtade detta begrepp och
vad de menade med det kan läsa uttömmande om det på en
halv sida. På liknande sätt upplyses läsaren om begreppet
"järnridån", en beteckning som myntades av Goebbels. Givet
vis finns även en artikel om honom och. om andra ledande na
zister, men även om de mest namnkunniga av deras motstån
dare.
Om andra världskriget finns artiklar om högre officerare,
varvid det dock märks att boken i första hand vänder sig till
tyska läsare. Så gott som alla högre tyska officerare presenteras,
däremot förhållandevis få allierade. Exempelvis saknas märk
ligt nog Bemard Montgomery. Han nämns dock i artiklarna
om Afrikafälttåget och om slaget vid El Alamein. Likt detta ges
orientering om alla fälttåg och större slag 1939-1945. Vidare
finns artiklar om alla av Tyskland i kriget inblandade länder,
men även om de neutrala staterna, bland andra Sverige.
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Vad gäller speciellt den nazistiska ideologin, dess terror och
utrotningspolitik mot oliktänkande och ur rassynpunkt oöns
kade personer finner man i stort sett artiklar om varje tänkbart
uppslagsord. Således kan man läsa om nazisternas ideologiska
syn på t ex äktenskapet eller skolväsendet. Under uppslagsordet
"emigration" finns uppgifter om vilka grupper och i vissa fall
vilka enstaka personer som såg sig tvingade att fly Tyskland
och efter 1938 Österrike. Om de förföljda grupperna kan man
orientera sig dels under begreppen "bekännande kyrka", "ho
mosexualitet", "socialdemokratiska partiet", "judar" med
flera.
Givetvis ägnas de nazistiska koncentrations- och förintelse
lägren särskilda artiklar. Där beskrivs hur de uppkom och
fungerade, hur många som hölls fångna och hur många där
omkom och mördades. Dessutom finns artiklar om varje läger,
som Auschwitz och Buchenwald. Där finns detaljerade uppgif
ter om när lägren inrättades och hur länge de fanns, vilka män
niskor som hölls inspärrade och mördades där, hur SS-vakterna
uppförde sig och så vidare.
Användandet av boken underlättas av ett utmärkt person
och sakregister. Slutligen finns en ganska omfattade litteratur
lista. Den upptar dels källpublikationer och verk som behand
lar den nazistiska staten i dess helhet, dels speciallitteratur till
olika ämnesområden, t ex om judeförföljelsen och -utrot
ningen. Här märks dock ännu tydligare än i ovan nämnt sam
manhang att lexikonet riktar sig framför allt till tyska läsare.
Endast tyskspråkiga publikationer eller sådana som har över
satts till tyska är uppförda. Detta borde dock inte avskräcka
svenska läsare. Den som vill efterleva statsminister Göran Pers
sons uppmaning att skaffa sig kunskaper om nazismen och dess
terror kan säkrast och snabbast göra det med hjälp av Bedtirf
tigs lexikon. Det borde snarast översättas till svenska.

Klaus-R Böhme
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Landsfader eller landsförrädare?
Turtola, Martti: Presidentti Konstantin Päts. Vira ja Suonii eri
teillä. Otava, Helsingfors 2002. 286 s.
Martti Turtolas politiska biografi över Estlands förste president
har på svenska ungefär titeln President Konstantin Päts. Est
land och Finland på olika vägar. I boken arbetar finländska
Estlandsinstitutets ledare, docent Martti Turtola, främst med
två historiska frågor:
I november 1918 slog Konstantin Päts näven i bordet vid ett
regeringssammanträde och deklarerade: "Inga förhandlingar
med kommunisterna!". Därigenom kan han sägas ha skapat
Estlands politiska framtid. Hur kunde samme man två decen
nier senare uppge sitt lands självständighet utan väpnat mot
stånd? Och hur kommer det sig att Finlands och Estlands nit
tonhundratalshistoria, trots många likheter vid startlinjen, tett
sig så olika? Båda frågorna rör sig kring Konstantin Päts och
hans person.
Konstantin Päts är en imposant figur som levde ett liv fyllt av
dramatik och historiskt märkliga vändningar. Estlands poli
tiska historia går inte att beskriva utan att diskutera Päts. Att
beskriva honom och hans verk utan att som författare ta ställ
ning för eller emot honom som företeelse och hans verk är
omöjligt. Att han själv under sin verksamma period bidragit till
att bygga upp sitt eftermäle som en storman - Turtola jämför
här med Mannerheim - gör inte saken lättare.
Det har skrivits Pätsbiografier förr. Under 1930-talet skrevs i
Estlands flera hyllningsverk till riksäldstens och presidentens
ära. Under den sovjetiska ockupationen skrevs en del kritiska
verk som utmålade Päts som en i raden av mellankrigstidens
europeiska fascistiska diktatorer. Efter kriget utarbetades också
flera beundrande verk av exilestniska författare. Päts verkar för
de flesta ester ännu stå som symbol för hela mellankrigstidens
Estland - som ett offer för omständigheter och omgivande
världspolitik.
Idag är ännu inte Päts och Pätsbilden i någon större utsträck
ning seriöst debatterad eller problematiserad i Estland. När nu
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Turtola författat en biografi över Päts från ett något mindre
omedelbart perspektiv skriver han att han räknar med att utsät
tas för kritik från såväl Päts beundrare som Päts belackare.
Turtola fick rätt. Hans bok har debatterats livligt såväl i Fin
land som i Estland.
I estniska kretsar har den mottagits kritiskt. Den ses som ut
slag för storebrorsfasoner, som okänslig kritik av en national
hjälte. Bland kritikerna återfinns Päts sonson, Matti Päts, di
rektör för det estniska patentverket, som ser Turtolas biografi
som ett i raden av många sensationslystna och insinuanta an
grepp på Päts minne. Han framhåller att de alternativ Päts och
Estland stod inför under det dramatiska trettiotalet var få. Han
skulle hellre vilja diskutera vad som hänt Estland utan Päts in
satser.
Turtola gör flera jämförelser mellan förhållandena i Finland
och Estland vad gäller historiska skeenden, ländernas respek
tive förhållanden till Sovjetunionen och politiska personligheter
i ländernas ledarskikt, vilket gör att boken inte förutsätter dju
pare förkunskaper i någondera lands nutidshistoria. Boken har
hittills översatts från finska till estniska - någon svensk eller
engelsk översättning är tyvärr ännu inte planerad.
Den personbiografiska delen av verket följer Konstantin från
födelsen 1874 i Tahkuranta, nära Pärnu, som det andra av sex
syskon i en familj med fadern, den reforminriktade entreprenö
ren och byggmästaren Jakob Päts, och den ryskättade modern
Olga. Han gick i ortodox seminarieskola i Riga, följt av juridik
studier i Tartu där Päts gryende politiska medvetenhet formas i
den av språkstridigheter och politiska diskussioner präglade
universitetsmiljön. Efter examen år 1898 och militärtjänstgö
ring flyttar Päts till TaJlinn - den ekonomiska motorn i Estland,
men långt från de intellektuella strömningarna i Tartu för att
arbeta som jurist på en advokatbyrå. Med den energiska och
praktiska ådra som hans liv präglas av grundar han Tallinns
första estniskspråkiga tidning Teataja [Budbäraren] som raskt
profilerar
som ett radikalt alternativ till den liberala Tartu
tidningen Postimees. Päts etablerar sig som en produktiv och
övertygande publicist och skribent. Den politiska debatten mel
lan respektive kretsar kring Teataja och Postimees kom att
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fortgå ända till 1940 då all vidare debatt omöjliggjordes för ett
femtiotal år framåt.
Päts politiska verksamhet undandrar sig inte överhetens in
tresse. Han måste 190S fly landet och går i exil i Finland, var
ifrån han efter tre år återkommer till Tallinn för att avtjäna ett
ettårigt fängelsestraff. Den estniska frigörelsen från Ryssland
var en komplicerad historia. Där den finska frigörelsen förföll
till ett blodigt och oförsonligt politiskt och klassbetingat inbör
deskrig, hade den estniska frigörelsen att hantera fientliga trup
per både från tyskt och ryskt håll. Under det smått förvirrande
skeendet har Päts en ledande roll i bygget av det nya estniska
samhället. Han hinner med att vara ordförande för den första
estniska regeringen under sommaren 1917, men blir satt i poli
tisk fångenskap för andra gången av estniska bolsjeviker. Han
var en av medlemmarna i den nationella räddningskommitten
som utropar Estlands självständighet i februari 1918, blir satt i
politisk fångenskap för tredje gången av tyska ockupations
trupper, friges och bildar den 27 november 1918 efter den
tyska kollapsen i världskriget åter regering i Tallinn.
I samband med det konstituerande mötet får regeringen reda
på att bolsjevikerna i Ryssland som bäst förbereder sig för att
återinta Estland och de andra baltiska provinserna för att inför
liva dem med Ryssland igen - trupprörelser har observerats vid
östgränsen. Det är här, när någon regeringsmedlem föreslår
förhandlingar hellre än säker förlust mot den ryska övermak
ten, som Päts slår näven i bordet och utbrister:
Inga förhandlingar med kommunisterna! Väpnad strid mot var och en
som med våld tränger sig in på estnisk mark! Bättre är det att falla med
heder i behåll än att hamna under det grymma bolsjevikiska godtycket.
... Alla mannar till östfronten att strida mot olycka och slaveri!

Därmed inleddes det estniska frihetskriget mot först ryska trup
per och därefter tyska. Det omnämnda knytnävsslaget anses
vara ett av de definierande ögonblicken i estnisk historia och
har i självständighetslitteraturen givits en stor symbolisk vikt.
Utan Päts beslutsamhet vid det ögonblicket är det mycket san
nolikt att Estland aldrig formats som självständig stat. Det hela
avlöper så att Estland vinner sin frihet, vilket stadfästs 1920 vid
freden i Tartu.
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Under 1920-talet fortsätter Päts med politisk aktivitet som
representant för ett landsbygdsparti och innehar i omgångar
statschefsposten riksäldste, men driver också samtidigt en av
allt att döma framgångsrik affärsrörelse. Han startar bank,
samt importerar och exporterar varor. I stor utsträckning gör
han affärer med Sovjetryssland. I en av de mer kritiska Pätsstu
dierna som gjorts den senaste tiden hävdar den estniske forska
ren Magnus Ilmjärv, delvis med stöd i nyligen frigjort arkivma
terial från Ryssland, att de band Päts gjort under affärsmanna
åren bundit upp honom i sådan utsträckning till sovjetiska in
tressen att de fått honom att förråda landets självständighet. 1
Ilmjärv mer än insinuerar att Päts blivit landsförrädare för egen
vinnings skull. Turtola förhåller sig skeptisk till Ilmjärvs mer
långtgående påståenden, men noterar att Päts förtroliga förhål
lande till sovjetiska intressen och hans ryskspråkiga och orto
doxa bakgrund helt säkert är några av nycklarna till att förstå
Päts val av strategier 1939-1940. Det är framförallt denna dis
kussion som gjort att boken rönt sådan kritisk uppmärksamhet
i Estland.
Demokratin är skakig i Europa under 1930-talet. Också i
Estland och Finland formerar sig politiska extremiströrelser. I
Estland bekymrar sig Päts främst för hotet från VAPS, en poli
tisk rörelse grundad i frihetskrigssoldaternas frontbrödrafören
ingar. I Finland ställer samtidigt Lapporörelsen till med mass
demonstrationer. Där president Svinhufvud 1932 i Finland med
sin personliga auktoritet och sin övertygelse om legalistiska lös
ningar lyckas stävja Lapporörelsens utomparlamentariska
kuppförsök, sätter i Estland istället den ställföreträdande riks
äldsten Päts 1934 konstitutionen ur spel och proklamerar un
dantagstillstånd med hänvisning till en överhängande risk för
statskupp. Det här är en viktig vändpunkt i Estlands mellan
krigshistoria, och mycket av Turtolas bok uppehåller sig kring
händelserna 1934-1935, då Päts efter sin statskupp skjuter upp
allmänna val, förbjuder politiska partier och inför munkavle på
pressen. Fanns det då verklig risk för en högerstatskupp vid tid1

Ilmjärv, Magnus: President ja söjavägede iilemjuhataja NKVD ees.
Dokumente ja materjale. Eesti Teaduste Akadeemia, Ajaloo lnstituut,
Tallinn 1993.
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punkten för Päts motkupp? Knappast, argumenterar Turtola
övertygande. Risken var snarare att VAPS skulle ha vunnit de
nära förestående valen till den nyligen inrättade presidentpos
ten.
Så här långt går nog skillnaderna i Estlands och Finlands
vägval att förklara utifrån nationella och konstitutionella fak
torer: den estniska konstitutionen i början på 1930-talet saknar
en stark verkställande makt - statschefsposten riksäldste är mer
talmanslik än presidentlik - och det saknas politiska auktorite
ter. Det är frihetskampens historia som gett genklang i stats
skicket - det estniska samhällsbygget har präglats av motstånd
mot det balttyska klassamhället och som en konsekvens därav
har det estniska statsskicket formats som ett av världens mest
egalitära. I Finland som likaså har ett för europeiska mått egali
tärt statsskick har dock den starka exekutiva makten en däm
pande effekt. Presidentämbetets makt, som de flesta finländska
presidenter gjort så tydligt bruk av, kan härledas till Gustav
III:s regeringsform. Först i och med den senaste författnings
reformen kan Finland sägas ha fått ett mer typiskt parlamenta
riskt statsskick. Den finska frihetskampen behövde aldrig ta av
stånd från det egna statsskicket - frihetskampen handlade om
att behålla det, inte skapa ett nytt.
Resultaten av statskuppen blir långtgående. Estlands deval
verade demokrati reducerade det stöd landet annars kunde ha
åtnjutit från de västerländska demokratierna. Päts och den est
niska statsledningen kunde inte helhjärtat inför Sovjetunionens
förhandlingsframstötar säga sig representera den estniska folk
viljan. Sovjetunionen kunde under efterkrigstiden peka på Est
lands bristfälliga demokrati och därigenom rättfärdiga sin
ockupation av landet.
Turtola pekar därutöver också på vilka effekter det inre mot
ståndet mot Päts regim från arbetarrörelse, försvarsvänner och
intellektuella. Detta faktum slår hårt mot de förberedelser lan
det bort göra inför de prövningar som stod för dörren. Inför
sovjetiskt tryck uppger sedan Päts och den estniska statsled
ningen landets självständighet till Sovjetunionen i en serie väl
kända och dokumenterade överenskommelser med början i
september 1939. Estlands försvarsplanering byggde - liksom
flera andra länders vid den tiden - på en konflikt mellan Tysk295

land och Sovjetunionen. Molotov-Ribbentrop-pakten i augusti
1939 kullkastade det mesta av den politiska planering statsled
ningen gjort. Den estniska statsledningen ansåg sig inte kunna
sätta något emot när Sovjetunionen krävde militärbaser på est
niskt territorium och senare politiskt inflytande.
Turtola hävdar här, med stöd i senare militärhistorisk forsk
ning, att Estland ur ett militärt perspektiv inte alls stod svagt
och hjälplöst inför Sovjetunionen. Flera estniska och finska
forskare har skrivit utförligt om potentialen i det militärsamar
bete Estland överenskommit med Finland å ena sidan och Lett
land å den andra. Till exempel hade Finland och Estland efter
flera genomförda gemensamma marinövningar förmåga att
sluta Finska vikens mynning och därigenom stänga inne den
sovjetiska Östersjöflottan med gemensamma mineringar och
ubåtspatrullering. 2 Tallinn var välrustat med artilleriförsvar
mot angrepp både från luft och hav, dessutom var det estniska
försvaret förberett för partisanförsvar mot en ockupations
makt. Dock mobiliserar inte Estland 1939, till skillnad från
sina grannländer, och trots upprepade gränskränkningar från
sovjetisk sida hävdar det estniska försvaret inte landets suverä
nitet.
Päts och hans statsledning försökte i det längsta övertyga sig
själva om klokskapen i en mer försonlig hållning gentemot Sov
jetunionens i någon mening begripliga säkerhetspolitiska krav även under och efter det finska vinterkriget. När samarbetet
med Sovjetunionen slutligen kulminerade i en sovjetisk in
marsch i mitten av juni 1940 mötte Päts situationen med orden:
"Det är slut nu. Ryssarna kommer in". Någon månad senare
hade Estland inlemmats i Sovjetunionen som en delrepublik.
Päts avslutar sina dagar 1956 i Sovjetunionen, för fjärde
gången som politisk fånge.
Vad förklarar skillnaderna i Finlands och Estlands historia?
Turtola försöker inte ge enkla svar på frågan, men anser att de
nationalitets- och klassfrågor som tog sig olika politiska och
konstitutionella uttryck i Finland och Estland räcker som för2
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klaring för skeendena fram till och inklusive Päts statskupp. Ef
ter statskuppen, fram till inlemmandet av Estland i Sovjetunio
nen, kan stora delar tillskrivas Päts personliga konto.
Var då Päts en landsförrädare? Turtola beskriver Päts som en
erfaren politiker och affärsman med väl upparbetade kontakter
och rutiner för förhandlingar med ryska motparter. Som
nämnts förmodar Turtola att Päts med sin ryskspråkiga och or
todoxa bakgrund bör ha känt sig hemma i förhandlingar med
sina sovjetiska motparter. Turtola beskriver hur Päts i den allt
mer isolerade politiska verklighet han byggt upp kring sig själv
övertygat sig om sin egen förmåga att ro en överenskommelse i
hamn utan blodspillan och utan fatala konsekvenser för Est
lands del. Den självöverskattning han och hans statsledning ba
serade sitt agerande på räckte inte till slut. Efter Molotov-Rib
bentroppakten torde Päts politik främst ha syftat till att vinna
tid fram till den i hans ögon oundvikliga urladdningen mellan
Stalin och Hitler. Den tiden som gavs räckte dock inte till.
Turtolas bok lämnar trots allt Päts i ett berömligt ljus. Hans
imponerande personliga egenskaper och hans patriotism ifråga
sätts inte - däremot hans omdöme. Konstantin Päts bör inte
jämföras med Vidkun Quisling utan snarare med Philippe Pe
tain, har Turtola sagt. I boken jämförs Päts fortlöpande med
Urho Kekkonen som även han genom personliga kontakter och
underhandsagerande arbetade för att uppnå fördelar för Fin
land.
Turtolas bok kommer med all säkerhet ge impulser åt flera
nya verk som granskar den estniska nutidshistorien och speci
ellt personen Konstantin Päts - som författaren själv skriver i
slutordet är han värd en heltäckande biografi. Förhoppningsvis
kan vi också i det här verkets efterföljd se fram emot fler poli
tiska biografier över de personer som verkat i vårt närområde.
Jussi Karlgren
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Totalförsvarets riddarvakt
Föreningen FHS 1953-2003. Red: Rossander, Erik. Föreningen
FHS i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt bibliotek.
Stockholm 2003. 168 s.
Det var naturligtvis bättre förr. Framför allt var det nog lättare
för den gamla Försvarshögskolan att locka sina elever med tro
värdiga spel för att belysa samverkansproblem inom totalför
svaret och intressanta beslutssituationer. Denna grundide för
verksamheten kunde utvecklas mot föreställningen om ett fullt
möjligt angreppshot mot Sverige från Sovjetunionen. I dag,
med en vidgad hotbild och ett s k förmågestyrt försvar, är det
så mycket svårare att utveckla övertygande scenarier - och me
todiskt på sätt och vis också en felaktig utgångspunkt. Till råga
på allt har själva begreppet totalförsvar problem - ifrågasatt
som koncept, undergrävt som verklighet.
Dagens lärare och elever ställs således inför nya utmaningar
som de måste kunna hantera tämligen väl, om det fortsatta ar
betet skall bli meningsfullt. Vi är numera medlemmar i en
union, EU. Grunddragen av svensk säkerhetspolitik, syftande
till att värna om nationens självständighet och frihet, har i öv
rigt dock endast marginellt ändrats under det senaste halvsek
let. Det finns ett stadigt arv att bygga på.
Vad de gångna åren har medverkat till att skapa och befästa
får sin belysning i en jubileumsskrift till femtioårsdagen. Litet
synd är det då att författarna ur den med Försvarshögskolan
jämnåriga Föreningen FHS avstått från att ge sitt arbete en an
nan titel än föreningsnamnet. Den ger lätt känslan av att här
skriver kamrater hyllningsartiklar för varandra i en minnenas
parad som lätt kan förvandlas till en nostalgitripp.
De som har lagt upp minnesboken har dessbättre haft andra
ambitioner. Föreningen FHS 1953-2003 beskriver i själva ver
ket komprimerat det svenska totalförsvarets historia. Samtidigt
har boken ur olika vinklar nalkats hanteringen av vår säker
hetspolitik under större delen av det kalla kriget och på senare
år i vad som provisoriskt kanske skulle kunna kallas ett nytt ef
terkrigsskede.
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Totalförsvaret kan sägas vara det svenska demokratiska sys
temets svar på Erich Ludendorffs tankar om "det totala kri
get", som ju fick sin förfärande bekräftelse i det andra världs
krigets historia. I Sveriges fall blev det frågan om att samla
samhällets krafter för landets överlevnad i krig. Med dåvarande
överbefälhavaren Nils Swedlund som nyckelfigur utvecklades
totalförsvarskonceptet och fick sin första organisatoriska form.
Systemet skulle med tiden komma att utvecklas och förändras.
Civila och militära chefer har samgrupperats i sina bergrum
och övat samverkan i en omfattning som torde sakna interna
tionellt motstycke. Och inom FHS har spel och kurser syftat till
att befästa betydelsen av ett fungerande totalförsvar.
Grunden för verksamheten har utgjorts av tankar om ett i
värsta fall kommande konventionellt hot. Och enligt en i dag
utbredd föreställning är totalförsvarskonceptet för snävt och
hindrar en effektiv samhällsberedskap vad det gäller dagens
och morgondagens hot och risker. Kan då kommande elever
ges fortsatta förutsättningar att utgöra ett slags totalförsvarets
riddarvakt? Eller skall de tilldelas en ny roll?
"Totalförsvaret har fått ett nytt och breddat innehåll", skri
ver Föreningens FHS ordförande, förre ÖB Owe Wiktorin, i ett
förord. Räcker det? Frågan förblir ändå hur mycket av krishan
tering som kan låsas fast i gamla strukturer. Det är något som
FHS lärare och spelkonstruktörer redan har fått brottas med
några år.
Just detta hur spel förhåller sig till en bedömd verklighet är
föremål för ett intressant avsnitt i boken. Vad det handlar om
kan sägas vara dilemmat mellan medryckande realism och rim
lig trovärdighet. En genomgång av en lång rad spel blir också
en snabbkurs i statsmakternas hotuppfattning från tid till an
nan. Under 1950-talet speglar speluppläggningen problem i vår
närhet som oron kring Berlin och den tyska frågan. Scenarierna
leder normalt fram till ett läge där Sovjetunionen anfaller
Sverige. Efterhand blir Mellanöstern en dominerande krishärd,
varifrån branden sprider sig.
Medan supermakter och andra i verkligheten lyckas hålla
konflikter lokaliserade gäller det för scenariebyggarna att be
gripliggöra en motsatt utveckling, där väpnade kriser i en mal
ström växer för att slutligen omfatta även vårt land. Efter 1972
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försvinner kärnvapnen ur krisbilden, men nedrustningsför
handlingar ses ofta som konfliktorsaker. Ännu i slutet av 1980talet finns konfliktklimatet kvar, och därefter ligger det spräng
kraft i avvecklingen av Sovjetunionen.
Strategiska överfall förekommer i spelen vid 1990-talets mitt.
Den nya världen illustreras av inslag med såväl internationella
operationer och nationella påfrestningar som försvar mot an
grepp. I spelen 2001-2002 finner man beskrivningar av IT-an
grepp mot Sverige, smittspridning, konflikter mellan folkgrup
per och angrepp med långdistansmissiler.
I några avslutande reflexioner framhålls hur exempelvis
kärnvapenkrigets försvinnande i spelen kan ses som följden av
en ny amerikansk krigföringsdoktrin och framför allt det
svenska beslutet att inte anskaffa kärnvapen. Skribenterna gis
sar här att det har funnits en motvilja mot scenarier där vi sak
nar motmedel eller där förmågan att klara hot kunde kräva av
steg från den vedertagna säkerhetspolitiska linjen. FHS får
ganska gott betyg för att ha kunnat konstruera trovärdiga sce
narier som leder till konflikter och krig. Vi får förstås aldrig se
det kanske mest intressanta - hur elever löser ålagda uppgifter.
Om hur Sverige självt löser sin säkerhetspolitiska uppgift
skriver tre forskare från våra nordiska grannländer i FHS
boken. Det blir styckvis en ganska kritisk bild av vårt land. En
författare finner det svårt att föreställa sig hur Sverige skulle ha
hanterat möjligheten att stå neutralt vid en kris i vårt närom
råde - den svenska formuleringen blir för honom "nästan sko
lastik". En annan kallar återförsäkringarna om stöd från
NATO i händelse av ett sovjetiskt angrepp för "dubbelspel",
som sägs rimma illa med vår "fredsnissepolitik". Den norske
forskaren konstaterar avsaknaden av ett strategiskt partner
skay det är i Sverige inte tal om att "Norges sak är vår".
Ater till FHS verksamhet under femtio år. Kurserna i "högre
totalförsvarsutbildning" har omfattat mer än 7 300 män och
kvinnor (mest män förstås): statsråd, riksdagsmän, landshöv
dingar, generaldirektörer, generaler, överstar och överstelöjt
nanter, tjänstemän vid statliga myndigheter, landsting och
kommuner, näringsliv och företrädare för massmedier. Var det
då "rätt" personer som genomgick kurserna? Framför allt gäl
ler frågan huvudkurserna vår och höst, som kallades allmänna
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kursen, om tio veckor. Först 1997 kortades den till åtta veckor,
året därpå uppdelad i en tre veckors grundkurs och en fem
veckors fördjupningskurs, som kanske endast hälften fortsatte
med. Det måste ha funnits en risk att civila institutioner inte
gärna avstod sina bästa krafter i tio veckor utan skickade andra.
Tio veckors verksamhet med nytt perspektiv vore kanske
inget dåligt avbrott från jobb som inte längre stimulerar. Kan
samvaron ha haft något meritvärde? Har befordringsutsikterna
i försvarsrelaterade jobb påverkats? Hur många kursdeltagare
har det gått bra för, och hur många ha fastnat i karriären? Kan
ske ämnen för framtida C-uppsatser.
Och det nätverk man talar om som skolverksamhetens kan
ske främsta resultat kan väl rimligen inte sägas omfatta alla
dessa drygt 7 000 deltagare. Det är vackert så, om man inom en
kurs på säg fyrtio personer har åstadkommit ett nätverk. Men
att själva föreningen FHS med sin affärside "nytta och trevnad"
uppskattas för sina sammankomster med framträdanden av
samhällets tunga föreläsare finns det ingen anledning att ifråga
sätta.
Olof Santesson

Statsministern och nerskjutna flygplan
Erlander, Tage: Dagböcker. 1952. Gidlund, Hedemora 2002.
260 s.
Tredje volymen av Tage Erlanders dagböcker har kommit ut
och inte heller den bör ha gjort någon besviken. För den som är
intresserad av svensk politik, inte minst säkerhetspolitik, under
det kalla kriget utgör också detta band en väsentlig pusselbit.
Man får som läsare följa Erlander till USA och vara med under
de mycket obehagliga junidagar då Sovjetunionen sköt ned två
svenska militärflygplan- först en DC 3:a och sedan en Catalina
- över internationellt vatten. Just året 1952 framstår i den
svenska kalla krigsforskningen som det år då de svensk-sovje-
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tiska relationerna nådde sitt bottenläge med två uppseende
väckande spionaffärer, diskussionerna om vad som hänt med
Raoul Wallenberg och flygplansnedskjutningarna som väsent
liga moment. 1 Ryssarna tycktes obevekliga. Då utrikesminister
Östen Unden samtalade med Sovjets utrikesminister Andrej
Vysjinskij i New York i mitten av november 1952 tog han upp
alla de tre ovan nämnda sakerna till diskussion. Någon vidare
respons fick han inte. 2 Lika dåliga skulle de svensk-sovjetiska
relationerna inte bli förrän i början av 1980-talet.
I någon mån kompenserades Sveriges utsatta läge gentemot
Sovjetunionen av att den amerikanska isolationspolitiken mot
Sverige hade brutits vilket Erlanders USA-resa var ett av flera
tecken på - och att den internationella spänningen hade mins
kat något genom Koreakrigets stabilisering. Statsministern var
dock fortfarande orolig för att Sverige och svenska representan
ter skulle ge ett för demonstrativt intryck av västvänlighet, ef
tersom det kunde minska den svenska neutralitetspolitikens
trovärdighet. Det gällde att upprätthålla en tydlig rågång mot
väst, enligt Erlanders uppfattning. Redan ekonomiskt och poli
tiskt samarbete var känsligt och detta gällde i ännu högre grad
försvarssamarbete. "Västvänligheten" hos det konsultativa
statsrådet Dag Hammarskjöld, sedermera FN:s generalsekrete
rare, beredde Erlander och särskilt Unden huvudbry. Erlander
tycks dock ha varit något lugnare än Unden beträffande Ham
marskjöld: "Jag tror att hans västorienterade linje utan för
svarspolitiskt engagemang är den för vårt land riktiga", skrev
han i slutet av januari.
Inför USA-resan tycks Erlander emellertid ha oroat sig för att
resan skulle tolkas så att den kunde kompromettera den
svenska neutralitetspolitiken. När den amerikanske ambassa
dören i Stockholm, W Walton Butterworth, den 26 januari
1

2

Det kan här påpekas att Kommissionen om den svenska utrikesled
ningens agerande i fallet Raoul Wallenberg under början av året läm
nade sitt betänkande Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wal
lenberg och den svenska utrikesledningen (SOU 2003:18).
Riksarkivet (RA), UD:s arkiv, HP 1 Ab vol 49 (83). Strängt förtrolig
PM upprättad av Östen Unden i New York den 17 november 1952
efter samtal med Sovjets utrikesminister Vysjinskij.
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meddelade att president Truman kunde ta emot Erlander
veckan efter påsk antecknade Erlander: "Vad har jag egentligen
gett mej in på? Butterworth verkade förtjust." Att Sverige i
samma veva accepterades som pålitlig köpare av amerikansk
krigsmateriel på i stort sett samma villkor som NATO-länderna
spädde ytterligare på Erlanders oro.
Erlanders uppfattning om Washingtonambassadören Erik
Bohemans kapacitet tycks i alla fall ha förändrats betydligt un
der resan. I de föregående årens dagboksanteckningar betrakta
des han i det närmaste som illojal mot den svenska regeringens
politik. I en anteckning från den 5 maj 1951 heter det exempel
vis att Boheman "icke längre gör oss några tjänster som ambas
sadör i Washington". Då Erlander kom till USA var Boheman
däremot "ovärderlig", "lugn" och "överlägset skicklig". När
Erlander väl kommit hem från USA frågade han sin son Bo, om
denne märkt att han varit borta. Sonen svarade: "Första veckan
märktes det just inte, men sen tyckte vi nog att det var lite un
derligt att vi inte ens såg skymten av Dig som vi i alla fall då
och då brukade göra, när Du var hemma."
Tage Erlander var, liksom utrikesminister Östen Unden, av
den uppfattningen att Sovjetunionen hade legitima säkerhetsin
tressen som alla andra stater. De båda excellenserna delade
emellertid inte den i väst vanliga uppfattningen som innebar att
Sovjet därutöver var expansionistiskt och måste hållas tillbaka.
Att Sovjet inte ansågs expansionistiskt betydde dock inte att Er
lander inte hade respekt för dess styrka, vilket var ett skäl för
den svenska regeringen att hålla en låg profil. Erlander var inte
imponerad av västsidans rustningsansträngningar som syftade
till att balansera den röda supermakten. Statsministerns upp
fattning delades av den svenska militärledningen. Vid en före
dragning den 11 januari hade chefen för Försvarsstaben, Ric
hard Åkerman, med "sympatisk öppenhet" klargjort vilket
"skitprat" det var att tala om att västsidans upprustning skänkt
jämvikt. Det enda man vunnit, trodde Erlander, var att den
amerikanska krigsindustrin kommit igång och inte hade lika
lång startsträcka som vid de föregående storkrigen. Några
veckor senare (31/1) hade generalerna föredragit det internatio
nella läget i utrikesnämnden, vilket Erlander tyckte var bra
också i förhållande till oppositionen:
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Ohlin-Hjalmarson fick säkert en del att tänka på. Inte allt för mycket
höghet i korken gentemot ryssarna, när nu dessa är så mycket starkare
och förblir så ganska lång tid framöver.

Den otrevligaste händelsen under året var den s k Catalinaaffä.
ren i juni. En sak som komplicerade hanteringen av ärendet var
att utrikesministern, biträdande utrikesministern, försvarsmi
nistern och ÖB befann sig långt från Stockholm: "Det är den
svenska idyllen, när något händer" kommenterade Erlander
(16/6). Erlander ansåg att ryssarna säkert hade varit besvärade
av de svenska försöken att följa deras verksamhet och att de
"självfallet" betraktade flygplanet som en del av den svenska
underrättelsetjänsten: "Men skulle de ändå våga skjuta ner ett
svenskt plan på öppet vatten?" undrade han (14/6). I det
längsta hoppades Erlander att något misstag förelåg. Han var
orolig för att den svenska militärflygplanet hade varit "för när
gånget" och för att händelsen skulle bidra till reaktionär hets
mot Sovjet: "Nu kommer alla reaktionärer att känna nerverna
dallra", skrev han den 16 juni. På morgonen samma dag fick
han reda på att Catalinaplanet, som spanat efter DC 3:an "utan
minsta tvekan" var nedskjutet av ryssarna. Trots detta var det,
enligt Erlander, "[o]möjligt att tro på medveten rysk vilja".
Wilhelm Agrell har flera gånger använt beteckningen "självav
skräckning" på den svenska regeringens Sovjetpolitik under det
kalla kriget. 3 Det är en passande etikett.
Det går, när man läser Erlanders anteckningar från Catalina
affären, att identifiera ett antal intressanta aspekter som inte
har med själva sakfrågan att göra. En är att biträdande utrikes
minister Dag Hammarskjöld, som i Undens frånvaro fick en be
tydande roll, inte ansågs klara av det hårda tryck som krisen
innebar. Den 19 juni, då Unden återkommit från sin vistelse i
Italien, antecknade Erlander:
Hammarskjöld är nog bra vid handelsförhandlingar, men i politiskt
svåra lägen är det inte säkert att han håller. Jag har en känsla av att af
fären skulle ha skötts säkrare om han inte kommit in i den.

3

Se t ex Agrell, Wilhelm: Den stora lögnen. Ett säkerhetspolitisl:ct dub
belspel i alltför många akter. Ordfront, Stockholm 1991; s 51.
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Erlanders tillit till Undens omdöme i svåra lägen bidrog sanno
likt till att Unden, som redan under mellankrigstiden hade varit
statsråd och utrikesminister, fick stanna på sin post ända till
1962.
En annan intressant aspekt är Erlanders starka irritation över
journalisternas frågor, frågor som dagens politiker knappast
skulle reflektera över på det sättet. Den 19 juni antecknade Er
lander: "Hur pass dum måste man vara för att bli svensk jour
nalist f.n.". En journalist från Expressen hade då ställt frågor
om vad som skulle komma att hända i flygplansaffären på för
middagen, om några nya möten var utsatta m m. Dagens politi
ker skulle knappast heller ha svarat som Erlander gjorde:
Jag frågade honom vad det tjänar till att fråga så. Han svarade att han
fick det i uppdrag. Jag bad honom hälsa redaktionen att inte ge så
dumma uppdrag.

Senare samma dag hade en journalist från Arbetarbladet ställt
en lika naturlig som viktig fråga om Sverige nu skulle ansluta
sig till NATO. Erlanders anteckningar vittnar om vad han
tyckte om en sådan fråga: "Hur kan man låta underordnade
tidningsmän ta upp sådana frågor? Dåligt omdöme eller dålig
disciplin?" En sådan fråga kunde, får man förmoda, bara stäl
las av en betrodd chefredaktör på ett informellt sätt.
Den nordiska dimensionen är ständigt närvarande i Erlan
ders anteckningar. Hans irritation mot Norges utrikesminister
Halvard Lange och den norska utrikespolitiken kvarstod. När
internationellt samarbete på det meteorologiska området kom
upp på dagordningen i mitten av juni antecknade Erlander att
norrmännen i detta fall "som på alla andra områden med inter
nationellt samarbete avse det som mest skadar Sverige". Han
skattade sig lycklig för att försvarsförbundet inte hade blivit av:
"Med allt av ideliga katastroflägen som det skulle ha fört med
sej" (14/6). När det under hösten stod klart för Erlander att det
i Norge fanns en opinion inom det socialdemokratiska partiet
mot den norska allianspolitikens implikationer och antyd
ningar gjordes om en förnyad prövning av ett skandinaviskt
försvarsförbund lade Erlander fram sin teori för Hammarskjöld

(2/11):
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Norrmännen vill än en gång skylla dåraktighet i sin politik på oss. Man
vill kunna säja på partikongressen, att det norska partiet har undersökt
möjligheterna att få en nordisk försvarsallians men att Sverige nu väg
rar.

Slutligen kan sägas att högerledaren Hjalmarson under året
tycks ha ersatt folkpartiledaren Bertil Ohlin som Erlanders rö
daste skynke. Högern var också det parti som gick framåt mest
i valet. Under valrörelsen antecknade Erlander (12/9):
Ohlin är inte rolig. Hans kvickheter är mödosamt hopsnickrade pro
dukter av en ambitiös allvarsman ... Men Hjalmarson har bara skämtet
till tema. Han är därför otrevligare än Ohlin någonsin kan bli.

Det skulle komma fler bataljer med Hjalmarson längre fram och
man kan med spänning se fram emot nästkommande volymer.
Den långsamma utgivningstakten är frustrerande, men kanske
också en förutsättning för det exemplariska redaktörsarbete som
kännetecknar också denna volym. Det är bara att ge sig till tåls.
Magnus Petersson

Framgångsrik svensk nyfikenhet i etern
McKay, C G, och Beckman, Bengt: Swedish Signal Intelligence,
1900-1945. Frank Cass, London 2003. 310 s.
Alltsedan F W Winterbotham publicerade The Ultra Secret år
1974 har signalspaningens roll under det andra världskriget bli
vit allt bättre känd. Namn som Enigma och Bletchley Park får
nu anses tillhöra de centrala begreppen i 1900-talets underrät
telsehistoria. Av bokutbudet förleds man lätt att tro att det här
var något som enbart Storbritannien och dess allierade ägnade
sig åt. Nu har Enigma och Bletchley Park fått sällskap av G
skrivaren och Lovön! Fragment av den svenska framgången
med att knäcka tyska krypton har tidigare beskrivits i mindre
sammanhang, men det var först i och med att Bengt Beckman
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år 1996 publicerade Svenska kryptobedrifter, som en detaljerad
beskrivning av verksamheten blev allmänt tillgänglig. Nu är
svenskan inte något världsspråk, vilket självfallet begränsade
spridningen av Beckmans betydelsefulla verk.
Betydligt större spridning lär Swedish Signal Intelligence,
1900-1945 få. Tillsammans med Uppsalahistorikern C G
McKay har Bengt Beckman skrivit en väsentligt utökad historia
om den svenska signalspaningen under 45 år - på engelska!
Som framhålls i förordet har avsikten varit att bidra till de
komparativa studierna av de europeiska underrättelsetjäns
terna. Den avsikten har författarna lyckats med. McKay och
Beckman har grävt ordentligt i arkiven och hittat en hel del in
tressant. Så är det ofta; arkiven rymmer mycket av intresse för
den som vet vad han skall titta efter.
För främst den oinitierade läsaren är det mycket bra att
första kapitlet ger en allmän översikt av utvecklingen av kom
munikationssystem, från optisk telegrafi till telegrafi på tråd
och slutligen trådlös telegrafi och telefoni. En kanske inte förut
sedd konsekvens av den ökande kommunikationsmassan blev
ökade avlyssningsmöjligheter. Följaktligen växte behovet av att
kunna kryptera informationen på ett förmodat säkert sätt - och
därmed behovet av att dekryptera! Den svenska flottan var ti
digt ute med att prova radiosamband mellan fartyg. Redan
1901 installerades de första anläggningarna på pansarbåtarna
Oden, Thor och Niord. Användandet av radio ledde förstås till
insikten att det även gick att avlyssna andras meddelanden.
Den tidens tyska inflytande i det svenska samhället kom att
under det första världskriget medföra ett samarbete mellan de
båda länderna, som väl knappast låg i linje med Sveriges hög
tidligt deklarerade neutralitet. Den ryska telegramtrafiken gick
till stora delar över Stockholm och var självfallet av intresse för
Tyskland, som av Sverige begärde tillgång till telegrammen.
Som motprestation begärde Sverige att förses med dekrypterade
och översatta telegram samt kunskap om kryptoanalytiska me
toder. En svensk officer sändes under stort hemlighetsmakeri
till Berlin för att verka som förbindelseofficer och dessutom
med uppgift att tillägna sig den tyska kunskapen om krypto
analys. Även Schweiz tycks ha tagit ut svängarna på ett lik
nande sätt.
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Efter kriget genomfördes studiebesök i de tidigare krigfö
rande länderna i syfte att fånga upp erfarenheterna på signal
spaningsområdet. Den första aktiva signalspaningen med hjälp
av radiomottagare genomfördes 1927 från pansarskeppet
Sverige. I skuggan av "spökflygarhysterin" från 1934 genom
fördes en seriös och organiserad signalspaningsoperation med
bas i Boden. Operationen gav många erfarenheter, även om re
sultatet inte medgav att något bestämt kunde sägas om flyg
nmgarnas ursprung.
En nödvändig men dimhöljd del av en underrättelseorganisa
tions verksamhet är kontakter med andra länders underrättelse
organisationer. Insatsen mot spökflygarna medförde diskussio
ner med den norska generalstaben, och så småningom byggde
man i Norge upp en norsk signalspaningsorganisation efter
svensk förebild. Under 1930-talet upprättade Sverige ett samar
bete med både estnisk och finsk signalspaning. Det finska sam
arbetet kom att bestå under en längre tid.
År 1938 organiserades en kryptoavdelning och en signal
tjänstavdelning inom den nyuppsatta Försvarsstaben. En statio
när inhämtningsstation upprättades i Karlskrona. Man kan nog
säga att först nu fanns det en fast organiserad signalspanings
organisation i Sverige. Utbrottet av ett nytt storkrig 1939 ledde
naturligtvis till en raskt ökande arbetsbörda för den lilla orga
nisationen. Vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen in
tensifierade det svensk-finska samarbetet.
Med den tyska ockupationen av Danmark och Norge i april
1940 förändrades drastiskt landets säkerhetspolitiska situation.
Samma dag som de tyska styrkorna invaderade våra nordiska
grannländer, överlämnades ett antal tyska krav till den svenske
utrikesministern. En punkt i kravlistan berörde tysk telegram
och telefontrafik mellan Norge och Tyskland över svenska lin
jer: dessa skulle på intet sätt få störas. Naturligtvis inte! Plöts
ligt fanns en möjlighet att helt riskfritt och på eget territorium
snappa upp tyska telegram! Snart gjordes det stora genombrot
tet. Uppsalaprofessorn Arne Beurlings knäckande av G-skriva
ren ( Geheimschreiber) är sannolikt en av de stora bragderna i
kryptoanalysens historia. Nu kunde man läsa tyska telegram av
många gånger hög sekretessgrad. Det säger sig självt att det var
en ovärderlig tillgång för Sverige under det rådande läget. En
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delvis mekaniserad och nästan industriell exploatering av G
skrivaren byggdes snart upp. Ett spännande exempel på förvar
ning är att starka indikationer på det förestående anfallet mot
Sovjetunionen inkom den 20 juni 1941, två dagar innan det
igångsattes med full kraft. Förvarning är en viktig och synnerli
gen svår uppgift för en underrättelseorganisation.
Utvecklingen visade på behovet av en permanent signalspa
ningsmyndighet, och Försvarsväsendets radioanstalt (FRA) bil
dades 1942. Samma år kunde den nya myndigheten installera
sig på Lovön utanför Stockholm, där den sextio år senare allt
jämt huserar.
Samarbetet med den finska signalspaningen var som sagt in
tensivt så länge som Finland låg i krig med Sovjetunionen. För
fattarna berör samarbetets slutfas, den s k Stella Polarisaffären,
så gott det idag går att rekonstruera vad som egentligen hände.
Strax efter fredsfördraget mellan Finland och Sovjetunionen i
september 1944 överfördes plötsligt stora delar av den finska
signalspaningen till Sverige. Avsikten synes ha varit att fortsätta
verksamheten från svensk mark. Någon fortsatt finsk signal
spaningsverksamhet blev det nu inte från svenskt territorium.
FRA köpte utrustning, en del dokument och anställde ett antal
finska specialister. Resten av arkivet spreds över världen eller
förstördes långt senare i Sverige. Anmälaren kan inte annat än
beklaga att svenskarna inte tog emot Stella Polaris på ett mer
professionellt sätt det hade sparat år av arbete.
Finland gjorde stora framsteg på kryptoanalysens område.
Det är inte utan att man höjer ögonbrynen av förvåning, när
man läser om att invasionen i Normandie den 6 juni 1944 kan
ha spårats upp av de finska kryptoanalytikerna redan den 30
maJ.
Det avslutande kapitlet behandlar ett par viktiga säkerhetsas
pekter. Möjligheten att läsa tyska kryptotelegram var ju bok
stavligt talat guld värt (inte minst i handelsförhandlingar med
Tyskland kunde det vara en fördel att känna till motpartens di
rektiv och förhandlingsramar), och den möjligheten fick förstås
vaktas med yttersta omsorg. De svenska framgångarna fick på
inga villkor komma till "motståndarnas" kännedom; då skulle
självfallet motåtgärder vidtagas. Det dröjde dock ända till mit
ten av 1942 innan tyska misstankar började vakna. Länge har
309

den finske militärattachen överste Stewen fått skulden för att
ha läckt information om den svenska förmågan till Tyskland.
Men kan det ha funnits andra orsaker till de tyska misstan
karna? McKay och Beckman undersöker några tänkbara alter
nativ utifrån arkivfynd. Kan det ha varit svenska läckor?
På ett flertal ställen i Swedish Signal Intelligence framhålls
vikten av att det är kontinuitet i verksamheten och det dagliga
ackumulerandet av kunskap, som till sist leder till framgång.
Anmälaren instämmer helhjärtat i detta. Enstaka "scoop" kan
vara nog så värdefulla, men det är det långsiktiga arbetet som
leder till väl underbyggda resultat. Underrättelsetjänst är mödo
samt och inget för den otålige!
Anmälaren saknar en del av de anekdoter som presenterades
i Bengt Beckmans första bok. Det var onekligen nöjsamt att
läsa om arbetsförhållandena, personligheterna, motsättning
arna och dessutom en del företeelser, som nog egentligen inte
ändrats så mycket på sextiotalet år. Å andra sidan kunde be
skrivningen av ett besök i lönndom hemma hos den tyske flyg
attachen för att studera ett antal kryptomaskiner vara hämtad
ur en thriller!
Slutligen är det värt att påpeka att signalspaning inte bara
består av kryptoknäckande och läsande av diplomattelegram.
Författarna berör ytligt delar av den militärt inriktade signal
spaningen som den bedrevs inom den svenska flottan under
mellankrigstiden. Hur bedrevs den under det andra världskriget
och sedan FRA bildats? Det är ett område som väl förtjänar att
få sin särskilda historieskrivning, ett område som krävde något
annorlunda arbetssätt och begåvningar.
En fyllig notapparat, en bilaga med exempel på telegram, en
ordlista med facktermer, en litteraturförteckning och slutligen
ett sakregister gör Swedish Signal Intelligence till den akade
miskt inriktade skrift författarna uttryckt en förhoppning om
att ha producerat, samtidigt som den med stor behållning kan
läsas av den allmänt intresserade läsaren. Texten är skriven på
en god engelska och med en elegant brittisk anstrykning. Boken
kommer att bli ett standardverk inom den internationella forsk
ningen i underrättelsehistoria. När kommer en fortsättning?
Sam Nilsson
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Inte bara DC-3:or
Andersson, Lennart, och Hellström, Leif: Bortom horisonten.
Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946-1952. Freddy
Stenhorns förlag, Stockholm 2002. 224 s.
Två välkända flyghistoriker med flera utgivna böcker bakom
sig har i Bortom horisonten. Svensk flygspaning 1not Sovjet
unionen 1946-1952 tagit sig an ett nytt forskningsområde, nytt
såtillvida att de har strävat efter att omfatta hela det verksam
hetsspektrum som utgörs av flygspaning. När det talas om flyg
spaning tänker de flesta säkert i första hand på visuell spaning
och fotospaning, eller kanske radarspaning, men i begreppet in
går även signalspaning från flygplan. DC-3:an som försvann år
1952 är numera välkänd. Det var ett signalspaningsutrustat
flygplan.
Något så föredömligt som en genomgång av forskningsläget
inleder boken, något som saknas i förfärande många böcker
med ambitionen att ha ett vetenskapligt närmande till objektet.
Källäget är uppenbart svårt. Sekretess och ett alltför ymnigt
matande av brännugnar och tuggar har resulterat i ett magert
arkivbestånd. För att göra det ännu besvärligare motsäger upp
gifterna inte sällan varandra. Personliga hågkomster är ofta det
enda som återstår, och det mänskliga minnet är sannerligen
ingen exakt databas. Inte minst under sådana förhållanden är
det viktigt att svårigheterna redovisas. Till bokens förtjänster
hör att det på åtskilliga ställen påpekas, när olika uppgifter
motsäger varandra.
Efterkrigstiden inleddes i god "neutral" anda. En försiktig
fredstida hemlig samverkan med Storbritannien påbörjades ef
ter det andra världskriget. USA tog dock efterhand över alltmer
av västs samarbete med Sverige. Svenska flygvapnet fick låna
kamerautrustning av USA, amerikanska flygplan fick tillträde
till svenskt luftrum utan att behöva begära tillstånd på diplo
matisk väg, och amerikanska signalspaningsflygplan från Wies
baden genomförde ett antal landningar i Sverige i slutet av
1940-talet. Inledningsvis hade militärledningen strävat efter att
i möjligaste mån hålla regeringen utanför det hemliga västsam-

311

arbetet, men efterhand blev den alltmer informerad, och 1950
var det militära samarbetet i praktiken sanktionerat. Statsmi
nister Erlander skrev 1950 under ett avtal i Washington, vars
konsekvens var att Sverige kunde erhålla bistånd enligt Mutual
Defense Assistance Act.
Hotet sågs som vanligt i öster. Man befarade en sovjetisk in
vasion över Östersjön och anfall med raketer av V2-typ. Som så
ofta förstorades hotbilden som en följd av bristande kunskap
om den tilltänkte fienden. En viktig uppgift för underrättelsevä
sendet är att just balansera den perceptionella hotbilden med en
mer verklighetsbaserad bild.
Under hela det andra världskriget hade svensk flygspaning
genomförts över Östersjön, och den verksamheten fortsatte un
der fredstid. Några moderna spaningsplan fanns inledningsvis
inte i flygvapnet. Man fick från USA låna lämplig kameraut
rustning, som monterades in i en J 26 Mustang. Under 1948 ge
nomfördes Operation Falun, som innebar snabba fotospanings
flygningar med Mustangen mot Ösel och den lettiska kusten.
Kopior av bilderna sändes till USA.
Först i och med tillförseln av ett antal S 31 Spitfire hade flyg
vapnet moderna spaningsplan. Under åren 1948 till 1950 ge
nomförde löjtnant Ingemar Wängström ett antal spaningsflyg
ningar mot orter och hamnar på andra sidan Östersjön. Ett
spektakulärt uppdrag genomfördes den 25 september 1949 mot
Kandalaksja på södra Kolahalvön! Från Luleå flög Wängström
över norra Finland och in över sovjetiskt luftrum och mot Kan
dalaksja. Efter några stråk med lodbildskamerorna i aktion
vände Wängström åter västerut. Fotona visade att det sannolikt
inte fanns några raketramper i Kandalaksjaområdet såsom be
farats. I boken betecknas uppdraget som utfört helt i onödan.
Knappast - en uppgift av hotande karaktär kunde tack vare
den äventyrliga flygningen dementeras!
De svenska gränskränkande flygningarna mot Baltikum upp
hörde 1950 med anledning av ett förbättrat luftförsvar på den
sovjetiska sidan. Hela tiden har det dock varit fullt legitimt att
genomföra spaningsflygningar från internationellt luftrum, men
den verksamheten var ändå inte helt riskfri som ödet med DC3 :an kom att visa. Det hårdnande kalla kriget skapade en at
mosfär av aggressivt uppträdande från de båda stormakterna.
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Västsidans spaningsflygningar mot - och över! Sovjetunionen
under den aktuella tidsperioden beskrivs översiktligt i boken.
De svenska flygningarna framträder därmed i ett större sam
manhang.
Erfarenheterna av signalspaningen hade under kriget varit
goda. I takt med att signalbilden i närområdet förändrades,
uppstod behovet att lyfta upp inhämtningen på högre höjder.
Det ökande användandet av högre frekvenser ledde till mins
kande räckvidder; för att "se" in över östsidan behövde anten
nerna komma högre upp. Nu gällde signalspaningen inte bara
radiokommunikation utan även radar.
Här är det på sin plats att påpeka ett märkligt och genomgå
ende fel i boken. Författarna har gjort en kullerbytta i definitio
nen av signalspaning. Man har satt likhetstecken mellan signal
spaning och teknisk signalspaning (mot radar), medan kommu
nikationsspaning (mot radio) placerats utanför området signal
spaning. Så här ligger det till: signalspaning (Signals Intelli
gence - Sigint) omfattar de två delarna kommunikationsspa
ning ( Com111u11icatio11s Intelligence C01nint) och teknisk sig
nalspaning (Electronic Intelligence - Elint). I Sverige talar man
ofta om KOS respektive TES.
Den första TES-flygningen ägde rum den 13 juni 1946. Ett
bombplan av 1930-talsmodell, en Junkers Ju 86, hade försetts
med lämplig utrustning. Flygplanstypen användes sedan för sig
nalspaningsflygningar tills modernare DC-3:or införskaffades.
Den olyckliga svenska DC-3:an, nedskjuten fredagen den 13
juni 1952, var till största delen utrustad med TES-apparatur
men hade under de sista månaderna även viss KOS-kapacitet.
Nedskjutningen ägde rum på dagen ett år efter flygplanets
första signalspaningsflygning. För den vidskeplige synes den 13
juni vara en märkesdag på olika sätt i sammanhanget!
Redogörelsen för verksamheten med DC-3 nr 79001 under
den årslånga tjänsten är detaljerad och innehåller korrekta upp
gifter. Likaså är avsnittet om själva nedskjutningen korrekt; det
grundar sig till väsentliga delar på DC-3-utredningen från
1992. Faktum är att den utredningen nog utgör det grundli
gaste arbete, som till dags dato varit möjligt att genomföra med
det grundmaterial som existerar. Den sensationella nyheten i
juni 2003 att DC-3:an äntligen har återfunnits är mycket gläd313

jande. Fyndet leder säkert till att en del frågetecken rätas ut,
och att diverse rykten och myter kan förpassas till historiens
skräphög.
Bortom horisonten är en produkt av ett grundligt forsknings
arbete och med en vetenskaplig ansats. Ett kritiskt förhållnings
sätt, källbeskrivningar och en omfattande notapparat bidrar till
intrycket av ett seriöst arbete. Författarna har med sina gedigna
flyghistoriska kunskaper skrivit ett viktigt bidrag till historien
om Sveriges agerande under det kalla kriget.
Till sist, ett stycke på en av de sista sidorna beskriver dagens
signalspaning som näst intill helt automatiserad. Tyvärr, så en
kelt är det inte. Den skicklige specialisten med erfarenhet och
fingertoppskänsla är alltid en viktig kugge i maskineriet - och
tur är väl det!
Sa,n Nilsson

Bland täcknamn och skuggfigurer
Agrell, Wilhelm: Venona. Spåren från ett underrättelsekrig.
Historiska media, Lund 2003. 454 s.
Forsberg, Tore: Spioner och spioner som spionerar på spioner.
Spioner och kontraspioner i Sverige. Hjalmarson & Högberg,
Stockholm 2003. 501 s.
Underrättelseverksamhet med spionage och kontraspionage har
alltid väckt stort intresse just därför att dessa företeelser om
getts och omges av en mer eller mindre nödvändig sekretess. Ef
ter kalla krigets slut har regeringarna i USA, Storbritannien och
Ryssland börjat att frigöra dokument om underrättelse- och sä
kerhetstjänsternas verksamhet under andra världskriget; så
småningom släpps också material från kalla krigets tid. En se
riös forskning om underrättelsetjänstens historia har utveck
lats, inte minst i den angloamerikanska världen, och den stimu
lerar intresset för ämnet allt mer. Även i Sverige har det hänt
mycket under 1990-talet. Allmänna säkerhetstjänstens arkiv,
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stora delar av Säkerhetspolisens arkiv och den militära under
rättelse- och säkerhetstjänstens arkiv har avhemligats och till
och med Sveriges hemligaste hemlighet, den sekretessmedvetna
Försvarets radioanstalt (FRA), överser sina rutiner.
Den växande svenska litteraturen om ämnet har nu givits ett
rejält tillskott genom Wilhelm Agrell och Tore Forsberg, även
om underrättelsetjänstens historia här i landet fortfarande är
långt ifrån att bli ett vetenskapligt område.
Wilhelm Agrells studie över spioner och spionjägare i Stock
holm under andra världskriget, Venona. Spåren från ett under
rättelsekrig, bygger på resultaten av ett topphemligt angloame
rikanskt forskningsprojekt, som i viss mån Sverige var delaktigt
i. Från och med sommaren 1995 började amerikanerna att pub
licera dessa resultat. Redan 1943 hade man i USA lyckats med
att dechiffrera den sovjetiska diplomatiska radiotrafiken.
Denna mycket hemliga verksamhet fick senare kodnamnet
VENONA och pågick ända till 1980. Det var inte minst tack
vare denna som det lyckades att avslöja det sovjetiska atom
spionaget i USA och de s k Cambridge Five i Storbritannien.
Dessa telegram utgör en viktig källa till andra världskrigets och
de sovjetiska underrättelsetjänsternas historia. I ett större per
spektiv handlar de också om vägen in i det kalla kriget. Deras
frisläppande ledde till en rad framställningar om det sovjetiska
spionaget och om den kommunistiska infiltrationen i USA och
Storbritannien. Nu har Agrell utvärderat de cirka 400 tele
grammen som gick från eller till Stockholm. Enligt honom kan
de bidra till att fördjupa och kanske i någon mån även för
skjuta det kalla krigets förhistoria (s 12).
Det huvudsakliga källmaterialet hämtade Agrell från tre håll.
För det första är det själva VENONA-telegrammen. Dessa åter
finns i det av National Security Agency {NSA) i USA offentlig
gjorda materialet, men samma telegramsamling finns också i
Säpoarkivet. Det i Sverige arkiverade materialet innehåller be
tydligt mer kommentarer och framför allt hänvisningar till an
nat aktmaterial. Serien utgör en uppenbarligen ogallrad sam
ling av successivt tillkommet arbetsmaterial som därmed också
återspeglar hur bearbetningen av klartexterna gick till. Mest
betydelsefulla är de kommentarer som gjorts till själva tele
gramtexten. I den nätpublicerade NSA-serien är ett flertal av
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identifieringarna retuscherade, men samtliga återfinns i Säpose
rien (s 112f).
För det andra kunde Agrell använda materialet från All
männa säkerhetstjänstens radiokontroll och för det tredje per
sondossieerna i Säpoarkivet och den militära underrättelse- och
säkerhetstjänstens arkiv. Agrell har valt att även redovisa det
bakomliggande materialet relativt detaljerat för att underlätta
och inspirera till vidare forskning. Sven Wäsström, förre byrå
chefen vid FRA och den siste av det svenska projektets nyckel
aktörer, delgav Agrell sin berättelse om VENONA. Även FRA:s
generaldirektör Per Kjellnäs ansåg att tiden var mogen för att
den svenska delen av VENONA-projektets historia blev skriven
(s 14).
Boken består av fem delar. Den första ("Radiospanarna")
behandlar glimtar av svensk radiospaningshistoria, från
svenska flottans första avlyssningar 1931 över Försvarsstabens
signaltjänstavdelning och kryptoavdelning fram till 1938, då
FRA inrättades och där det egentliga forceringsarbetet började
ett år senare. En annan viktig aktör i den här historien var All
männa säkerhetstjänstens Radiokontrollavdelning (RKA), som
inrättats 1940.
Hur effektiva svenskarna var visar årsresultatet för 1942, då
sammanlagt cirka 135 000 så kallade ryska statstelegram av
lyssnades. Efter bortplockande av ointressanta kategorier ur
den huvudsakligen diplomatiska rapporteringen gick omkring
26 000 telegram vidare till bearbetning. Till slut hade man 951
telegram av vad som på FRA-språk kallades kategori 57, sovje
tisk diplomatisk trafik. Telegrammen härrörde sig från en rad
olika förbindelser. Genom trafikbearbetning kunde svenskarna
skaffa sig en bild av hur förbindelsenätet med huvudstationen i
Moskva var uppbyggt. Av andra stationer lyckades FRA upp
fånga tio, av dem legationerna i Stockholm, London och Wash
ington, men även Tokyo, Shanghai, Teheran och Istanbul
(s 88f).
I sin beskrivning av den andra sidan har Agrell inte upp
märksammat att forskningen har gått vidare. Det gäller såväl
om den tyska underrättelsetjänsten Abwehr som om de ryska
underrättelsetjänsterna. I avsnittet om Röda kapellet missar lä
saren inte bara den aktuella forskningssituationen utan också
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anknytningen till Sverige. Varken de redan omskrivna bulvan
företagen eller personliga relationer av Röda kapellets frontfi
gurer i Sverige tas med.
VENONA-projektets historia, som behandlas i andra delen
("VENONA"), innebar nya samarbetsformer mellan signalspa
ningsorganisationer och säkerhetstjänster i en rad västländer
och därmed framväxten av något som kan beskrivas som en
funktionell multilateral underrättelseallians. Av alla samarbets
projekt på underrättelseområdet som Sverige deltog i under det
kalla kriget torde VENONA-projektet ha varit ett av de mest
sekretessomgärdade. Den svenska delen under betäckningen
SKIM inleddes i slutet av 1950-talet och pågick ett drygt decen
nium framåt. Stockholmstelegrammen innebar först och främst
ett stort inflöde av kryptologiskt råunderlag i ett dechiffrerings
arbete som då pågått i nästan två decennier. För den brittiska
respektive den amerikanska motsvarigheten till FRA, Govern1nent Co1111nunications Headquarte1's och National Security
Agency, var själva forcerandet inget mål i sig. I Sverige såg det
naturligtvis annorlunda ut.
Men VENONA-telegrammen var och är svårtydda. Detta be
ror till en del på användandet av täcknamn, språkbruk, special
termer och de underförstådda sammanhang som finns i en
skriftväxling, men framför allt på dess fragmentariska karak
tär. Räknar man med 20 000 radiomeddelanden som utväxla
des mellan Moskva och Stockholm under åren 1940-1945 så
föreligger av dessa endast drygt 2 %, och endast fragmenta
riskt. Det svenska kontraspionagets analys av telegrammen som
sammanfattades 1973 av den huvudansvarige Säpokommissa
rien Lars P Lindroth i en promemoria är fortfarande i sin helhet
sekretessbelagd (s 112).
Tredje delen ("Residenturen") presenterar den sovjetiska si
dan och bygger på avhopparna Petrovs utsagor. Agrell påstår
att statspolisen "tycks ha haft mycket lite grepp" om paret Jart
sev/Rybkin och deras verksamhet och faktiska ställning på le
gationen. I deras personakt kunde han inte hitta någonting som
tyder på att man insett att Jartsev haft posten som NKVD-resi
dent. Beträffande Zoja Jartseva/Rybkina har han inte hittat nå
got material alls. Han påstår till och med att hennes självbio
grafi, som han själv inte har läst ( ! ), inte tar upp något om
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NKVD (s 184f). Båda påståenden är ohållbara. Agrell har inte
uppmärksammat fallen Vanek och Meurling. Det första med
förde att polisen redan februari 1942 fick klart för sig vilken
roll Boris Rybkin spelade. Med Meurlingfallet ett år senare
lyckades polisen penetrera Zoja Rybkinas nätverk och fick till
och med veta vilka kontakter ryssarna skaffade eller hade i
Tyskland och Italien.
Bland telegrammen finns en ekonomisk redovisning från
NKVD. Även om texten är ofullständig kan man med hjälp av
dessa siffror göra en ungefärlig uppskattning att de totala sovje
tiska utgifterna föi- underrättelseresidenturerna i Sverige låg
kring 600 000 kr årligen. Som jämförelse kostade svenska spa
ningsresurser under motsvarande period mellan 300 000 och
955 000 kr (s 201f). En annan ekonomisk rapport innehåller en
fullständig uppställning över den militära underrättelseresiden
turens nätverk. Sammanlagt redovisas sju agentgrupper i
Sverige, en agentgrupp i Norge, 8-10 självständiga agenter och
tre fall där fängslade agenter erhåller understöd (s 202).
Det fjärde kapitlet ("Underrättelsekriget") behandlar Stock
holm som underrättelsecentral och viktig plats för utbyte av
hemliga underrättelser samt möten med diplomater, även från
med varandra krigförande länder. Om det här spelet om och
med människor handlar det femte kapitlet ("Informatörerna").
Även om Agrell understryker att personer som omnämns med
täcknamn inte automatiskt får betraktas som rekryterade agen
ter, illegala informatörer eller kollaboratörer (s 421), så gör
han precis det, till exempel med Vilmos Böhm ("Orestes") och
Jules M Guesde ("Grisha"). Mer försiktig är han med Georg
Branting ("Senator"). Här konstaterar han hur omöjligt det
många gånger kan vara att i efterhand fastställa vilken relation
en person haft med den sovjetiska underrättelsetjänsten (s 277).
Med all rätt påpekar han också att fallet "Senator" aktualiserar
viktiga principiella frågor om gråzonen mellan förtroliga sam
tal, frivilligt uppgiftslämnande och landsförräderi (s 351). Även
i fallet "Klara" ( Gusti Stridsberg) bjuder Agrell bara på en be
skrivning av Säpos handlingar om henne och ingen analys. Men
här vore det bra med mer ingående diskussion om motiven, ex
empelvis antinazism och det faktum att Sovjetunionen var allie
rad med västmakterna under den aktuella tiden.
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Agrell resumerar att forceringen av VENONA-projektets
Stockholmstelegram gav förvånande lite. Redan i mitten av
1950-talet fick den svenska säkerhetstjänsten genom paret Pet
rovs avhopp en i det närmaste fullständig bild av KGB:s och
GRU:s krigstida underrättelseresidentur. Paret Petrov angav så
väl täcknamn som verklig identitet på ett antal sovjetiska agen
ter. VENONA-materialet, som utgör ett fantastiskt oberoende
källmaterial, bekräftar antaganden och ger fördjupade kunska
per om den sovjetiska underrättelseverksamheten i Sverige. Det
finns säkert mer att hämta från den sovjetiska radiotrafiken
mellan Stockholm och Moskva som nu kan jämföras med
svenskt arkivmaterial.
Trots omfånget av litteraturförteckningen saknar man en
stor del relevant och aktuell forskning. I den bilagda förteck
ningen av täcknamn i VENONA-projektets Stockholmstele
gram saknas tyvärr flera namn som omnämns i texten och inga
namn i klartext har tagits med.
Tore Forsberg tecknar i sin bok Spioner och spioner som
spionerar på spioner en bild av spionaget i Sverige och det
svenska kontraspionaget för tiden från andra världskriget till
kalla krigets slut. Den initierade boken innehåller många
"glömda" spionhistorier, men berättar också om kända spioner
som Stig Wennerström, Stig Bergling och den östtyske spion
chefen Markus Wolf, "mannen utan ansikte", som avslöjades i
Stockholm med hjälp av en kvinnlig Säpoagent. Dessutom finns
det exempel på företagsspioneri från kalla krigets dagar till da
gens företagsspionage samt ett kapitel om mordet på Olof
Palme, som bekräftar misstankarna mot Christer Petterson. En
ligt Forsberg skulle mordet ha varit uppklarat redan 1986 om
man fått följa de polisiära utredningsrutinerna.
Forsberg anställdes 1956 vid Stockholmspolisen, där han ar
betade vid ordnings- och kriminalpolisen. Vid slutet av 1960talet kom han till Säpo, där han blev kvar fram till 1998. I
många år var han chef för Säpos så kallade ryssrotel som be
drev kontraspionage mot Sovjetunionen och Warszawapakts
länderna. Boken tänkte han som kunskapskälla för alla som ar
betar med säkerhetsfrågor inom offentlig verksamhet, totalför
svar och näringsliv. Därför ger han åtskilliga exempel på hur
ett lands säkerhetspolis kan arbeta.
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Utan tvivel har Forsberg haft tillgång till relevant arkivmate
rial, som i de flesta fallen redan ligger på Riksarkivet och inte
längre är hemligstämplat. Tyvärr hänvisar han bara i undan
tagsfall till konkreta dokument respektive arkiv. Det minskar
det vetenskapliga värdet av boken som exempelvis referens
verk, men boken kan läsas med stor nytta som ett tidsdoku
ment. Särskilt värdefulla är de intervjuer Forsberg har gjort un
der de senaste åren med bland andra Nils Hammerby, Karl
Uno Olsson, Roland Vrethammar, Åke Söderberg, Gösta Da
nielsson, Pehr Synnerman och Ingemar Krusell.
Intressanta inblickar ger hans personliga resonemang om sä
kerhetspolitikens utveckling under sin tid. Kapitlet "Maktkam
pen om Säpo" behandlar interna strider kring 1970, som senare
inom Säpo döptes till "Det förlorade årtiondet" (s 319). Fors
berg resonerar också om Säpos uppfattning om den sovjetkri
tiska vänstern i Sverige. Eftersom regeringen hade följt den s k
kålsuparteorin, skulle just dessa vänsteraktivister ha kommit
att utgöra kärnan till en svensk patriotisk motståndsrörelse mot
Sovjetkommunismen. Det trodde i alla fall Forsberg med ett an
tal kolleger (s 315).
Boken följer en handbokstradition. Det märks framför allt i de
inledande kapitlen om den kommunistiska ideologins och kom
munistpartiernas framväxt som var betydelsefull för bildandet
av en svensk säkerhetspolis, samt i redogörelsen över den
svenska nationalsocialismens utveckling. Forsberg bjuder på
många begreppsförklaringar. Noggrant presenterar han alla de i
och mot Sverige aktiva underrättelsetjänsterna och beskriver in
gående deras underrättelsebehov och målsättningar. Högst ak
tuellt och givande är kapitlet "Säkerhetspolisen av idag".
Att Forsberg inte har följt upp den aktuella historieforsk
ningen i området medför ibland missvisande eller felaktiga slut
satser. Så är skildringen av Rom-Liebersonfallet från 1941 vil
seledande. Rom var ingen brittisk agent utan arbetade för den
sovjetiska militära underrättelsetjänsten, GRU. Sabotagefallet
hade fått stor publicitet och är idag korrekt omskrivet i flera
historiska framställningar. På samma sätt är det problematiskt
att utan vidare belägg ange personer som spioner, så som skett
med "agentsökaren doktor Peters på DDR:s kulturcentrum"
(s 394). Professor Jan Peters, född 1932, hade som flyktingbarn
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vistats i flera år i Sverige. På grund av sina språkkunskaper
hade han 1967 fått uppdraget att bygga upp ett östtyskt kultur
centrum i den svenska huvudstaden. Enligt Peters personakt
hos den östtyska säkerhetspolisen hade han redan tidigare ne
kat att samarbeta med Stasi. Därför hade Stasi från början för
sökt att förhindra Peters uppdrag i Stockholm. Slutligen lycka
des det och Peters blev i förtid återkallad till Östberlin.
Boken avslutas med en mycket liten förteckning av använda
böcker, skrifter och domstolsprotokoll. Två bilagor medföljer,
där den ena är en krönika över "Terror under 30 år" och den
andra - lite överraskande - en förteckning över Lenins reskam
rater genom Sverige 1917 i faksimile. Ett personregister under
lättar läsandet.
En förutsättning för att det svenska totalförsvaret skall
kunna lösa sina uppgifter i fred, kris, neutralitet och krig är så
väl en fungerande unde.rrättelsetjänst som ett dito kontraspio
nage. För den som vill hålla sig a jour eller som är intresserad
av spionage och kontraspionage i Sverige är båda böckerna en
stimulerande läsning.
Michael F Scholz

Det grå brödraskapet bemöter det röda
hotet
Lampers, Lars Olof: Det grå brödraskapet. En berättelse om
IB. Forskarrapport till Säkerhetstjänstko1111nissionen. SOV
2002:92. Stockholm 2002. 516 s.
Ekengren, Ann-Marie, och Oscarsson, Henrik: Det röda hotet.
De militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i sam.
band med övervakning av svenska medborgare 1945-1960.
Nordic Academic Press, Lund 2002. 231 s.
Aldrig har väl säkerhetstjänsternas övervakning av svenska
medborgare utmynnat i så omfattande bokproduktion som de
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senaste åren. Strax före jul 2002 presenterades Säkerhetstjänst
kommissionens betänkande med dess totalt nio volymer. Dess
utom har regeringens särskilda satsning på forskning om
"Övervakningssverige" resulterat i flera böcker. Man kan
också nämna den granskning med socialdemokratiska för
tecken som gjorts av Enn Kol<k, Vitbok. Militärens hemliga
nätverk i arbetarrörelsen, 2001 (recenserad i Militärhistorisk
Tidskrift, 2002).
Ekengren och Oscarsson sysslar med säkerhetstjänsterna ut
ifrån ett bredare perspektiv medan Lampers (liksom tidigare
Kokk) koncentrerar sig på IB, den hemliga organisation som
avslöjades av Folket i Bild/Kulturfront 1973 och som resulte
rade i fängelsestraff för Peter Bratt, Jan Guillou och Håkan
Isacson. Sedan dess har "IB-affären" återkommande debatte
rats och varit föremål för olika utredningar. Vid läsningen av
Lampers och Ekengren/Oscarssons böcker slås man av att upp
ståndelsen kring IB inte står i paritet till organisationens reella
betydelse. IB var påfallande småskalig och med övervakningsre
surser som bara uppgick till bråkdelen av Säpos, den politiska
övervakningens verkliga kraftcentrum. IB har istället blivit en
het fråga på grund av dess (o)demokratiska förvecklingar. Or
ganisationen var okänd för både riksdag och allmänhet fram
till avslöjandet 1973. IB:s oklara samröre med socialdemokra
tin har också väckt kritiska frågor. När dessutom den socialde
mokratiska regeringen och partiet endast med stor möda har
närmat sig sanningen genom successiva reträtter genom åren är
det inte konstigt att IB ständigt dykt upp i samhällsdebatten.
Lite tillspetsat kan man hävda att IB-affären med dess interiörer
är av större betydelse för förståelsen av de senaste decenniernas
Sverige än IB i sig själv.
Lampers arbete är mycket omfattande, och ibland kan det
vara svårt att urskilja avgörande slutsatser i mängden av detal
jer. Samtidigt ger den breda redovisningen en rad exempel som
konkretiserar IB:s verksamhet och metoder. Som statlig kom
mission har forskarna haft ovanlig goda förutsättningar med fri
tillgång till kvalificerat hemligt material. Materialet kommer
främst från Säpos och MUST:s (den militära underrättelsetjäns
ten) arkiv. I centrum står frågorna om IB kan karakteriseras
som en "socialdemokratisk säkerhetspolis", om man sysslat
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med olagligheter, vilken betydelse amerikanska påstötningar
om utrensning av kommunister från militärt känsliga industrier
haft och om åsiktsregistrering förekommit efter 1970 (ren
åsiktsregistrering förbjöds 1969).
Kontakter etablerades på militärt initiativ mellan SAP, rege
ringen och Försvarsstaben under 1953. Samröret var begränsat
och byggde inte på formella partibeslut, snarare på informella
diskussioner i partitoppen. Grupp B (IB:s föregångare) bildades
formellt 1958 som enhet under Försvarsstabens inrikesavdel
ning. Ursprungligen hade intresset riktats mot misstänkt spio
neri, främst av utländska medborgare, men gled snart över till
att gälla kartläggning av säkerhetsrisker inom försvaret, det vill
säga inhemska kommunister. Under Birger Elmers ledning upp
rättades goda kontakter med LO och centralt placerade social
demokrater. Detta resulterade i att Elmer kunde skaffa infor
mation från fackliga företrädare vid känsliga industrier. Verk
samheten kom att överlappa Säpos. Saken löstes genom att IB:s
verksamhet fortsatte men att information också skulle förmed
las till Säpo. IB hade direkt stöd för sitt arbete av försvarsminis
ter Sven Andersson och försvarsstabschefen Carl Eric Almgren.
Ett omfattande register över aktiva kommunister upprättades.
År 1965 slogs enheten samman med den hemliga underrättel
setjänsten T-kontoret, lett av Thede Palm, till namnet IB med
Elmer som chef. De vänsterextrema grupperna kom mer i cent
rum och även om övervakningen inte hade så stor omfattning
inbegrep den infiltration och kopiering av föreningshandlingar
m m. Den inrikes övervakningen upphörde 1969, som en följd
av förbudet mot åsiktsregistrering, men återupptogs 1971. Vem
som bar ansvaret är inte klarlagt men att Försvarsstabens sä
kerhetsavdelning också tilläts återuppta registrerandet genom
ÖB Stig Synnergrens beslut är klart. Kontakterna mellan IB och
SAP var fortfarande goda och material om till exempel vilda
strejker som SAP samlat in överlämnades till IB. Efter avslöjan
det 1973 gick verksamheten på tomgång. IB inordnades 1977
åter i Försvarsstaben efter att under åtta år ha varit direkt un
derställd ÖB.
Hur socialdemokratiskt var då IB? Frågan behandlas av
Lampers i bokens mest omfattande avsnitt (s 261-347). Bak
grunden är kampen mot kommunisterna under det kalla kriget,
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motsättningar som i hög grad kom till uttryck inom fackfören
ingarna. På så sätt gick socialdemokratins försvar för demokra
tin hand i hand med försvaret för den egna dominansen. Och
partiets egenintresse kunde överflygla demokratins normer.
Även utan formella partibeslut har SAP varit indraget genom
att företrädare för regeringen och partiledningen varit inför
stådda med, tolererat och gillat verksamheten. Inhämtandet av
uppgifter från fackliga förtroendevalda förutsatte detta sam
tycke från partiet. Lampers kommer fram till att relationen
mellan SAP och IB främst bestått i överlämnande av informa
tion från partiet till underrättelsetjänsten. Det fanns, särskilt
under den senare perioden, också inslag av närmare samarbete
på central nivå, liksom det funnits kring uppkomsten av IB och
genom att socialdemokrater knöts till organisationen, både via
anställning och SSU:ares värnpliktstjänst. Här ingick även öm
sesidigt utbyte av information. Operativt samarbete förekom
vid några tillfällen på lokal nivå. Däremot avvisar han att nå
gon av parterna skulle ha styrt den andre.
Statsvetarna Ekengren och Oscarsson riktar sitt intresse mot
de hotbilder som centralt placerade tidningsredaktörer, politi
ker, militärer och poliser präglades av under det kalla krigets
första fas. Författarna menar att det kommunistiska hotet som
uppkommit vid tiden för det kalla krigets uppkomst kom att yt
terligare befästas under 1950-talet. Oavsett den reella utveck
lingen hade det hos övervakningsorganisationerna etablerats en
tanke om ett ständigt kommunistiskt hot. Den slutna miljö som
säkerhetstjänster utgör medverkade till att äldre hotbilder levde
vidare med oförminskad styrka.
En utgångspunkt, som författarna menar bekräftas av under
sökningen, är att "centrala aktörers hotbilder och verklighets
uppfattningar är av helt avgörande betydelse för utfallet av av
vägningarna mellan säkerhet och demokrati" (s 204). Resone
manget kanske är trivialt men har ändå möjliggjort intressanta
inblickar i det som kallats Övervakningssverige. Problemet med
undersökningen är egentligen ett annat. Anslaget är själva hot
bilden, det vill säga hur aktörerna uppfattat omvärlden och de
risker som den nationella säkerheten och demokratin anses ha
varit utsatta för. Undersökningen kantrar emellertid över till att
handla om övervakningen i sig, dess organisation, omfattning
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och politiska komplikationer. Något ligger det i deras påpe
kande att man genom att analysera övervakningen också får en
uppfattning om hotbilden. Någon riktigt djupgående undersök
ning av säkerhetstjänsternas verksamhet har emellertid inte
åstadkommits, om det berott på källmässiga svårigheter, ovana
vid arkivkrävande historiska undersökningar eller den här på
pekade klyftan mellan syfte och reell undersökning kan disku
teras. Att regeringens tidigare utlovade öppenhet, som ledde
fram till satsningen på forskning om Övervakningssverige, se
dermera starkt beskurits har dock utan tvivel åstadkommit pro
blem, i första hand när det gäller Säpos arkiv.
Den hotbild som beskrivs förefaller rimlig - i den meningen
att författarna rimligen har fångat aktörernas uppfattning av
verkligheten. Om denna bild i sig varit överdriven - eller kan
ske för lite alarmistisk! - förändrar inte hotbildens verkande
kraft, vilket är ett viktigt påpekande. Däremot tillför den inte
forskningen särskilt mycket nytt. Rädslan för kommunismen,
spionaffärerna på 1950-talet och kampen mot SKP inom LO är
väl utforskad sedan tidigare. Deras dramaturgiska grepp att
kontrastera bilden av det idylliska 1950-talet med dess mörka
baksida - övervakning och kontroll av medborgarna missar
nog målet. Decenniets rädsla för kommunism och internationell
oro (Koreakrig, Stalins död, Ungernrevolt) gör att denna fas av
det kalla kriget varken i samtid eller i efterhand setts med sär
skilt idylliska ögon, i alla fall när det gäller den nationella sä
kerheten.
Ibland brister den historiska kunskapen om sammanhanget.
Ett exempel är påståendet att svenska kommunister de facto
hade brutit med Moskva under senare delen av 1950-talet
(s 196), Någon sådan brytning ägde knappast rum ens under
1960-talet, även om man under Hermanssons tid från 1964
började utforma en mer självständig politik. Så sent som vid
1970-talets slut tycks sovjetiska representanter ha kunnat på
verka partikongressens beslut. Resultatet blir en bitvis bely
sande men ofärdig studie av övervakningen samt en trovärdig
beskrivning av den röda hotbild som i huvudsak är välkänd se
dan tidigare.

Torbjörn Nilsson
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Den arme vi hade
Braunstein, Christian: Sveriges armeförband under 1900-talet.
Statens försvarshistoriska museer, Stockholm 2003. 371 s.
År 1967 utkom Svenslw armens regenienten av Carl Herlitz. 1
Den var då ett väsentligt tillskott med sin sammanställning över
det senaste seklets olika förband. Herlitz inledde varje rege
mentsavsnitt med en kort historik över förbandet och därefter
rubriker med dess upptagningsområde, traditioner, chefer m m.
Herlitz menade att traditionsvård var ett hjälpmedel för att för
stå bakgrunden från vilken man ska blicka framåt. Men tradi
tioner får aldrig vara ett självändamål, och de får inte heller
vara konstlade. Det är inte antalet traditioner som till sist be
stämmer ett förbands värde. Efter 1970-talets administrativa
omstörtningar, med slopande av begrepp som "Kungl. Maj:ts
Liv- och hustrupper" och OLLI-reformens skapande av för
svarsområdesregementen, utgavs ett supplement 1981.
Björn Halmberg skrev 1993 Armens regementen, skolor och
staber. 2 Av namnet att döma skulle den kunna vara en kopia av
Herlitz, men Holmberg har valt ett annat upplägg. Denna bok
är mer en katalog över enheternas numrering och lokalisering.
Bland uppgifter som finns med här men inte hos Herlitz är ex
empelvis de indelta förbandens förläggningar för sina re
krytskolor, samt en detaljerad redogörelse för olika namnby
ten. Kartskisser med armens indelning i militärområden (mot
svarande) och försvarsområdesindelningen har också fått plats.
Som titeln avslöjar har Holmberg även utökat uppställningen
till att omfatta skolor och staber. Sammantaget utgjorde Herlitz
(med supplement) och Holmberg ovärderliga och självklara
hjälpmedel vid studier av den svenska armen under 1900-talet.

1

2

Herlitz, Carl: Svenska armens regementen. Regementstraditioner.
Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1967. En andra upplaga utkom
1970.
Holmberg, Björn: Armens regementen, slwlor och staber. En upp
slagsbok. Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Arvidsjaur 1993.
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För fullständighetens skull bör ytterligare en skrift nämnas i
sammanhanget. Gunnar Arteus Den gamla krigsmakten från
1985 omfattar förbandsutvecklingen från 1500-talet fram till
indelningsverkets upphörande 1901. 3 Här finns således upp
hörda förband som Adelsfanan och Finska artilleriregementet
med.
Det senaste decenniets försvarsbeslut har emellertid gjort att
dessa skrifter snabbt blivit föråldrade. Det är därför oerhört
välkommet att överstelöjtnant Christian Braunstein vid Statens
försvarshistodska museer nu utkommit med Sveriges anneför
band under 1900-talet. Braunstein, som länge tjänstgjorde som
särskild traditionsofficer i Försvarsmakten och nu sitter i För
svarets traditionsnämnd, gör ingen hemlighet av att det i stora
delar är en, förvisso väsentligt, uppdaterad Herlitz det är fråga
om. Det är inte egentligen någon nackdel, eftersom Herlitz upp
ställning fortfarande visar sig fungera väl. Många uppgifter har
också med benäget tillstånd hämtats direkt från Herlitz bok.
I en introduktion beskriver Braunstein hur armens omstruk
tureringar efter murens fall och Sovjetunionens upplösning "i
stort sett utplånat det 400-åriga arvet efter våra gamla land
skapsregernenten". Även bland militärer har historielösheten
slagit till - som ett avskräckande exempel nämner han hur ett
västsvenskt kavalleriförband i slutet av 1990-talet sade sig vilja
byta namn enbart för att det fått en ändrad utbildningsinrikt
ning.
Braunstein har valt att redovisa förbanden med de namn och
i den ordning som de haft under huvuddelen av 1900-talets se
nare hälft. Av utrymmesskäl har han utelämnat de försvars
maktsgemensamma förbanden från 1994 samt skolor, staber
och centra. Däremot har han med kapitel om fördelningar och
brigader, vilka från 1994 (till 2000) existerade som kaderorga
niserade krigsförband redan i fred.

3

Arteus, Gunnat: Den gamla krigs1'!1akten. En översiktlig beskrivning
av den svenska försvarsorganisationen 1521-1901. Militärhögskolan,
Stockholm 1985 (2. uppi. Norrlandsartilleristen, Östersund 1996).
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Vilka uppgifter finns då med i Braunsteins bok, och på vad
sett skiljer den sig från Herlitz och Holmberg? Som exempel
väljs det nu saligen indragna Älvsborgs regemente {I 15, I 15/
Fo 34). Likt Herlitz och efter Herlitz inleds varje förbands
beskrivning med en kortfattad historik, kompletterad med ut
vecklingen de senaste trettio åren. Därefter följer en beskriv
ning av det heraldiska vapnet samt regementets fanor.
Bruket att använda segernamn på fälttecken har växlat under
åren. Värdet av forna insatser har omvärderats både en och två
gånger - det finns segernamn som har borttagits för att ett halv
sekel senare återkomma till ett annat förband (jämför "Pultusk
1703" på Livregementets grenadjärers fanor respektive Livgar
dets dragoners standar). Älvsborgs regemente erhöll 1995 en ny
fana som ersättning för en överlämnad 1858. Utöver namnen
"Leipzig 1642", "Helsingborg 1710" och "Gadebusch 1712",
fogades till den nya ''Varberg 1562", "Liitzen 1632" och "Nya
Älvsborg 1719" (fredsåret 1562 för Varberg är sannolikt ett
feltryck både i text och bild - i verkligheten torde det vara 1565
som broderats).
Armeförbanden utmärker sig genom olika förbandstecken, i
praktiken kombinationen mellan truppslags- och förbandsbe
teckning samt förbandsknappar. Älvsborgs regemente bar en
knapp m/1802.
Marschen Lubner ]äger, vars ursprung är omtvistat {men
Försvarsmakten officiellt tillskriver en "J G Muller"), begagna
des sedan slutet av l 800-talet som regementets marsch. Därut
över finns angivet att som förgaddringsmarsch, alltså för att
samla regementet, användes Fehmarn-Sund-Marsch av Rudolf
Piefke {i likhet med flera andra förband).
Till daglig dräkt bärs över vänster ficklock släpspännen till
utmärkelsetecken. I jämförelse med utländska kollegor har
svensk militär personal i uniform sällan kunnat stoltsera med
särskilt många sådana tecken. Möjligen för att avhjälpa denna
brist präglades minnesmedaljer vid de flesta nu indragna för
banden. Personal vid I 15 tilldelades en dylik i rött band med
två blå ränder på mitten. Regementets färger var däremot gult
och svart.
Braunstein påför sedan nya regementschefer och litteratur till
den uppräkning Herlitz gjorde på sin tid. Han har även tillagt
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de övnings- och skjutfält regementet svarade för - uppgifter
som verkar hämtade ur Holmbergs bok. Några ord om museet
och kamratföreningen finns också med. De förband som firade
en särskild högtidsdag, hade utländska vänförband eller bru
kade ett valspråk får även detta omnämnt.
Nya förband, jämfört med Herlitz, är förstås de två arme
flygbataljonerna. Helt nya är också avsnitten om armefördel
ningar och brigader. Till exempelregementet ovan hör således
Älvsborgsbrigaden (IB 45, IB 15). Dessa märkliga och kortli
vade grundorganisationsenheter (för IB 15 1994-1997) hade de
flesta traditioner gemensamt med moderförbandet. Alvsborgs
brigaden hann med att tilldelas en egen fana, en förtjänstmedalj
och en chef.
Med andra ord, Braunstein har kompletterat Herlitz uppgif
ter samt tillfört ytterligare några rubriker. Det som är den
största skillnaden är dock det läckra utförandet. En illustra
tionsgrad som knappast var ekonomisk möjlig när Herlitz gav
ut sin bok gör Braunsteins till en njutning att hålla i och
bläddra igenom.
Ett problem är förstås att det senaste försvarsbeslutet ännu
inte riktigt har hunnit verka ut. Därför blir vissa uppgifter nå
got otydliga. Om Lapplands jägarregemente anges att ett mu
seum kommer att inrättas. Att ett sådant invigdes i september
2002 kanske är en väl senkommen uppgift för att ha kunnat
komma med. För naturligtvis kommer en bok av det här slaget
aldrig att bli färdig - vi har dessutom ett kommande försvars
beslut som säkert kommer att få efterverkningar i en möjlig
andra upplaga.
Men för att en bok av detta slag skall kunna bli det standard
verk, som såväl den professionelle historikern som amatörfors
karen med naturlighet åberopar, krävs att den är någorlunda
korrekt. Att helt kunna undvika fel och misstag är naturligtvis
en omöjlighet. Mindre förbiseenden, som ett felaktigt årtal eller
ett utelämnat övningsfält, är inte så allvarliga. Slarvfel bör där
emot inte få förekomma i någon större utsträckning. Tyvärr
brister Braunsteins bok något på denna punkt. Några exempel
skall beröras.
Som litteratur om Livgardets dragoner (K 1) förs givetvis det
nyligen utkomna praktverket i två delar upp. Anmärkningsvärt
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är att det minst lika påkostade trebandsverket över Jämtlands
fältjägarregemente (I 5) saknas. Låt vara att den tredje delen ut
kom på våren 2003, men de två första volymerna kom samti
digt med K 1 :s båda. En påkostad historik över I 4:s Linkö
pingstid, Livgrenadjärregementet i slutet av en epok, från 2000
saknas likaså.
Det av indragna luftvärnsförband bildade Luftvärnsregemen
tet i Halmstad fick den 15 september 2001 ett nytt standar
överlämnat. Ett halvår senare kom turen till Artilleriregementet
att mottaga sitt ur kungens hand. Båda dessa fälttecken avspeg
lar de senaste omstruktureringarna genom att ha de nedlagda
förbandens vapenbilder i hörnen. Detta omtalas emellertid inte
i boken. Det synes som om tidsförhållandena åtminstone skulle
ha medgivit att få med en modellritning.
Lektörs- och korrekturläsning hade kunnat neutralisera miss
grepp som redogörelsen för hur Lapplands jägarregemente bar
sina knappar m/82 till den redan utgångna uniform m/39! Det
borde också ha varit tämligen enkelt att ta reda på när Söder
manlands regemente egentligen mottog sin senaste fana, vilket
hade rätat ut de nu tryckta frågetecknen.
Men - kritiken till trots - Braunsteins verk är en ytterst väl
kommen uppdatering av tidigare böcker och en slags summe
ring av 1900-talets svenska arme. Det är glädjande att det fort
farande finns någon som orkar lägga ner det omfattande arbete
som måste ligga bakom. Som förre överintendenten vid Statens
försvarshistoriska museer, Leif Törnquist, skriver i förordet är
Herlitz bok sedan länge utgången, och därtill rätt svår att upp
bringa i antikvariaten. Därför var det på tiden att en ny av mot
svarande slag kom, både med de senaste förändringarna men,
förstås, också med de äldre reformerna. Stora och små frågor
kommer alltid att uppkomma, som exempelvis: när flyttade
Västgöta regemente in i sina kaserner (och var låg de?), vad he
ter tidskriften som kamratföreningen vid Svea trängkår gav ut,
varför bär vissa förband en halmkrans, eller vem var rege
mentschef vid Norrlands dragonregemente 1985? Det naturliga
blir då att hänvisa till Braunstein!
Det är med spänning som de utlovade delarna berörande ma
rinen och flygvapnet emotses, förhoppningsvis då med en något
högre grad av kontroll. Samtidigt finns en undran om det inte
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dessutom finns underlag för en fjärde del: skolor, staber och
centra. Det är dessutom tacknämligt att Braunstein tagit med
fördelningarna, men var passar sedan de försvarsgrensöverskri
dande militärområdena eller underhållsregementena in? Armen
- liksom övriga försvarsgrenar - har haft en mängd skolor, av
kortare eller längre varaktighet och mer eller mindre tyngda av
traditioner. Dessa togs upp av Holmberg på över tjugo sidor,
Herlitz hade med fyra skolor, medan Braunstein enbart nämner
den numera formellt i Livregementets husarer inlemmade Fall
skärmsjägarskolan.
Per Iko

Indraget men aldrig nedlagt
K 1 1928-2000. Historieverk i två band. Band I. Red: Waller
felt, Bengt. Kungl Livgardets dragoners historiekommitte,
Stockholm 2001. 311 s.
K 1 1928-2000. Historieverk i två band. Band II. Red: Waller
felt, Bengt. Kungl Livgardets dragoners historiekommitte,
Stockholm 2002. 310 s.
Historieverket K 1 1928-2000 omfattar två volymer i prakt
fullt utförande. Det förband som här benämns K 1 uppträder
under flera olika namn: 1928-1949 som Kungl Livregementet
till häst, 1949-1975 som Kungl Livgardesskvadronen och slut
ligen som Livgardets dragoner åren 1975-1984 som försvars
områdesregemente, 1984-1994 som bataljon under I 1 och
slutligen 1994-2000 som självständigt förband. Historieverket
uppfyller väl ambitionen att vara ett heltäckande verk när det
gäller att klargöra hur K 1 påverkats av nedskärningar och ota
liga organisationsförändringar. Flera tematiska artiklar bidrar
också till att ge en fyllig bild av verksamheten över tid.
Kungl Livregementet till häst kom till 1928 genom en sam
manslagning av Livgardet till häst och Livregementets drago
ner. Det skedde inte helt friktionsfritt. Det fanns gamla mot-
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sättningar mellan förbanden, något som inte bara hade att göra
med att hästgardisterna ansågs ha vackrare uniformer och där
med större framgångar bland stadens yngre kvinnor. Så små
ningom skapades en gemensam förbandsanda, framhåller Fred
rik Löwenhielm.
Under 1930-talet var kavalleriets roll i ett framtida krig före
mål för intensiva diskussioner. Drivande när det gällde att ge
nomföra förändringar inom kavalleriet var Henry Peyron, se
dermera K 1 :s sekundchef och den siste kavalleriinspektören.
Kretsen kring Ny Militär Tidskrift spelade en viktig roll för mo
derniseringen av truppslaget, menar Bengt Wallerfelt i sin arti
kel om förbandet på 1930-talet. Att kavalleriet moderniserats
räckte inte som argument då nya nedskärningar blev aktuella.
Redan i oktober 1941 fanns förslag om nedläggning av K 1,
men efter diverse uppvaktningar räddades åtminstone en del
kvar i sista stund. Författaren menar att kronprins Gustaf
Adolfs omvittnade positiva inställning till K 1 kan ha bidragit
till detta, men framhåller att det är en hypotes. Det är nog en
välgrundad reservation. K 1 kom att överleva - nu som Livgar
desskvadronen.
Beslutet att ge K 1 status som försvarsområdesregemente
1975 var ett brott i de föregående årens negativa utveckling.
Att valet föll på K 1 hade sannolikt att göra med förbandets er
farenhet av försvar i stadsmiljö och naturligtvis dess centrala
och därmed fördelaktiga läge, menar Kent Zetterberg. Mot
bakgrund av det stabila politiska läget i Norden aviserades nya
nedskärningar i försvarsanslagen. I början av 1980-talet stod
det klart att K 1:s framtid som försvarsområdesregemente var
ifrågasatt. Det ledde till omfattande opinionsyttringar, bland
annat en unik demonstration av värnpliktiga och en intensiv
debatt i pressen. Många värnade om den beridna högvakten el
ler vaktparaden som Erik Zetterström (Kar de Mumma) valde
att kalla den. Slutresultatet blev dock att Svea livgarde 1984
övertog försvarsområdesansvaret och K 1 blev en bataljon un
der I 1/Fo 44. En liten seger var det att delar blev kvar i inner
staden. Men det var en traumatisk tid som följde efter 1984,
beroende på en sedan tidigare odlad rivalitet mellan I 1 och
K 1. Integrationen blev aldrig verklighet under de tio åren, kan
ske beroende på att K 1 hela tiden hoppades på att åter bli ett
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självständigt förband, något som också skedde 1994. Dessa tio
år liknas av Claes Grafström vid "ett mentalt stålbad". K 1
hann bli ett självständigt förband under några år innan rege
mentet år 2000 blev dragonbataljonen i det nya Livgardet.
Flera författare berör frågor om anda och mentalitet inom
förbandet. Bengt Wallerfelt diskuterar den särskilda mentalitet
som han menar fanns inom kavalleriet och som utmärktes av en
utpräglad känsla för traditioner, samhörighet, ära och heder.
Här fanns både bördsstolthet, arrogans och snobbism, men
också kamratanda och ryttaranda. Författaren berör mentalite
ten inom officerskåren med utgångspunkt från de interna dis
kussionerna om K 1:s officerskassa och hanteringen av rege
mentets traditionsföremål, som blev aktuella i och med ned
läggningen av Kungl Livregementet till häst 1949. Det fanns
stora motsättningar inom officerskåren. Thomas Roth menar
att K 1 var en relativt sluten värld. De sociala kontakterna med
andra förband i staden var förhållandevis sparsamma. Att stu
dera vilka ärenden som kom upp i krigsrätten väljer författaren
som ett sätt att skildra förbandets inre liv och kan visa att K 1
inte var speciellt drabbat, även om det saknas riktigt säkra jäm
förelser med andra förband. Förekomsten av översitteri och
pennalism berörs också, men det svårt att veta om dessa förete
elser var mer frekvent förekommande vid K 1 än inom andra
förband.
Det största enskilda bidraget i band I utgörs av en uppsats
om regementets beredskapsförband en uttömmande studie
baserad på genomgång av ett omfattande källmaterial. Förfat
taren, Arvid Cronenberg, vill i sin studie ge en bakgrund och
förklaring till krigsförbandens användning, deras roll i krigsor
ganisationen samt deras gruppering, beredskapsuppgifter, in
kallelsefrekvenser m m - allt mot bakgrund av det växlande po
litiska läget. Skildringen av den ad hoc-betonade mobilise
ringen efter den 9 april 1940 väcker särskilt intresse. Det har
blivit en grundlig och initierad artikel.
Hästar och ridsport har sin naturliga plats i detta historie
verk. Huvudförfattare är Hodder Stjernswärd med biträde av
Greger Lewenhaupt och Gustaf Nyblaeus d y. Det är helt moti
verat att författarna ägnar tävlingsridningen inom K 1 det
största utrymmet. K 1:s officerare och underofficerare var
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framgångsrika både internationellt och nationellt. Flera olym
piska medaljer vittnar om detta. I artikeln finns en samman
ställning av framgångsrika ryttare.
Musiken vid K 1 behandlas av Åke Edenstrand. Den musik
kår som bildades 1927 blev en renodlad garnisonsmusikkår.
Dess uppgift blev nu att spela konsertmusik för personalen,
men även att spela vid större högtider, vid friluftskonserter runt
om i staden, vid Riksdagens högtidliga öppnande och vid stats
besök. Högvaktsmusiken både till häst och till fots - är välbe
kant. Musikerna hade normalt engagemang utanför tjänsten
och bidrog i hög grad till musiklivet i huvudstaden.
Garnisonerna spelade länge en viktig roll som organisatörer
av större idrottsevenemang. Ett problem för den militära idrot
ten var bristen på kontinuitet i och med den snabba personal
omsättningen. Inom K 1 var det länge så att den allmänna
idrotten levde i skuggan av ridsport och skytte. I modern fem
kamp nådde K 1 elitklass redan under mellankrigstiden och
denna tradition vårdades länge. Framstående placeringar vid
bland annat olympiska spel vittnar om detta. Författarna till
avsnittet om idrotten, Arvid Cronenberg och Björn Gäfvert,
framhåller att K 1:s insatser gjordes både inom elitidrotten, den
interna idrotten inom skvadronerna, som arrangörer av större
tävlingar, t ex VM i modern femkamp 1982 och som hjälp till
idrotten i Stockholm.
Kvinnor lyser i stort sett med sin frånvaro i detta arbete. Ett
undantag utgör Cecilia Wijnbladhs artikel om Blå stjärnan.
Den bildades 1917 (dock under namnet Röda stjärnan fram till
1941, då namnet ändrades på grund av dess namnlikhet med
den kommunistiska Röda Stjärnan). Syftet var att i likhet med
den internationella organisationen verka för en förbättrad häst
och djursjukvård. Kvinnlig personal utbildades för s k hästlasa
rett och kunde kallas in för tjänstgöring, då de från och med
1932 var en del av krigsorganisationen. Avhästningen efter
andra världskriget ledde till att verksamheten också kom att
omfatta utbildning i allmän djurvård.
Ett fint bildmaterial illustrerar Christian Braunsteins artikel
om kavallerimässen som säkert är av intresse både för dem som
vistats där och för dem för vilka den är en okänd värld. Man
kan fråga sig hur en officerskår påverkas av att dagligen verka i
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en så traditionstyngd miljö? Ett relativt stort utrymme i band Il
utgörs av ett tidigare inte publicerat bildmaterial ur förbandets
historia. Fina bilder kompletterar också Braunsteins beskriv
ning av K 1:s insatser som beriden högvakt. Författaren bidrar
också med en underhållande artikel om Tattoo till häst.
Utöver de ovan nämnda uppsatserna finns ytterligare ett an
tal innehållsrika artiklar: Hodder Stjemswärd skriver om rege
mentets ursprung. Vackra bilder på utsökt broderade standar
illustrerar Leif Törnquists artikel om standar, pukor och natt
vardskärl. Thomas Roths uppsats om militärpolistjänsten vid
K 1 innehåller också en fyllig historik över nämnda utbildning.
Personliga minnen av reservofficersutbildningen delges oss av
Sten Göthberg. K 1:s siste chef och ordförande i historiekom
mitten, överste Carol Paraniak, avslutar historieverket med per
sonliga och tänkvärda reflektioner.
Historieverket kan karaktäriseras som en god regementshis
torik. Det finns dock aspekter som det hade varit önskvärt att
vidareutveckla. Det gäller exempelvis kopplingarna till det ci
vila samhället. Jämförelser med resultat i övriga moderna rege
mentshistoriker kunde vara mer frekventa. Det hade också va
rit värdefullt att få veta mer om personalrekryteringen och om
de förändringar som inträffat över tid. Dessa invändningar till
trots blir slutsummeringen att historieverket har ett varierat och
intresseväckande innehåll, ett utmärkt bildmaterial och en
vacker utformning.
Agneta Guilleniot
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Regementet i samhället
Jämtlands fältjägarregemente. Regementet, bygden och staden.
Bd 1. Red: Gustafsson, Ingvar. Jämtlands fältjägarregemente,
Östersund 2001. 239 s.
Jämtlands fältjägarregemente. Regementet, bygden och staden.
Bd 2. Red: Gustafsson, Ingvar. Jämtlands fältjägarregemente,
Östersund 2002. 243 s.
Jämtlands fältjägarregemente. Regementet, bygden och staden.
Bd 3. Red: Gustafsson, Ingvar. Jämtlands fältjägarregemente,
Östersund 2003. 419 s.
Historieverket Jämtlands fältjägarregemente - Regementet,
bygden och staden omfattar tre band med ett rikt och varierat
innehåll, ett utsökt bildmaterial, generöst illustrerad och med
en läsvänlig layout. Verket har en bred ansats och vill skildra
både regementets och länets militärhistoria. Detta har man
lyckats med i hög grad. Det har blivit ett utmärkt regementshis
toriskt verk. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på tiden efter ka
serneringen 1911.
I jämtländsk historia spelar Armfeldts fälttåg 1718-1719 en
större roll än vad vi vanligen föreställer oss. Det trauma det
innebar för bygden har levt kvar, och lever kvar än idag. En
större artikel om detta gripande ämne är skriven av Anders
Hansson. Jämtlands län blev hårt drabbat och uppskattningsvis
dog närmare fyrtio procent av den arbetsföra manliga befolk
ningen, varav en stor del var familjeförsörjare. I ett fattigt land
tärt av långvariga krig tog det lång tid att hämta sig efter ett så
dant slag.
Hur krig och krigsförberedelser påverkat Jämtland och Här
jedalen skildras av Erik A Egervärn i en översikt som sträcker
sig från tidigt 1600-tal till 1905. Befolkningen i de båda land
skapen blev hårt drabbade under tidigt 1600-tal av de återkom
mande skiftena mellan dansk-norsk och svensk tillhörighet,
innan gränserna slutgiltigt fastställdes. Landskapen blev åter
krigsskådeplatser 1808-1809.
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Frösön torde ha tillhört de vackraste av de gamla lägerplat
serna i landet. Dessa har ett visst romantiskt skimmer över sig.
Midsommarfirandet har kanske bidragit till detta. Under de
korta sommarveckorna var det liv, rörelse och kommers kring
lägerplatserna. I Jan-Anders Jacobssons artikel får vi följa
Frösö lägers utveckling över tid, ta del av hur möten och utbild
ningar organiserades, hur boendet förändrades från tältförlägg
ningar till relativt moderna manskapsbaracker, hur mathåll
ning och sjukvård organiserades. Vi får också glimtar från häst
jägarkårens och artilleriets tid på Frösön. Fotografier och illu
strationer bidrar till att ge en god bild av Frösö läger.
Om inflyttningen i de nya kasernerna 1911 skriver redaktö
ren Ingvar Gustafsson och han väljer att göra det som en tänkt
rundvandring på kasernområdet. Vi får kunskap om när de
skilda byggnaderna stod klara, vilka förändringar som skett
och vilken funktion de hade. Regementets övningsområde pre
senteras också och läsaren blir bekant med namn som många
värnpliktiga känner igen efter hårda övningspass.
Lennart Westerberg har spårat upp gamla jämtländska offi
cersboställen och kompletterar sina egna fältstudier med arkiv
studier. I Jämtland var situationen speciell eftersom det sakna
des kronohemman då indelningsverket skulle genomföras.
Istället inköptes skattehemman och så småningom skapades
130 boställen. De byggdes dock inte efter några normalrit
ningar utan i hög grad efter lokala förebilder, men senare blev
de mer enhetligt byggda. Det blev också vanligare att anlägga
trädgårdar och plantera fruktträd och här har de militära bo
ställena liksom soldaternas torp varit förebilder.
Det som påverkade Jämtlands försvar på 1890-talet var att
intresset för Norrlands försvar försköts norrut från mellersta
till övre Norrland, något som manifesterades i byggandet av
Bodens fästning. Att göra Frösön till ett Jämtlands Karlsborg
blev därför aldrig aktuellt. Arvid Cronenberg menar dock att
centralförsvarstanken hade ett fast grepp om det militäropera
tiva tänkandet. I hans uppsats behandlas de teorier som var för
härskande om försvaret av Norrland och hur diskussionerna
fördes i militära kretsar och i de många kommitteer som ut
redde frågan.
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Claes Anderssons uppsats om traditioner till vardags och fest
har ett varierat innehåll. Här finns berättelser om mässlivet, om
bildandet av kamratföreningen och tidningen Fältjägaren, om
traditionsföremål, stipendier och fonder för att nämna några
exempel. Vi får också bakgrunden till byggandet av det nya re
gementsmuseet 1969, som skedde på grund av det stora intres
set att skänka föremål med anknytning till regementet.
Lennart Rosell skriver om regementets äldsta historia, där vi
bl.a. får glimtar av de strider som regementet deltagit i. Ett upp
slag ägnas åt en förklaring av det segernamn - Nowodwor
1655 - som finns på regementets fanor. Även Leif Törnquist
kommer in på detta i sin uppsats om fanor, kommunionskärl
och uniformer och pekar på att det finns invändningar mot
namnet. Regementet spelade inte den roll vid Nowodwor som
man tidigare trott.
En översikt över de många omorganisationer som drabbat
regementet finns i en artikel av Claes Andersson och Ingvar
Gustafsson. Vi får följa regementet över tid och ta del av orga
nisationsförändringar och hur de kan kopplas till tekniska för
ändringar. Det blir också tydligt hur bygden ställt upp för sina
förband och agerat närhelst hotande signaler om nedläggningar
kommit. Ovan nämnda uppsatser finns i band 1.
I band 2 ligger tyngdpunkten på 1900-talet. Ett undantag ut
gör Lars Ericsons artikel om de indelta soldaterna i bygden. Det
är en bred skildring av hur det ständiga knektehållet fungerade
i allmänhet och i Jämtland i synnerhet. Vi får läsa om hur det
hade rötter i ett äldre knektehåll samt hur det nya korn till på
1680-talet. Författaren lyfter fram särdrag som till exempel att
de jämtländska soldattorpen inte ärvdes, utan ett nytt torp
byggdes vid skifte av soldat. Särskilt spännande är att författa
ren för fram enskilda människoöden då vi får följa ett par sol
datsläkter.
Catarina Lundströms uppsats skildrar flera aspekter på livet i
en garnisonsstad. Boendet tedde sig helt olika för skilda katego
rier av anställda. Officerskåren bodde utanför kasernområdet,
medan underofficerama normalt bodde inom kasernen. För
många är det säkert rätt okänt att det fanns tjänstebostäder i
varje kasern. Underofficerarna var inte odelat förtjusta i detta
arrangemang, utan hade gärna bott utanför. Författaren väljer
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att intervjua barn som växte upp inom kasernområdet. De
framställer boendet och uppväxten inom en kasern som positiv.
Det fanns gott om kamrater och spännande lekplatser. De ge
mensamma festerna minns man, men naturligtvis också ett mått
av social kontroll. Kasernen var en stad i staden, men inom den
fanns osynliga murar - de skilda befälsgrupperna umgicks inte.
Underofficerarna bytte sällan tjänstgöringsort. Det var där
emot det vanliga för officerskåren som var mycket rörlig. Det
ställde stora krav på anpassning - inte minst officersfruarna
hade länge svårt att ha en egen karriär. I föreningslivet fortsatte
den hierarkiska struktur som fanns inom regementet. Office
rare och underofficerare valde att gå med i olika föreningar.
Gemensamt för dem var dock att ingen återfinns inom nykter
hetsrörelsen! Artikeln innehåller också en undersökning av mi
litären och deltagandet i det politiska livet, om antimilitarism
och militärdemonstrationerna 1917 och en analys av den mas
siva uppslutning bakom regementet som skedde 1996, och där
författaren särskilt lyfter fram hur strategiskt man gick tillväga
för att nå målet.
Belysande för den breda ansatsen i historieverket är att även
den civilmilitära personalen blir föremål för en uppsats. Förfat
taren Erna Danielsson lyfter särskilt fram de arbetstillfällen för
kvinnor som skapades i garnisonen. Arvid Cronenberg bidrar i
band 2 med två uppsatser, en om hur Jämtland påverkades av
unionsupplösningen 1905 och en om regementets insatser un
der första världskriget. Det var stora skillnader mellan hur
trupperna användes och hur hårt enskilda inkallade soldater
drabbades när man jämför neutralitetsvakten under första
världskriget med beredskapen 1939. För Jämtlands del menar
författaren betydde neutralitetsvakten mindre, medan bered
skapen under andra världskriget djupt påverkade länet.
Idrott och skytte har en självklar plats inom ett regemente, så
även i Jämtlands fältjägarregemente. Bengt Bri.igge och Claes
Andersson har vinnlagt sig om att ge en verkligt fyllig skildring
av idrottsutövandet. Den omfattar allt från friidrott, handboll,
fotboll till skidsport i alla dess former. Det är svårt att på få ra
der göra rättvisa åt denna innehållsrika artikel. Skidsporten får
givetvis stort utrymme. Stora framgångar nådde regementets
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personal både nationellt och internationellt. Skapandet av en
särskild idrottspluton bidrog till framgångarna.
Åke Edenstrand gör en expose över militärmusiken från ka
rolinsk tid och fram till dess att regementets musikkår upp
hörde 1957. Armens musikkår i Östersund blev fortsättningen.
Under 1800-talet utvecklades militärmusikkårerna och konsert
musik blev det centrala. Betydelsen för musiklivet i en garni
sonsstad som Östersund var naturligtvis enorm. Musikkåren
blev en naturlig del i stadsbilden, särskilt sommartid då konser
ter regelbundet hölls i Badhusparken. Musikerna deltog även i
det civila musiklivet. Redan 1894 bildades ett musiksällskap.
Från och med 1928 svarade I 5:s musikkår även för A 4:s mu
sik, då dess musikkår lagts ned.
Östersund framstår som lyckosamt i sina ansträngningar att
knyta till sig förband och behålla dem. Krister Lingblom beskri
ver hur olika förband etablerades i staden och kom att bilda
dess garnison. En division av Svea artilleriregemente, organise
rat som Norrlands artilleriregemente, kasernerades redan 1893.
Då det blev aktuellt att finna en ny förläggning för dåvarande
I 23 visade det sig att Östersund var berett att satsa stora sum
mor. Kronan ställde höga krav på upplåtelse av mark för ka
sernbyggen och övningsområden. Östersund var också fram
gångsrikt i kampen om Norrlands ingenjörkår, som dock aldrig
upprättades på grund av nedskärningarna 1925. Etablerandet
av fjärde flygkåren 1926 och dess fortsättning Kungl Jämtlands
flygflottilj 1936 är tillsammans med inrättandet av försvarets
skolor exempel på garnisonens utveckling. Att Östersund varit
berett att försvara sina förband visas inte minst av den kraft
samling som ägde rum 1996. Staden fick behålla sitt förband nu i konkurrens med Umeå. Kanske var det en revansch för det
faktum att Östersund förlorade Norrlands dragonregemente till
Umeå i slutet av 1800-talet. Band 2 avslutas med en presenta
tion i bild och text av den anställda personalen år 2001 och be
fälskåren 1983.
I band 3 får beredskapstiden ett stort utrymme. Arvid Cro
nenberg står för fyra utförliga och gedigna uppsatser. Författa
ren behandlar hur försvaret av Jämtland och Härjedalen plan
lades och redovisar krigsorganisation och krigsplanläggning.
Intressant nog fanns ingen särskild plan för västgränsen (utom
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en gammal från 1905) utan de krigsfall som laborerades med
var "fall Tyskland" och "fall Ryssland". Författaren menar att
det psykologiskt betydde mycket att försvarsområdeschefen
1939 satte upp sin expedition i centrala Östersund - faktiskt på
Grand hotell och därigenom fick nära kontakter med allmänhe
ten. Under vinterkriget mobiliserades enheter ur regementet till
Tornedalen och vi får glimtar av livet under beredskapen där.
Särskilt intressant är författarens skildring av den 9 april 1940
- en nästan total brist på information om vad som hände i våra
grannländer. I all hast skapades den s k Jämtlandsgruppen,
men länge prioriterades försvaret av Värmlandsgränsen. Plane
ringen i Jämtland präglades av en viss ryckighet. Författaren
berör också det s k täcktruppsystemet som skapades för att till
godose behovet av skyddstrupper vid gränserna. Den sista upp
satsen avslutas med specialstudier av skansar och fältbefäst
ningar, flyktingomhändertagande och planen Operation Rädda
Norge.
Kvinnorna i Jämtland anammade i hög grad uppmaningen
1939 att inte bara varje man, utan även varje kvinna skulle
göra sin plikt. Kvinnoberedskapskommitteer bildades runt om i
länet. Deras verksamhet skildras på ett intresseväckande sätt av
Johanna Overud och Ulla Ehrensvärd. I Jämtland skedde ett
brett samarbete mellan kvinnoorganisationer med vitt skild in
riktning. Intressant är att det inte fanns någon som helst bered
skap från myndighetshåll för att ersätta den manliga arbets
kraft som kallades in under beredskapen. Istället blev det kvin
norna själva som tog på sig den uppgiften och skapade ett regis
ter med uppgifter om tillgänglig kvinnlig arbetskraft. En
spännande läsning utgör avsnittet om de kvinnliga luftbeva
kerskorna, de s k tornsvalorna. Dessa tjänstgjorde vid någon av
de 1 400 luftbevakningsstationerna och hade till uppgift att
rapportera all flygverksamhet. Sommartid kunde nog kommen
deringarna ses som en viss avkoppling, men den stränga vintern
1941 var det knappast lika muntert. Kvinnarnas insatser var
omfattande och kan beräknas till tio miljoner dagsverken under
de fem år som arbetet pågick! Roliga och talande illustrationer
ur rekryteringsbroschyrer finns i uppsatsen.
Glädjande nog ägnas flera uppsatser åt regementet och det ci
vila samhället. Erik A Egervärn inleder sin artikel med att lyfta
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fram glimtar från det dagliga livet under framförallt första och
andra världskriget. Även Östersund drabbades av demonstra
tioner i april 1917 då värnpliktiga marscherade utan befäl ge
nom staden, något som skrämde befäl både på lokal- och riks
nivå. Återstoden av artikeln ägnas åt en presentation av hem
värn och frivilligorganisationer i Jämtland.
Fredrik Angmyr skildrar hur militären på olika sätt agerat till
det civila samhällets stöd i form av fjällräddning, insatser vid
skogsbränder, till exempel den stora skogsbranden i Unders
åker 1901, och översvämningar, men också vid mer omdiskute
rade insatser som vid storstrejken 1909, där Jämtlands fältjä
gare bidrog med vaktstyrkor. Till Ådalen 1931 kommendera
des förbandet ungefär samtidigt som skotten föll i Lunde. Mest
dramatisk blev hemkomsten då personalen möttes av tämligen
hotfulla demonstrationer.
John Andrews uppsats om samverkan mellan det civila sam
hället och militären innehåller både spännande berättelser om
dramatiska räddningsaktioner, där personal ur regementet spe
lade en central och betydelsefull roll, och länsstyrelsens uppgif
ter i civilförsvaret och en information om det samarbete som
utvecklades. Särskilt intressant är avsnittet om beredskapsåren
och hanterandet av flyktingströmmarna från Norge.
Bland övrigt intressant stoff i band 3 kan nämnas en uppsats
av Lars Ljungström, Maj Nodermann och Bertil Daggfeldt om
krigare och konstnärer i jämtländskt 1700-tal. Innehållet är
spännande och det är föredömligt att denna typ av uppsatser
finns med i ett regementshistoriskt verk. Författarna väljer att
lyfta fram tre personer som konstnärligt betytt mest för utveck
lingen av den jämtländska konsten. I ett län utan egentlig stads
kultur och borgerskap - Östersund hade inte denna roll på
1700-talet - fick militären rollen av förmedlare av impulser ut
ifrån. Uppsatsen innehåller vackra färgbilder som ytterligare
förhöjer läsvärdet.
specialartikel av Bengt Briigge om uppfinnaren John
Ericsson ger intressanta inblickar i dennes verksamhet som offi
cer på 1830-talet en man med moderna ideer inte bara ifråga
om uppfinningar, utan också när det gällde behandling av man
skapet.
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De värnpliktiga och deras utbildning skildras främst med in
riktning på tiden från och med andra världskriget. Den relate
ras till den tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen. Andra
teman i uppsatsen som författats av Gunnar Hjelm med flera är
livet på kompaniet, övningar, fjällmarscherna, idrottsliv och in
ternationella uppdrag. Vi får också veta att den första kvinnan
fullföljde sin grundutbildning vid regementet 1994. Uppsatsens
bildmaterial är omfattande och berikar innehållet. Regements
chefen Anders Brännström avslutar verket med framåtblick
ande synpunkter på förbandet.
Historieverket kommer att kunna läsas med behållning inte
bara av dem som direkt haft sin verksamhet knuten till rege
mentet, utan i hög grad även av s k vanligt folk. Flertalet av ar
tiklarna håller hög vetenskaplig klass. Det man kan ha kritiska
synpunkter på är hur de enskilda artiklarna fördelats i de tre
banden. Jag saknar också en uppsats om rekryteringen av per
sonalen. Det finns en sammanfattning om officerskårens sociala
bakgrund, men i övrigt är det sparsamt med sådana uppgifter.
Agneta Guillenwt

Till Karlskronas värn
Kungliga Karlskrona kustartilleriregemente KA 2. 1/1 190231/10 2000. Red: Melin, Olle. Årsbok - Marinmuseum, Karls
krona 2002. 626 s.
Blekinge bataljon 1886-1902. Ett beväringsförhands historia.
Red: Danielsson, Peter. Kamratföreningen Blekinge bataljon,
Karlshamn 2002. 160 s.
Det var meningen att göra en jubileumsskrift. Kungl Karls
krona kustartilleriregemente (KA 2) skulle den 1 januari 2002
fylla 100 år. Men i och med försvarsbeslutet år 2000 lades för
bandet ned. Och resultatet av redaktörens och hans medförfat
tares mödor fick bli en minnesskrift tillägnad alla som har
tjänstgjort vid regementet. Ur den växer fram en förbittrad och
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vredgad anklagelse mot dem som verksamt bidrog till KA 2:s
nedläggning inom försvarshögkvarteret och bland politikerna.
Inte minst en ohöljd personkritik riktad mot i dag verksamma
högre officerare i den militära ledningsorganisationen gör
KA 2-boken till något tämligen uppseendeväckande i landets
ymniga bestånd av regementshistoriker.
KA 2:s tillkomst sammanhänger med upprättandet av ett
självständigt kustartilleri tillhörande sjöförsvaret år 1902. Be
fästningar runt den då nya örlogsbasen Karlskrona hade påbör
jats 1680. Några år senare inrättades de första garnisonsför
banden. Vid mitten av 1800-talet fanns en kår benämnd Sjöar
tilleriregementet, senare Marinregementet, som tilläts tyna
bort. Behovet av ett artilleriförsvar ledde 1893 till upprättandet
av Kongl Carlskrona Artillerikår, och från detta togs efter bara
åtta år steget till det nya kustartilleriregementet.
Av antalet sidor om denna nittonhundratalsskapelse ägnas
förstås den övervägande delen heller inte åt vredesutbrott och
fiendebilder utan åt sådant som brukar fylla samlingsarbeten
om våra militära förband. Det handlar om materielen - särskilt
intressant i ett tekniktungt förband - och raden av förlägg
ningsplatser, om olika tjänstegrenar, om U 137 och ubåtsjakt
inne i Karlskronabasen, om föreningslivet, om regementets per
sonal i internationell tjänst, hur det var att vara stamanställd
respektive värnpliktig, porträtt av de första sjuttiofem årens re
gementschefer och de senare överstarnas minnesteckningar.
Redaktören Olle Melin, pensionerad överstelöjtnant, har lå
tit många komma till tals i Kungliga Karlskrona kustartillerire
gemente KA 2. Författarförteckningen upptar närmare femtio
namn. Valet att beskriva regementets utveckling i en lång rad
korta artiklar är nog litet vanskligt. Flera berättelser blir likar
tade och alltför anekdotiska. Den som inget vet om KA 2 får sig
till livs kanske blott alltför mycket detaljer, som givetvis för an
dra kan vara ett plus. I denna spretiga bok känns ändå bristen
av ett så elementärt komplement som en karta över området
extra besvärande; här måste någon ansvarig ha tänkt galet.
Varje regementshistoriskt arbete tenderar att bli inåtvänt, nå
got för de redan invigda, regementskamraterna. Det följer av
genren. Men faran för plottrighet brukar kunna motverkas av
längre sammanhängande redogörelser. Man får en bild av för344

bandets särart och förmåga när det sätts på visst prov, så som
under andra världskrigets beredskapsår. Regementet infogas på
så sätt någorlunda naturligt i ett säkerhetspolitiskt, strategiskt
och stridstekniskt sammanhang, när det görs som bäst.
Allt sådant får man leta efter i KA 2-boken och finner det
möjligen i brottstycken insprängda bland alla minnena. Av bo
ken framgår en trygg förvissning hos alla som medarbetat att
deras regemente var ett av landets bästa, om inte rent av det
allra bästa. Men hur sådant mäts undandrar sig förståelse, även
om det förefaller mycket troligt att personalen i Karlskrona
hade skaffat sig betydande kompetens vad det gäller både rör
ligt artilleri och amfibiekrigföring.
På sätt och vis får man bäst känsla för KA 2:s problem och
möjligheter i regementschefernas hågkomster från mitten av
1970-talet och framåt. Här mörknar bilden med berättelserna
av de två sista överstarna, Göran Boijsen och Giinter Villman.
Den senare döljer inte att han tycker beslutet om KA 2:s ned
läggning föregicks av rena "falsarier". När han inför upplös
ningen ville slå fast om den enskilde befattningshavarens val ut
sattes han för påtryckningar att avgå i förtid. Inom militärled
ningen var förhoppningen att så många ur personalen som möj
ligt skulle övergå till de kustartilleriförband som blev kvar,
KA 1 i Vaxholm och KA 4 i Göteborg. Villmans uppfattning är
att högkvarteret ville ha en chef som var "mindre intresserad av
att låta personalen välja fritt".
Den verkligt dånande salvan levereras dock av informations
chefen Torbjörn Sunesson i bokens längsta kapitel. Här spars
inte på ammunitionen. Anklagelser riktas mot politiskt rävspel,
militärt mygel, svek, osanning och odemokratiska metoder. Le
dande kustartilleriofficerare i Stockholm liknas vid Judas, män
niskor som av egoistiska skäl själva inte vill hamna utanför
Mälardalen.
I korthet gäller saken de avgöranden som måste träffas när
kustartilleriet skulle minska från fyra till två regementen inom
ramen för den efter det kalla kriget inledda bantningen av För
svarsmakten. Här stod KA 2 ensamt mot starka krafter. Det
hela hade i Sunessons tappning börjat med 1996 års beslut, när
en i texten namngiven överste inledde ansträngningarna att
rädda andra förband på KA 2:s bekostnad. I första hand gällde
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det KA 4, där Göteborgs starke man, socialdemokraten Göran
Johansson, bidrog med vad författaren kallar fräckheter och
slarv med fakta. Kvar blev den gången alla fyra kustartilleriför
banden i stället för en nödvändig koncentration till färre plat
ser.
I en intressant utvikning får läsaren en inblick i hur rivalise
rande förband såg på varandra. Hos KA 2 tyckte man att de i
Vaxholm gjorde "fort men fel". KA 1 fann de i Karlskrona för
siktiga och veka - ett tydligen känt uttryck var "dom kan inte
köra skiten ur beväringen". Samtidigt var det uppenbarligen en
strid ström av KA 2-befäl som fick stötta kollegerna i Vaxholm.
I och med att ÖB Owe Wiktorin hösten 1998 signalerade en
halvering av kustartilleriet började klockan klämta för KA 2,
vilket regementet inte riktigt uppfattade i god tid. Sunessons
kritik drabbar skoningslöst och i huvudsak identifierade perso
ner. Den gäller ett hemligt "nätverk" av kustartillerister i
Stockholm, länets egna politiker, centerpartiet som gör upp
med socialdemokraterna för att rädda egna politiska fästen.
Försvarspolitikens starke man, socialdemokraten Håkan Ju
holt, beskrivs här som oförmögen att göra något åt vad som re
dan överenskommits politiskt.
Kapitelförfattaren beskyller armen för att mot bättre vetande
låta haubits 77 överleva på bekostnad av kustartilleriets ut
märkta rörliga 12/80-pjäs. Andra bovar i dramat är dåvarande
försvarsministern Björn von Sydow, den s k styrgruppen av tre
civila tjänstemän från försvarsdepartementet och tre militärer
från högkvarteret, och särskilt den överste som tjänstvilligt gör
om en utredning om grundorganisationen för att tona ned
KA 2:s fördelar. Över bord kastas då uppenbart alla tidigare
luav på garnisonssarnordning och miljöhänsyn. KA 2 skall helt
enkelt bort för att andra inte skall behöva falla.
Så här förgiftat kan det givetvis bli när förband läggs ned.
Torbjörn Sunesson har utnyttjat boken om KA 2, tillika Marin
musei årsbok 2002, till att göra en bitter partsinlaga. Hans ver
sion borde inte tystas ned utan granskas av någon försvarsin
tresserad forskare. Kritiken är så pass hård att den också tycks
väcka viss krank blekhet på sina håll. I ett extra förord skyndar
sig museichefen att säga att försvarsbeslutet 2000, som således
sänkte KA 2, kanske var riktigt.
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Mindre laddat är innehållet i boken Blekinge bataljon 18861902. Syftet är enligt redaktören Peter Danielsson att dolcu
mentera förbandets historia, efter grundläggande studier av
överstelöjtnant Sigvard Carpenfelt. På köpet redovisas fram
växten av det svenska värnpliktförsvaret från det tidiga 1800talets trevande start.
Den preussiska värnpliktsarmens framgångar på 1860- och
1870-talets slagfält satte fart även på den debatten i Sverige,
där de värnpliktiga dittills hade använts för att fylla ut indelta
och värvade förband. Även efter en principuppgörelse om över
gång till värnplikt tog förändringen tid, under intensiv diskus
sion om hur grundskatterna på jord skulle avskaffas i samband
med indelningsverkets upphörande. Viktiga etapper på vägen
var 1885 års beslut att öka värnplikten till 45 dagars tjänstgö
ring och den s k förbättrade härordningen 1892, då tjänstgö
ringen utvidgades till 90 dagar {68 dagars rekrytmöte plus 22
dagars regementsmöte). Slutligen infördes den epokgörande re
formen 1901, då allmän värnplikt infördes. Nu blev det 240
dagars övningstid för infanteriet.
Det är således under ett omvälvande skede som Blekinge ba
taljon inrättas i samband med att Marininfanteriregementet i
Karlskrona vittrar bort. Bataljonen kom att höra till de värvade
trupperna inom det icke garnisonerade infanteriet. Dit räkna
des vidare Gotlands nationalbeväring 1811-1886, Hallands ba
taljon 1813-1902, Livbeväringsregementet 1821-1887 och
Västernorrlands beväringsbataljon 1853-1893. Blekingeför
bandet sammansattes av stampersonal {så småningom fastställd
till 180 man) och värnpliktiga. Man höll till på Bredåkra hed, i
närheten av dagens F 17 i Kallinge.
Särdeles imponerande var inte heller den förbättrade härord
ningens försvarsmakt. Som framgår av generalen Carl Otto
Nordensvans analys fick vi ingen slagkraftig och tillräckligt
stor arme; i princip blev det endast en högsommararme. Alltför
mycket kraft lades på fredstida förhållanden, alltför litet på kri
get. Känns inte här något igen?
Nr 30 Blekinge bataljon var väl varken sämre eller bättre än
andra förband. Ett fältförband för infanteriförsvaret av Karls
krona fästning blev bataljonen aldrig, inte ens under de 22 da
garnas årliga regementsmöte var den fulltalig. Den var endast
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en utbildningsorganisation för länets beväringar. I traktens so
ciala liv var Blekinge bataljon i alla fall viktig. Det framgår av
skildringarna av mötesplatsen och livet på heden. I bilagor re
dovisas bl a organisationen vid olika tidpunkter. De obligato
riska chefsbiografierna saknas heller inte.
År 1902 var det slut med självständigheten. Tillsammans
med Smålands grenadjärkår bildade Blekinge bataljon det nya
förbandet Karlskrona grenadjärregemente (I 7). Detta över
levde i sin tur inte 1925 års regementsindragningar. Tala om
kortlivade förband. Kustartilleristerna i Karlskrona fick i alla
fall nästan hundra år på sig.
Olof Santesson

I(ustartilleri med ljudeffekter
Kustförsvar. Från kustbefästningar till amfibiekår. Kustartille
riet - Amfibiekåren 1902-2002. Marintaktiska kommandot,
Hårsfjärden 2002. 405 s, 1 CD + 1 DVD.
Hundraårsminnet av kustartilleriets uppsättande firades år
2002. Uttrycket "högtidlighållande" hade måhända varit mer
passande, eftersom vapenslaget bytt namn (eller snarare utgått)
på hösten år 2000 och ersatts av amfibiekåren. Med anledning
av "jubileet" utgavs det verk som föreliggande anmälan be
handlar.
Det är alltså frågan om en jubileumsbok, inte ett historie
verk. Det medför att den inte kan läsas eller bedömas som ett
akademiskt verk. Boken är inte heller populärvetenskaplig.
Snarare kan man likna den vid en mosaik eller ett kalejdoskop,
som ger ett antal bilder ur kustartilleriets liv och förhistoria.
Dessutom ges en sorts vision av amfibielivet efter detta - mer
därom nedan. Boken är något spretig, och känns lätt fragmen
tarisk. Visserligen har redaktionskommitten lagt in en tydlig
brasklapp i sitt förord, men det hade inte skadat med en hår
dare styrning, alternativt en enhetligare redigering av stoffet.
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Det är fullt med gedigen kunskap och erfarenhet i samlingen
av kapitelförfattare. Redaktionskommitten har anlitat folk som
varit med och eller varit "närstående". Detta har naturligtvis
stora fördelar, inte minst att det allra mesta är skrivet med
känsla och inlevelse som smittar av sig på läsaren. Och riktigt
givande blir det när ämnet problematiseras, som till exempel i
avsnittet om minvapnet. Men visst hade man väl därtill haft
plats även för några mer externa perspektiv med lite mer dis
tans eller överblick som komplement?
Bokens disposition är mycket bra och faller sig naturlig. Efter
förorden är boken upplagd så att kustartilleriets förhistoria och
historia samt personal inklusive uniformer och musik avhand
las. Därnäst följer "vapnen - befästningarna - systemen". Den
sista tredjedelen ägnas åt freds- och krigsorganisationen under
1900-talet samt en avslutning åt ombildningen till amfibiekår.
Det finns visserligen en del upprepningar, framför allt några
historiska avsnitt som också återkommer i regementsbeskriv
ningarna. Detta är dock inget problem eftersom boken inte är
avsedd för sträckläsning. Men inom ett givet sidantal hade en
hårdare redigering kanske kunnat ge plats åt ordentliga referen
ser - kanske till och med en notapparat - i alla kapitel.
Ett bakverk som detta kan inte bli definitivt. Men även Kust
försvar hade inom sin begränsade ram kunnat bli mer värdefull
för framtida studier och forskning ( och för den verkligt intres
serade läsaren här och nu) om man åtminstone anlitat någon exempelvis en militärhistoriker - att sammanställa en käll- och
litteraturförteckning. Nu finns det ett par kapitel - "Kustartille
riets historia", samt det om KA 1 som visar hur bra det kan
göras.
Även i den löpande texten spretar det mellan olika avsnitt,
både i omfattning och sätt att behandla ämnet. Detta märks ju
mest om man jämför rakt av, men man kommer på sig att
ibland stanna upp i läsningen och tänka: "det där var ju bra,
det hade ju varit på sin plats även i avsnittet om ... ". Särskilt
gäller detta tabeller och kartor; de finns ibland, men oftast inte
- tyvärr. En skrift som Kustförsvar bör inte bara utgöra kuriosa
eller en prydnad för soffbordet. Den borde också kunna tjänst
göra som uppslagsverk eller inkörsport till ett närmare stu
dium.
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Det enda avsnitt som känns umbärligt är det avslutande, som
är någon slags "framtida historieskrivning". Här förekommer
både modeslagord, ett okritiskt förhållningssätt till dagens och
de allra senaste årens beslut, samt utopiska beskrivningar av en
ideal amfibiebrigad. Visserligen är Kustförsvar utgiven av
Marintaktiska kommandot, men rättfärdigandet av "den enda
vägen" hör inte hemma i en sådan här skrift.
Om istället någon lagom utomstående - men insatt - fått
göra en problematiserande essä om spelet kring nedläggningen
av kustförsvaret och tillskapandet av en amfibiekår utan artil
leri, så hade det varit av betydligt mer värde - även i en poli
tiskt korrekt version. Dessutom hade det kunnat bli en mer vär
dig konklusion (med fortsättning följer) än det fiktiva tidsrese
närsbrev som nu bildar slutet. Nu känns det utmärkta, koncisa
avsnittet om KAS/AmfSS mer som den naturliga avslutningen.
Och nu över till helt annat: ljud och bild! Kustförsvar är rik
ligt illustrerad med många bra bilder på rätta ställen. 1 Framför
allt går en stor eloge till utgivarna och redaktionen för att man
så väl utnyttjat nutida multimediateknik. Den musik-CD som
medföljer utgör, tillsammans med sitt texthäfte och texterna på
sidorna 113-117, en föredömlig dokumentation. Men varför är
bara marscherna, inte sångerna, med på CD:n?
Att en DVD också ingår är ett mycket lovvärt initiativ. Det är
glädjande att få se rörliga bilder från åtta av kustartilleriets tio
decennier. Att musikpålägg saknas i den 50 minuter långa bild
kavalkaden gör rakt ingenting - tvärtom. Den sparsmakade
speakertexten läses mycket bra och pratar inte sönder bilderna.
Men utformningen av speakertexten kunde ha ensats mer med
"journalfilmstalet". Den hårdhänta nedredigeringen gör att ori
ginalljudet, som beledsagar vissa scener, till och med klipps
mitt i en del meningar. Med tanke på att en DVD kan rymma
så mycket och att det som är med här är så bra, kunde vi väl ha
fått ännu fler och längre scener. Ett stort plus är den föredöm
liga menyn, som gör det lätt att hitta just de bilder man vill se
från den epok man önskar.
"Minstation" på s 220 är dock i själva verket s-platsen på lätta batte
riet S:t Olofsholm, SE 2. Batterichefens, tillika anmälarens, anmärk
ning.
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Utöver kavalkaden innehål1er DVD:n två drygt kvartslånga
filmer. Den ena är tyvärr en "flashig" reklamfilm för amfibie
kåren. Olyckligtvis är den elektroniska musiken påträngande
utan att vara bra och klippningen är inte i MTV-klass. Ebba
Blitz i annorlunda makeup är väl det bästa intrycket.
Den andra är ett litet smycke, som, om den vore tio minuter
längre, skulle göra sig som dokumentär på riks-TV. Denna film
behandlar det fasta kustartilleriet under tiden efter andra
världskriget. Berättandet, bilderna och de medverkande "vitt
nena" gör det hela till en stor behållning av Kustförsvar. Det
finns även en problematiserande ansats som man vill se mer av.
Resten av vapenslaget, ja hela det svenska invasionsförsvaret,
förtjänar en liknande behandling.
Ska man då införskaffa Kustförsvar? Ja, om man har det
minsta intresse för svensk militär historia, kustartilleriet, el1er
kust och skärgård. Aven om man vill ha mer, är det ett sant
nöje att läsa, lyssna och titta på jubileumsverket som liksom
amfibiekåren behärskar flera medier. Visst kan man beklaga
det som saknas, men än hellre glädjas åt det som finns. Forsk
ningsfältet "KA" är nu öppnat: Beträd det - där finns plats för
många, och många fåror kvar att plöja!
Hans Zettermark
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Sverige, Hjälparen, Dristigheten och Draken
Hofsten, Gustaf von; Waernberg, Jan, och Ohlsson, Curt S: Ör
logsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg.
Svenskt militärhistoriskt bibliotek i samarbete med C B Marin
litteratur, Stockholm 2003. 331 s.
Under de senaste drygt tjugo åren har ett antal böcker utkom
mit som skildrat olika typer av svenska örlogsfartyg. Början
gjordes under 1981 men en bok om motortorpedbåtar och se
dan följde bland annat jagare, kryssare, minsvepare och slutli
gen 2001 pansarskepp. Vad som saknats har varit en heltäck
ande bok om svenska flottans totala fartygsbestånd under mo
dern tid.
Denna brist har Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg och
Curt S Ohlsson sökt avhjälpa med boken Örlogsfartyg.
Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Boken är
sin bibel trogen och upptar i tabellform även kustartilleriets
(amfibiekårens) fartyg och båtar, statsisbrytarna, sjömätnings
fartygen och postångarna. Statsisbrytarna och sjömätningsfar
tygen bemannades av flottan och förde tretungad flagg fram till
år 2001, och postångarna seglade 1824-1898 under tretungad
flagg, fram till 1864 med en sjöofficer som chef.
Det är ett grannlaga arbete författarna tagit på sig. För in
tresset för, och kunskapen om, gamla och nyare örlogsfartyg är
betydande och spritt i vidare kretsar än man vanligen förestäl
ler sig. Författarna har därför - vilket framgår av bokens inled
ning - tagit hjälp av många personer och institutioner med spe
cialkunskaper. De lägger också in en brasklapp, att det i en så
faktaspäckad bok är ofrånkomligt att brister och felaktigheter
kan förekomma.
Det hade de knappast behövt göra, för resultatet av deras ar
bete har blivit ett imponerande verk. Detta gäller såväl omfatt
ning och detaljrikedom som utförande. Det omfattar mer än
700 fartyg under en period av 180 år, från det första större ma
skindrivna fartyget, postångaren Constitution, byggd 18221824, till och med de under byggnad varande korvetterna av
Visby-klassen.
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Detaljrikedomen är stor och imponerande korrekt. Bildmate
rialet är omfattande och av hög klass. För den detaljintresse
rade är Curt S Ohlssons handritade fartygsskisser av mycket
stort värde.
Boken består av två delar. Man kan nästan säga att det är två
böcker i en pärm. Den första delen är en historisk översikt från
linjeskepp till smygfartyg, den andra en presentation av de
olika fartygstyperna och fartygen. Upplägget medför vissa upp
repningar, vilka dock på intet sätt känns störande.
Den första delen - den historiska översikten är koncist och
neutralt hållen. Författarna berör diskret den mörka tjugoårs
period i sjöförsvarets historia, då dess kärna utgjordes av fjor
ton stycken 2. och 3. klass pansarbåtar, fyra större och tio min
dre, vanligen kallade monitorer. I kölvattnet efter den oav
gjorda sjöstriden under nordamerikanska inbördeskriget vid
Hampton Roads 1862 mellan nordstaternas av John Ericsson
konstruerade Monitor och sydstaternas Virginia (Merrimac)
blev den förra mycket populär, särskilt i Sverige. Författarna
gör det diskreta påpekandet att "detta idag kan tyckas anmärk
ningsvärt". Det är verkligen ett understatement av hög klass.
Dessa fartyg hade med sina låga fribord starkt begränsad sjö
duglighet. Det grova artilleriets låga placering medförde att
även måttlig sjöhävning gjorde det oanvändbart. De sista tio
mindre monitorerna hade sin grova pjäs fast monterad i farty
get. Den måste alltså riktas genom att hela fartyget svängdes till
önskad riktning. Förmågan till verkan blev därigenom minst
sagt dubiös. Fartygen var dystra monument över en strategi centralförsvarsprincipen som redan vid fartygens tillkomst
var frånsprungen av den tekniska utvecklingen.
Först med den första 1. klass pansarbåten Svea, levererad
1886, fick svenska flottan ett pansrat, sjödugligt stridsfartyg av
internationell klass. Hon följdes sedan under en tjugoårsperiod
av totalt elva successivt starkare pansarbåtar, eller som de om
döptes till 1926, pansarskepp, en anmärkningsvärd prestation
av ett land med begränsade resurser. Epoken avslutades sedan
med de tre pansarskeppen Sverige, Gustav V och Drottning
Victoria, levererade 1917-1922, som även under andra världs
kriget utgjorde kärnan i det svenska sjöförsvaret.
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Vad gäller utvecklingen och byggandet av jagare, ubåtar och
under andra världskriget minsvepare hängde Sverige under
långa perioder väl med i den internationella utvecklingen. Detta
gäller i hög grad även idag för korvetter, ubåtar och minröj
ningsfartyg, även om antalet fartyg av ekonomiska skäl blivit
bekymmersamt lågt.
Bokens andra del - presentationen av fartygstyperna och far
tygen - är även den väl genomarbetad. Den är fyllig och detalj
rik, och tillfredsställer högt ställda krav på information. Det
goda bildmaterialet bidrar också starkt till detta. Ett extra plus
värde för nostalgiker är beskrivningarna av respektive fartygs
öde efter det att det utrangerats.
Författarna att gratulera till att de lyckats så väl med den
svåra och arbetskrävande uppgift de förelagt sig. De har skapat
ett verk av hög klass och bestående värde.
Per Rudberg

Den mångfasetterade värnplikten
Plikt, politik och praktik. Värnpliktsförsvaret under 100 år.
Red: Dahlström, Jan, och Söderberg, Ulf. Meddelanden från
Krigsarkivet 22. Stockholm 2002. 192 s.
"Värnplikten handlar ju om så många saker; tradition, folkför
ankring, utrikes- och inrikespolitik, ekonomi, teknikutveckling
och sist men inte minst människor." Citatet är hämtat ur slutet
på en inledning författad av redaktörerna Jan Dahlström och
Ulf Söderberg. Meddelandet är i övrigt en samling av de före
drag som hölls vid en konferens i Östersund våren 2001 för att
uppmärksamma att 100 år förflutit sedan en allmän värnplikt i
sin helhet ersatt indelningsverket. Som bekant och som Leif
Törnquist erinrar om i sin bakgrundsteckning i det första hu
vudkapitlet - har en lagstiftad värnplikt med varierande ut
formning funnits i Sverige sedan början av 1800-talet. Förutom
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initiativtagaren Krigsarkivet medverkade Försvarsmakten, För
svarshögskolan, Krigsvetenskapsakademien, Pliktverket och
Statens försvarshistoriska museer i konferensen under temat
"Värnplikten under 100 år". Det är i huvudsak företrädare för
dessa myndigheter vars elva föredrag nu samlats i bokform i
lättläst och trevlig layout av Bo Berg, assisterad av bildredaktör
Bo Lundström och fotograf Bertil Olofsson, vilket fördjupat
texternas innehåll.
Som inledningsvis sagts kan ämnet ses ur många synvinklar
och så sker också: från mer eller mindre filosofiska {Björn Kör
lof), kulturella (Inge Jonsson och Leif Furhammar) och sociala
(Klas Borell och Susanne Wollinger) till historiska (förutom av
Törnquist enligt ovan av Kent Zetterberg), militära (Jan Mört
berg, Marco Smedberg och Göran Pettersson ) och administra
tiva (Jan Tånneryd), allt från vetenskapliga angreppssätt till
personliga reflexioner baserade mera på empiri. Det saknas
egentligen bara någon som mer fullständigt vågat sig på att för
söka belysa vad värnplikten - förutom för försvar och säkerhet
- betytt för Sverige i övrigt, för samhällets interna utveckling.
Jag skall strax återkomma till denna fråga för att sedan främst
komplettera framställningen utifrån mina personliga erfarenhe
ter av systemet.
Låt mig emellertid först också konstatera att det var ett gott
initiativ Krigsarkivet tagit. Inte minst är det bra att vid denna
avgörande tidpunkt för systemet fånga och trycka vad individer
med vitt skilda erfarenheter, och därmed utgångspunkter, kan
lägga på något som berört så många individer och generationer
och, enligt min åsikt, betytt så mycket för vårt land under det
gångna seklet. Just detta att för framtiden ge bilder av ögon
blickets uppfattningar är ju ett arkivs uppgift. Ändå var jag
först överraskad av att initiativet togs här. En del andra myn
digheter kunde ju ha legat närmare till hands. Det hade säkert
inte blivit bättre. Krigsarkivet skiljs med ära från det självpå
tagna uppdraget, även om jag nedan har en del synpunkter
bland kompletteringarna.
Det är egentligen endast Kent Zetterberg som kortfattat be
rör att de värnpliktiga fört med sig något av betydelse från för
svaret till det civila samhället. I sin uppsats skriver han:
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Samtidigt kunde värnplikten användas som "ett folkuniversitet" i syfte
att utjämna motsättningar mellan olika folkgrupper och att höja utbild
ningsnivån på skilda fält. Några belysande exempel: Beväringarna
mötte ibland för första gången under sin värnplikt den moderna civili
sationens framsteg i form av lakan i sängar och tandborstar! Förund
rade lyssnade man även på föredrag inom "medborgarkunskap" och
fick en snabbkurs om Sverige och världen, förvaltning och ekonomi,
som kunde öppna helt nya vyer och sporra till egen utbildning och bli
början till en bildningsgång. Annu mer lärde de värnpliktiga sig ofta på
det tekniska området, alltifrån att köra bil till att hantera moderna ma
skiner och verktyg av skiftande slag, vilket korn till stor nytta hemma
vid efter militärtjänstens slut.

Beskrivningen verkar mera passa in mot den första halvan av
1900-talet i bondesamhället. Inte för att jag inte själv på 1950talet har undervisat i strumpstoppning, men värnplikten har
nog haft ännu större betydelse för det tillväxande industrisam
hället. Jag tänker då på "inskolningen" i att i ett större kollek
tiv lösa praktiska uppgifter under hänsynstagande till indivi
derna omkring mig under större påfrestningar än vad man upp
levt i skolan samt den praktik i ledning under ansvar alla de be
fälsvärnpliktiga fört med sig ut i arbetslivet. Hur mycket kan
detta ha betytt för effektiviteten i det svenska samhället, såväl i
näringslivet som i offentlig sektor? En fortsatt reservofficersut
bildning har varit en eftertraktad kompetens.
Borell skriver om beredskapsårens demokratisering av för
svaret. Man skulle också kunna vända på det: hur mycket be
tydde denna process för en fördjupning av demokratin ute i det
civila samhället eller "i syfte att utjämna motsättningar mellan
olika folkgrupper"? Det är synd att de värnpliktiga är så få nu i
en tid när vi verkligen skulle behöva instrument för integrering
av stora invandrargrupper som vid ankomsten söker sig till na
tionella getton också i Sverige. Det vore ju bra om ungdomar
från Djursholm och Rinkeby träffades någon gång i en miljö
där de är tvingade att samarbeta. De beskrivna effekterna är
svårmätbara, särskilt i ekonomiska termer, men nog finns de.
I detta sammanhang kunde någon ha berört att det också
började komma in officerare från helt andra delar av samhället
och som av en följd av det 1942 beslutade Försvarets läroverk
kunde göra sig en karriär inom försvaret. I slutet av 1970-talet
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kom huvuddelen av armens överstar från denna rekryterings
källa ur värnplikten. Gemensamt för många av oss var att vi
aldrig funderat på att bli yrkesofficerare förrän vi träffat orga
nisationen och stimulerats av den. Inom flygvapnet rekrytera
des många samma väg genom fältflygarna.
Låt mig också notera att jag själv, som många andra i armen,
i regel använt det ålderdomliga ordet "beväring", även om jag
undvikit det i politikers och journalisters närvaro av risk för att
bli missuppfattad. De vet ju inte alltid att i varje fall för de
flesta av oss är det "ett ord av kärlek". Jag har därför svårt för
att i min generation känna igen inledningens påstående (som i
och för sig är hänfört till beredskapsåren) att "yrkesmilitärer
ofta hade en instrumentell syn på de värnpliktiga, som utgjorde
material att förädla till soldater". Min erfarenhet är, och inte
minst av den beskrivna generationen, som var mina handledare
och inte sällan från latingymnasier, att de flesta officerare - hur
konstigt det än kan låta är humanister. Man måste helt enkelt
tycka om människor och att handskas med dem för att vilja
vara officer. Kan man sedan också "ta folk" kan man rent utav
bli en bra officer. De nordiska officerskårerna har en erkänt
god förmåga att lita på sina värnpliktiga och ge dem stort an
svar - inte minst i internationell tjänst. I regel blir den enskilde
värnpliktige mött som den han är och bemött som han behand
lar sin omgivning. Ingen frågar normalt efter vilken bakgrund
Du kommer ifrån.
Jan Mörtberg har i en - som vanligt - ambitiös framställning
följt utvecklingen av armens värnpliktsutbildningssystem med
utgångspunkt både i formalia och sina egna erfarenheter. Det
mesta stämmer med mina erfarenheter, men några avvikelser
vill jag dock ta upp. Mitt starkaste minne av den nämnda "AU
del II" 1 är en bild av en instruktör som står med ansiktet mot
den regnmättade blåsten och följaktligen med den instruerade
truppen med kurande ryggar mot densamma. Jag har en mer
positiv bild av den utbildning vi bedrev och vår handlingsfrihet

1

Allmänna utbildningsbestämmelser för armen. Fastställd 1951. Del 2.
Pedagogiska anvisningar. Stockholm 1951.
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i genomförandet. Redan till min andra pluton kunde jag 1960
utifrån erfarenheterna av min första, och utan att egentligen
fråga någon, göra om kompanichefens timvisa veckoprogram
till en sammanhängande veckoövning, i vilken sammanhanget
mellan delarnas utbildningsmål kunde hållas samman. Man be
hövde inte vänta i tjugo år till. Och som sagt var, omvårdnad
om truppen är minst lika viktigt.
Jan Mörtberg tar också upp "efterdyningarna av 1968", som
skulle bero på "en uppenbar kris i den svenska armens ledar
skap". Det är klart att uppfattningarna var delade inom offi
cerskåren om hur vi skulle behandla de av vissa politiserande
ungdomsgrupper förberedda försöken att undergräva lydnads
plikt och ordningsregler eller skulle tycka om "släpphäntheten"
med ständig nattpermission och den tillåtna långhårigheten
med de uppifrån dikterade hårnätsproblem. Vi var emellertid
inte få som ändå hade uppfattningen att värnpliktsförsvaret
blev bättre - inte sämre - om utbildningens genomförande an
passades till ändrade värderingar i fredssamhället istället för
inte självklara hänvisningar till "krigets krav".
De värnpliktigas uppträdande svängde också i slutet av
1970-talet som Mörtberg säger, och inte under ubåtsincidenter
nas 1980-tal, som påstås i inledningen. Det var ingen utrikes
förändring som påverkade situationen. I själva verket hade det
yngre befälet på utbildningsförbanden genom sitt fasthållande
vid krav samt ordning och reda "ridit ut stormen". Det blev
helt enkelt i jämförelse med till exempel skolan en positiv upp
levelse att komma till en organisation som ställde krav och
brydde sig om hur man uppfyllde dem. På litet längre sikt blev
det än positivare för försvaret, när en stor del av de värnplik
tiga började betrakta försvarets grundutbildning som ett ställe
där man kunde pröva sig själv, om man dög något till. Sådana
är mina intryck från att bland annat ha varit kompani- och ba
taljonschef under 1970-talet. Jag tror inte man skall överskatta
centralt producerad teori om ledarskap och utbildningsfilosofi.
Fortfarande är det de värderingar man för med sig in i yrket
och de goda exemplen från sina handledare i början av ens ut
veckling som styr starkast. Det var helt enkelt en ny generation,
i stor utsträckning rekryterad från andra grupper i samhället,
som kommit in i officersyrket.
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Det fanns, som Mörtberg framhåller, andra brister i utbild
ningen. Enligt min mening var det främst en brist på konse
kvens, om man så vill saknad uthållighet. Det yngre befälet ver
kade ha för bråttom för att i tillämpningsövningarna kontrol
lera och kräva att de värnpliktiga i sin tillämpning verkligen
gjorde så som man blivit lärd under de formella övningarna.
Visst, ta egna initiativ, men det finns dock knep som gör att
man lättar överlever eller klarar av sin uppgift. Varför inte se
till att soldaterna följer dem om inte deras lösning uppenbart är
bättre.
Smedberg söker i sin uppsats "En doktrinanalys" födda
ringar till att armen så länge prioriterade kvantitet före kvalitet,
vad jag förstår med ett akademiskt oklanderligt anslag. Det
skadar dock inte att bland hypoteserna pröva att ta med det
mänskligt enkla och närliggande. Armens doktrin kan väl bäst
beskrivas som en "överlevnadsstrategi": att bibehålla den om
fattande armeorganisation vårt till ytan stora land behövde i
avvaktan på att politikerna gav oss de anslag detta krävde. Det
kunde ske antingen genom påslag på försvarsramen eller - som
armechefen Nils Sköld m f1 hävdade - genom nedläggning av
den för försvaret penningslukande flygindustrin eller för opera
tiva behov onödigt täta utvecklingsprojekt och systemomsätt
ningar. Var då denna strategi oansvarig? Nej, i varje fall inte i
början. Det vill säga såväl Sköld som dåtidens överbefälhavare
Synnergren och Ljung - och också senare jag - ansåg att den
kvantiteten behövdes för att kunna möta angrepp i två opera
tionsriktningar samtidigt - i norr och något område i södra de
len av landet. Nils Sköld ansåg ju för övrigt att försvaret i
bägge fallen kunde genomföras som ett djupförsvar, där man
kunde ge upp terräng för att successivt tära på angriparen (i av
vaktan på den hjälp man nu vet skulle komma från väst). Som
strategi för övre Norrland var detta oomstritt hos Försvarssta
ben, de bägge andra försvarsgrenarna och pansartrupperna.
Värre var det för södra delen av landet, där huvuddelen av be
folkningen och därmed vår infrastruktur låg kustnära. Här blev
- trots ett försök i början av 1970-talet att hitta en mer infante
rivänlig operativ lösning konceptet "möta, hejda, slå" gäl
lande som förstahandsdoktrin. Detta motiverade ju också ett
starkt flygvapen, kustartilleri och pansartrupper och hade så-
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lunda många vänner. Hela tiden hade denna förstahandsinrikt
ning förutsatt en möjlig övergång till djupförsvar. Det Synner
gren lade till inför 1970-talets nedrustning var att valet mellan
dem måste ske redan från början och var beroende av om vi
hade mobiliserat i tid. Alla fick därmed sina motiv.
Göran Pettersson kallar sin avslutningsuppsats "Har värn
plikten någon framtid med dagens hotbild?", en fråga man
onekligen måste ställa sig. Med ökande orättvisa mister värn
plikten alltmer av sin legitimitet. Om den politiska majoriteten
menar allvar med att den skall behållas för handlingsfrihetens
skull, måste de ansvariga, som författaren säger, göra något åt
orättvisan, till exempel genom att höja de ekonomiska förmå
nerna för de få som genomgår grundutbildning så att dessa
sammanlagt kan jämföras med en marknadslön. Tjänstgö
ringen måste även på något sätt räknas som underlag när de
värnpliktiga senare söker sig till universitet eller högskolor.
Själv hoppas jag att rekryteringsgrunden består, därför att
jag anser att den gör försvaret bättre, såväl totalt som genom
snittligt individuellt dess soldater och befäl. Det fanns bättre
lösningar för att rädda systemet, såväl när armen avvisade dem
i början av 1990-talet som senare, när inte politikerna tycktes
förstå att den successiva reduceringen förr eller senare skulle
leda till förslag om övergång till ett yrkesförsvar från en väx
ande opinion både inom och utom försvaret.
Det inte minst läsbara i skriften är dess bägge kulturella upp
satser, särskilt för en man i min ålder som i stort sätt upplevt
hela den filmepok och många av de "beväringsfilmer" Furham
mar recenserar. Låt mig också avrunda med Inge Jonssons av
slutning av sitt för mig småroliga kapitel:
Men av den goda litteraturen finns alltid något att lära, och att bilden
av värnplikten fått många fasetter, gör den så mycket mer värd att be
grunda, inte minst av dem som har att besluta om den hundraåriga in
stitutionens framtid.

Bengt Gustafsson
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Soldater och statsmän - en komplex relation
Cohen, Eliot A: Supre111e Command. Soldiers, Statesmen, and
Leadership in Warti1ne. The Free Press, New York 2002. 288 s.
Halberstam, David: War in a Time of Peace. Bush, Clinton,
and the Generals. 2 ed. Simon & Schuster, New York 2002.
557 s.
Woodward, Bob: Bush at War. Simon & Schuster, New York
2002. 376 s.
Priest, Dana: The Mission. Waging War and Keeping Peace
with America's Military. W W Norton & Co, New York 2003.
429 s.
Bara den som har egen militär erfarenhet eller befinner sig på
slagfältet är lämplig att ge råd om hur kriget skall föras, argu
menterade den romerske konsuln Lucius Aemilius inför det fält
tåg mot Makedonien som han skulle leda. Generöst erbjöd han
både sjöresa, ett tält, en häst och ekonomisk hjälp för den sena
tor som var villig att dela militärlivets vedermödor. Om någon
accepterade hans villkor var Lucius Aemilius också beredd att
lyssna på dennes råd.
Bristen på förtroende för civilas förmåga att leda krigföring
förekommer också idag. I USA finns det en vanligt spridd upp
fattning att Vietnamkriget karakteriserades av en okunnig civil
inblandning, medan politikerna i Gulfkriget 1991 gav Schwarz
kopf fria händer inom ramen för den militära operationen. Re
sultatet av dessa båda krig skulle då tala för sig självt. Något
förenklat kan detta synsätt jämföras med relationen mellan en
läkare och hans patient: läkaren symboliserar i detta fall den
militäre experten medan politikern spelar patientens roll. En
vårdsökande kan välja läkare och även ha synpunkter på vilken
typ av behandling som är att föredra, men denne kan inte leda
verksamheten i operationssalen. Slutsatsen skulle då vara att ett
begränsat politiskt inflytande över militära operativa förhållan
den är att föredra.
Eliot Cohen har dock en annan uppfattning. I Supreme Com
mand menar han att stora statsmän lyckas i krig just för att de
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lägger sig i militärernas operativa förehavanden. Han använder
fyra statschefer, från olika länder och skilda krig, för att be
lägga sin tes. Genom en analys av Lincoln, Clemenceau, Chur
chill och Ben-Gurion beskriver han politiska ledare som inte
tvekade att blanda sig i krigföringen, även på den operativa ni
vån. Cohen menar att beteendet hos dessa statsmän, trots
många olikheter, ändå bär på flera likheter. Alla har utövat sin
makt i demokratiska samhällen, måhända olika, men ändå med
en fri press och ett fungerande rättssystem som begränsade de
ras rörelseutrymme. Även om deras personligheter gav dem stor
makt kunde de heller aldrig bortse från möjligheten att bli från
tagna denna makt genom konstitutionella, civila åtgärder. Å
andra sidan behövde de knappast fundera över risken att bli av
satta genom en militärkupp, även om ett militärt missnöje
kunde utnyttjas av den politiska oppositionen för att få till ett
maktskifte.
Om det har funnits någon militär rådgivare för dessa politiker är det enligt Cohen svårt att bortse från C!ausewitz:
Vi ser alltså att kriget inte bara är en politisk akt utan ett verkligt poli
tiskt instrument, en fortsättning av den politiska dialogen, ett genom
förande av denna med andra medel. 1

Kriget är, enligt Clausewitz, "ett verkligt politiskt instrument"
och det kan därför inte finnas någon del av krigföringen som
inte berörs av politiska överväganden. Den här meningen bru
kar dock citeras som "Kriget är bara en fortsättning av politi
ken med andra medel". En sådan förvanskning riskerar leda till
att den mer djupgående betydelsen hos Clausewitz går förlorad.
Konsekvensen kan bli att Clausewitz får agera som alibi för
uppfattningen, att då kriget börjar övergår också beslutsfatt
ningen till dem som förfogar över dessa "andra medel", nämli
gen militärerna. Även om Clausewitz inte menar att politikerna
i alla situationer skall blanda sig i militära aktiviteter, så kan
det inte heller finnas en tydlig gräns mellan vad som civil och
militär verksamhet. Samtidigt finns det en problematik i den
Clausewitz, Carl von: Om kriget. Bonnier fakta, Stockholm 2002
(1991); s 42.
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militära professionalismen. Vid inledningen av en konflikt är
det ytterst få generaler som har erfarenhet av eller har prövats i
krig. Ofta återfaller det också på den politiska ledningen att av
göra kompetensen hos sina generaler. Det är inte heller så en
kelt att det är just de generaler, som har besegrats, som är de
kompetenta.
Med de fyra statsmännen som exempel argumenterar Cohen
för sin uppfattning genom att visa på händelser under deras
krigsledning. Ett exempel som Cohen väljer att lyfta fram är
Lincolns hanterande av Fort Sumter vid inledningen av det
amerikanska inbördeskriget. Medan konflikten med sydsta
terna ännu inte hade växt till krig hotade den militära organisa
tionen i det federala USA att falla samman. Inte minst blev den
isolerade lilla garnisonen på Fort Sumter ett bekymmer för
nordstaterna. Befästningen låg på en liten ö utanför Charleston
och behärskade en av sydstaternas viktigaste hamnar. Medan
både försvarsministern Simon Cameron och armechefen Win
field Scott argumenterade för att utrymma det lilla kustfortet,
valde Lincoln istället att förstärka det. Sydstaterna uppfattade
beslutet som en provokation och avlossade krigets första skott
mot fästet. Lincoln hade genom ett militärt beslut, med ett mili
tärt nederlag som följd - Fort Sumter gav upp efter 34 timmars
beskjutning vunnit en politisk seger genom att få utbrytarsta
terna att framstå som angripare.
I ett avslutande kapitel beskriver Cohen tre olika teoretiska
skolor för civil-militära relationer. Den första bygger på Samuel
Huntingtons bok The Soldier and the State från 1957. 2 Hun
tington har i sin bok fört fram en teori som bygger på en åtskill
nad mellan den politiska och militära ledningen vilken han kal
lar "objektiv civil kontroll". Tanken är att den militära verk
samheten inom en tydligt avgränsad sfär skall skötas av militä
rer utan inblandning av politiska beslut. Genom detta synsätt,
menar Huntington, ökar den militära kompetensen samtidigt
som militären blir politiskt svag. Motsatsen kallar Huntington
för "subjektiv civil kontroll" som går ut på att kontrollera den
2

Huntington, Samuel P: The Soldier and the State. The Theory and
Politics of Civil-Militmy Relations. Belknap Press of Harvard Univer
sity Press, Cambridge, Mass., 1957.
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militära maktapparaten genom ökad politisk detaljstyrning.
"Subjektiv civil kontroll" leder, enligt Huntington, till en makt
kamp om positioner och att militären politiseras på bekostnad
av den militära kompetensen.
Den andra skolans argumentation innebär en kritik av Hun
tington. Med utgångspunkt från bland annat sociologen Morris
Janowitz bok The Professional Soldier från 1960 sammanfattas
kritiken med att det inte finns någon inbyggd konflikt mellan
den civila och den militära sfären. 3 Janowitz presenterar tanken
att det inom ramen för den säkerhetspolitiska hotbilden inte är
förenligt med militär professionalism att isolera militären. Istäl
let måste arten av nationella hot integrera och engagera militä
ren i det övriga samhället. Teorin bygger på att det finns en dia
log, anpassning, delade värderingar och mål mellan militären,
den politiska eliten och samhället.
Den tredje varianten liknar Eliot Cohen vid en doktrin av
strategisk nihilism som förnekar möjligheterna av en beslutssi
tuation där det är möjligt att styra ett krig. Analysen bygger på
en antropologisk determinism som tar utgångspunkt från office
ren som en krigare, snarare än från officeren som en professio
nell utövare. Ett genomgående tema i denna teoretiska skolas
uppfattning är att dess förespråkare avfärdar förutsättningarna
för rationalitet. John Keegan, en av de mer kända akademiska
talesmännen för detta synsätt, menar att krig är helt skiljt från
samhället i övrigt. De soldater som utkämpat krig har helt
andra värderingar och färdigheter än politiker och diplomater
och kommer därför att föra kriget i en riktning som är utanför
det politiska målet. 4 Keegan anser att både Huntingtons och Ja
nowitz bild av militär professionalism är naivt optimistisk.
Cohen ger även en kort beskrivning av hur han uppfattar för
hållandena i de amerikanska administrationerna under senare
år. För att söka lite mer djuplodande beskrivningar om ameri
kansk politik med konflikthantering i fokus finns dock mer att
hämta i tre andra böcker. David Halberstam har med War in a
Time of Peace givit en skildring av den politiska adrninistratio3
4

Janowitz, Morris: The Professional Soldie1-. A Social and Political Por
trait. Free Press, Glencoe, Ill., 1960.
Keegan, John: The Face of Battle. Jonathan Cape, London 1976.

364

nen i 1990-talets USA, från Gulfkriget till terrordådet mot
World Trade Center. Medan Halberstam har valt det långa
tidsperspektivet, har Bob Woodward med Bush at War försökt
fånga en betydligt kortare händelseutveckling. Hans bok be
skriver händelserna mellan den 11 september 2001 och avlägs
nandet av talibanregimen i Afghanistan cirka fem månader se
nare. Helt naturligt blir också uttryckssättet i de två böckerna
olika. Halberstams bok tillhör mer kategorin modern historia
medan Woodwards bok, som tillkommit under en kortare tids
rymd, är en mer typisk produkt av en journalist, där närvaro
känsla i många fall ersätter analys. Både Halberstam och
Woodward har långa framgångsrika karriärer som journalister
vilket givit dem ett stort inflytande. De har därför fått intervjua
de flesta nyckelpersonerna i de händelser som de skildrar och
det är på dessa källor som böckerna i första hand är baserade.
En källkritisk varningsflagga är därför på sin plats. Ytterligare
en bok som kan nämnas i detta sammanhang är The Mission.
Waging War and Keeping Peace with America,s Military av
Dana Priest, journalist vid Washington Post. Under det att de
övriga beskrivna böckerna i hög grad tar utgångspunkt på den
politiska arenan, har Dana Priest valt att redogöra för använd
ningen av amerikansk militärmakt sett ur militärens perspektiv.
Gulfkriget 1991 innebar att den amerikanska militären hade
återhämtat sig från följderna av Vietnamkriget. Powell och
Schwarzkopf lyftes till skyarna och jämfördes med Eisenhower
och Patton, något som Westmoreland under 1970-talet aldrig
varit i närheten av. Militärparader hölls både i Washington och
i New York, något de hemvändande soldaterna från Vietnam
aldrig fick uppleva. USA kunde på nytt känna stolthet över sin
försvarsmakt och över det krig som utkämpats och vunnits.
Trots nedskärningar av den amerikanska försvarsmakten
ökade Pentagons ekonomiska utrymme. Under 1990-talet höj
des till exempel budgetramarna för de regionala militära che
ferna (CinC) 5 med minst 35 %. Medan Pentagon under det
5

Dessa militära befälhavare fanns fördelade på fem olika kommandon:
Pacific, Northern, Southern, European och Central Command.
Benämningen på dessa chefer brukade vara CinC - Commander in
Chief.
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kalla kriget försökt forma den amerikanska utrikespolitiken
tillsammans med utrikesdepartementets diplomater har de re
gionala militära befälhavarnas inflytande och egna diploma
tiska aktiviteter ökat i takt med att kongressen minskat utrikes
departementets budget. Medan varje regional befälhavare till
delats ett eget flygplan och dessutom förfogar över den militära
organisationens övriga resurser är det bara ministern i utrikes
departementet som har ett eget plan. Hans ambassadörer får
flyga reguljärt, om de inte lyckats att få lifta med en militär
transport. Genom införandet av Goldwater-Nicols lagen 1986
hade de regionala befälhavarna fått ytterligare makt genom att
de direkt underställdes försvarsministern och därmed var sido
ordnade till ordföranden i det förenade försvarsgrenschefsrå
det, Joint Chiefs of Staff (JCS).6 Dana Priest liknar "The
CinC:s" med det romerska imperiets prokonsuler.
Samtidigt som de militära resurserna ökat, har erfarenhe
terna från Vietnam förändrat synen på en militär intervention
bland Pentagons generaler. Medan militären tidigare präglats
av en "Gung Ho-inställning"7 till alla insatser, var utrikesde
partementet mer restriktivt. Efter Vietnam har dessa roller
gradvis förändrats och på 1990-talet blev rollerna mer eller
mindre ombytta. Med Colin Powell i rollen som ordförande i
JCS blev detta alltmer accentuerat genom den så kallade
Powelldoktrinen.8 När konflikten i Jugoslavien växte fram
fanns det därför ingen större villighet hos den amerikanska mi6
7

8

Lagen var ett resultat av den dåliga samordningen mellan försvarsgre
narna under bland annat operationen på Grenada.
"Gung Ho" var marinkårens motto under andra världskriget. Det är
från början ett kinesiskt ord som betyder "arbeta tillsammans". I det
amerikanska vardagsspråket betyder det idag "extremt entusiastisk
och hängiven". Upphovsmannen är överstelöjtnanten i marinkåren
Evans Carlsson.
Powelldoktrinen är baserad på de tankar som den tidigare försvarsmi
nistern Caspar Weinberger presenterade redan 1984. Hans koncept
byggde på att sex villkor skulle vara uppfyllda innan USA militärt
engagerade sig: Är konflikten av vital betydelse för USA? Är tillräckliga
resurser avdelade? Är målen tydligt definierade? Finns det acceptans
för de påfrestningar som kan uppstå? Kommer den allmänna opinio
nen och kongressen att ge stöd? Har vi uttömt alla andra möjligheter?
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litären att bli inblandad i något som inte liknade ett "riktigt"
krig utan snarare kunde utvecklas till ett nytt Vietnam. Det här
synsättet kom att prägla inställningen till ett amerikanskt mili
tärt deltagande på Balkan under hela 1990-talet. Under sin tid
som USA:s ambassadör i FN utlät Madeleine Albright sitt miss
nöje över Powells försiktighet genom att utbrista: "What's the
point of having this superb military that you're always talking
about if you can't use it?" . 9 Medan Albright ville använda de
militära maktmedlen för att minska det humanitära lidandet på
Balkan, var den amerikanska militärledningen helt fokuserad
mot att enbart delta i konventionell krigföring. Konflikten mel
lan Wesley Clark, som då var SACEUR, 10 och Pentagon under
Kosovokriget hade sitt ursprung i dessa skilda synsätt. Clark
delade Albrights uppfattning och den försämrade relationen
mellan den militära ledningen och utrikesdepartementet kom,
enligt både Halberstam och Priest, att drabba även Clark. Pen
tagon betraktade Clark med stor misstro. Han ansågs väl själv
ständig och alltför intresserad att förekomma i media, men det
mest negativa var att han ansågs ha för nära relationer med de
civila i utrikesdepartementet och Vita huset. 11
Under hela 1990-talet stod de olika försvarsministrarna och
JCS i huvudsak på samma sida mot de regionala befälhavarna.
Clintons besked i början av Kosovokriget, där han i princip
uteslöt en insats med marktrupper, kan ses som en eftergift mot
Pentagon i balansgången mellan kraven från den egna militär
ledningen i Washington och behovet av att stödja utrikesdepar
tementets arbete att tillsammans med Wesley Clark hålla sam
man NATO. De regionala befälhavarnas självständighet kom
dock alltmer att betraktas som problematisk i Pentagon. I sitt
maktutövande var det inte bara Clark som kom i konflikt med
både den politiska och militära försvarsledningen. Även Tony
Zinni som var chef för Central Co111111and fram till maj 2000,
hade konflikter med Pentagon. Ett resultat blev att så fort nå
gon CinC vistades i Washington försågs denne med ett detalje9
10
11

Priest, s S2.
Supreme Allied Commander Europe.
W esley Clark kan bli demokraternas presidentkandidat inför valet
2004.
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rat program som innebar att han helt kontrollerades av Penta
gon. Medan en CinC i sin normala tjänsteutövning hade
mycket stor frihet kom besöken i Washington, enligt Dana
Priest, att omgärdas av mikromanagement.
När Donald H Rumsfeld efterträdde William Cohen som för
svarsminister innebar det ett skifte mellan två helt skilda ledar
stilar. Cohen, som hade skrivit romaner och poesi och hade
som en vana att referera till okända litterära verk, lyckades inte
nå fram till de militära ledarna. För generalerna framstod han
som ett mysterium och han överlämnade mycket av de direkta
kontakterna med de militära befälhavarna till sin ordförande i
JCS, generalen Hugh Shelton. Rumsfeld, med en lång politisk
karriär bakom sig, betecknas av Woodward som en hårt arbe
tande, drivande och envis karriärist vars politiska ambitioner
inte blivit helt tillfredsställda. Under sina inledande åtta måna
der som försvarsminister förde Rumsfeld fram två teman. Det
första innebar att han ansåg att militären var inskränkt, gam
malmodig och fortfarande utrustad, organiserad och tränad för
att slåss mot "gamla" fiender av den typ som Sovjetunionen re
presenterade. Det andra fokuserade på överraskning. Han bru
kade rutinmässigt dela ut boken Pearl Harbor. Warning and
Decision, skriven av Roberta Wohlstetter. 12 Han inledde också
en förändringsprocess av försvarsmakten som inte möttes med
någon välvilja bland stora delar av militärledningen, samtidigt
som han behandlade generalerna på ett sätt som de inte var
vana vid. Rumsfeld var också missnöjd med den ställning som
"The CinC:s" hade. "The Royal CinC:s" kallade han dem och i
en promemoria i oktober 2002 bestämde att han att deras offi
ciella titel skulle ändras från "Commander in Chief" till enbart
"Comrnander". "There is only one CinC under the Constitu
tion of law, and that is POTUS (President of the United States)"
var hans argument till förändringen. 13

12

13

Boken kom ut 1962 och fick positiva recensioner. Författarens slutsats
är att japanernas anfall blev en överraskning på grund av att underrät
telsetjänsten misslyckades med att tolka alla förvarningarna. I USA
har vissa dragit paralleller till attentatet mot World Trade Center.
Priest, s 29.
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Med Rumsfelds installation i Pentagon framträder en händel
seutveckling som talar för att åtskillnaden i den civil-militära
relationen tydliggörs, men även i denna administration finns
undantag. Generalen Tommy Franks, som var chef för Central
Command under kriget i Afghanistan, använde ett nätverk av
pensionerade generaler för att undgå Rumsfelds rigorösa kon
troll och för att hålla det civilt styrda utrikesdepartementet och
Colin Powell informerad om den militära händelseutveck
lingen.14
Medan Eliot Cohen har fokuserat på en tydlig relation mel
lan den civila och militära sfären, skildrar de övriga författarna
ett förhållande som mer kan betecknas som en renodlad kamp
om makt. Civila och militära aktörer vävs in i ett mönster där
deras roller mer bestäms av vilket maktcentrum som de beva
kar, snarare än deras roller som civila eller militärer. Här skulle
man kunna hävda att Janowitz tankar fått genomslag då militä
ren verkar ha blivit integrerad i den civila sfären. Lika gärna
kan dock Huntingtons argument att militären har blivit politi
serad, och därmed förlorat i professionalitet, föras fram. Ur ett
perspektiv skulle man dock ändå kunna tala om en maktkamp
mellan civilt och militärt. I de tre sistnämnda böckerna framträ
der en mycket tydlig rivalitet mellan Pentagon och det ameri
kanska utrikesdepartementet. Trots den civila ledningen av
Pentagon skulle man kunna göra gällande att försvarsministern
företräder den militära maktapparaten medan utrikesministern
representerar USA:s civila resurser. I de teoretiska skolor som
Cohen presenterar är det officerskåren kontra den politiska led
ningen som står i centrum. Maktkampen mellan Pentagon och
utrikesministeriet passar därför inte helt in i dessa teorier. Colin
Powells strävan att lansera en doktrin som fokuserar på åter
hållsamhet med de militära maktmedlen samt ett krav på
"overwhelrning force" om de används, kan ändå ses som ett
försök att från den militära sidan skapa en situation där "ob
jektiv civil kontroll" uppstår. Vi kan nu bevittna hur Powell
doktrinen urholkas när amerikanska soldater används för att
upprätthålla ordningen i ett försök att lägga grunden för ett de14

Woodward, s 251.
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mokratiskt statsbyggande i Irak. Hittills har resultatet varit
nedslående och framkallar onekligen många frågor om hur mi
litära förband bör nyttjas och på vilket sätt som den politiska
ledningen skall ske. Genom att läsa dessa böcker får man inget
tydligt svar, men problemkomplexet framstår som desto mer
mångfacetterat.

Stefan Ring

C2 svårt men viktigt begrepp
H0iback, Harald: Command and Control in Military Crisis.
Devious Decisions. Frank Cass, London 2003. 146 s.
Command and Control normalt skrivet C2 är ett centralt
militärt begrepp. På svenska översätts C2 med ledningssystem.
Med detta begreppet avses ett system för att genomföra ledning
inkluderande metodik- och tekniktillämpning. Det består av
doktrin, organisation, personal och teknik. Systemet utgörs av
hela kedjan av organ för inhämtning, sammanställning, överfö
ring, bearbetning, lagring, presentation och spridning av data
och information. Ofta används begreppet C2 på högre nivå
medan ledning på lägre nivå beskrivs som Command, Control
and Communications (C3 ) eller till exempel C4ISR (Command,
Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveil
lance and Reconnaissance). Ämnet har mycket hög aktualitet i
samband med det som ofta kallas Revolution (eller Transfor
mation) in Military Affairs, och som i Sverige benämns NBF,
det nätverksbaserade försvaret.
Den norske officeren Harald H0iback har nu skrivit en bok
om C2 i samband med beslutsfattning i kris, och använder två
sinsemellan mycket olika kriser som exempel: västfronten 1918
och det tyska anfallet på Norge 1940. Boken inleds med en
analytisk diskussion av C2 och krishantering. Dessa kapitel ut
gör bokens teoretiska bas.
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När det gäller C 2 anser författaren att detta begrepp står på
tre pelare: auktoritet, intentioner och spridning. Angående auk
toritet understryks särskilt problematiken med ledning på av
stånd (authority over distance). Ledning bygger på formulerade
avsikter, där författaren skiljer på interna och externa intentio
ner. De förra är organisationsberoende och syftar närmast till
att skydda den egna organisationen medan de senare är knutna
till operationen och dess förande. Avsikterna (besluten) kan se
dan ges spridning enligt tre olika modeller. Den ena extremen
är isomorphic influence, där aktören agerar självständigt enligt
vad han tror är beslutsfattarens vilja. Motsatsen är reciprocal
influence, där ledningen sker i dialog med den som har att ge
nomföra beslutet. Supervenient influence, slutligen, sker genom
envägskommunikation order.
Den finns många definitioner på kris. Författaren tycks när
mast ta utgångspunkt i ordets medicinska mening: en kris kan
sluta med ett av två tillstånd - död eller tillfrisknande. Andra
definitioner diskuteras emellertid också.
Bokens längsta kapitel utgörs av förspelet, genomförandet
och efterspelet av konferensen i Doullens 26 mars 1918. Denna
hölls mot bakgrund av den kris som förorsakats av den tyska
våroffensiven (Kaiserschlacht). Konferensen resulterade i att
den franske generalen, sedermera marskalken, Ferdinand Foch
insattes som allierad överbefälhavare på västfronten.
En kortare men, inte minst ur svensk synvinkel, mycket in
tressant beskrivning är ledningsförhållandena i Norge i sam
band med operation Weseriibung den 9 april 1940. Kapitlet
innehåller en detaljerad analys av bakgrunden till den stora
klyftan mellan dåtidens norska regering och dess krigsmakt
samt de flesta ledande männens inkompetens. Fokus ligger vid
överste Birger Eriksen, som på eget bevåg sänker kryssaren
Blitcher i Oslofjorden med hjälp av Oscarsborgs omoderna ma
teriel och oövade personal.
Avslutningsvis diskuteras dessa två händelseförlopp med ton
vikt på beslutsfattning i svåra situationer. Det är dock oklart
vad författaren egentligen avser med begreppet C2 . Resone
mangen är intressanta men olyckligtvis svåra att följa. Detta
blir särskilt märkbart i avslutningen, där han på ett motsägelse
ful1t sätt för in en ny definition. Först (s 103) säger han att defi371

nitionen "A means to an end, and that end is the power to se
cure co-ordinated action among a large number of individuals
for the achievement of a definite purpose" är bra men felaktig.
På nästa sida säger han att denna definition är briljant men inte
tillräcklig, vilket undertecknad i och för sig kan hålla med om.
Motivet är att den bara omfattar den externa aspekten och inte
den interna. Medan den första är inriktad på militär effektivitet
syftar den andra på att bevara den egna organisationen. Som
jag läser de två exemplen är de emellertid i första hand en dis
kussion om beslutsfattning i en svår och kaotisk situation. För
fattarens teoretiska diskussion om C2 fokuserar dock inte på
beslutsfattning utan snarare på hur besluten överförs till den
som har att genomföra dem - det vill säga snarare C3 än C2 •
C2 är, som sagt, en högaktuell fråga i samband med den
svenska utvecklingen av NBF. En viktig fråga i detta samman
hang är i vilken utsträckning taktiska beslut skall centraliseras
på strategisk eller operativ nivå när tekniken så tillåter. Genom
att hävda att det i första hand var dåtidens otillräckliga kom
munikationer, som gjorde att Hitlers centraliserade beslutsfatt
ning inte fungerade, tycks författaren i varje fall inte a priori
avvisa denna typ av C2 •
I jämförelse med det ovan redovisade avsnittet är diskussio
nen om krishantering direkt svag. Det finns dock en omfat
tande litteratur i ämnet, som utnyttjas i allt för liten utsträck
ning. Inledningsvis levererar H0iback dock en god poäng i att
hävda att själva ordet krishantering är självmotsägande - en
riktig kris kan definitionsmässigt inte hanteras.
Som ovan påpekats inleder författaren med att säga att han
utnyttjar den medicinska definitionen på kris - make or break.
Därefter följer emellertid en betraktelse kring beslutsfattning
under kris, som mynnar ut i slutsatsen att militär krishantering
ofta kommer att utspela sig i en gråzon mellan fred och krig.
Detta är förvisso sant men stämmer inte med den ansatta defi
nitionen. Dessutom befann sig i varje fall inte Haig och Foch i
en sådan gråzon.
De två beskrivna händelseförloppen är båda mycket intres
santa. Båda utspelar sig i gränslandet mellan politisk och mili
tär ledning - det vi idag kallar den politiska och strategiska ni
vån. Samtidigt uppvisar de viktiga skillnader.
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Beträffande konferensensen i Doullens är alla agerande främst Lloyd George och Clemenceau på den politiska och
Haig på den militära sidan starka personligheter med en klar
vilja. De befinner sig i ett kritiskt skede under ett stort krig och
de är medvetna om detta. I detta sammanhang drar författaren
intressanta paralleller med dagens militära operationer, som
nästan alltid genomförs av mer eller mindre fasta koalitioner
under gemensamt befäl men ofta med stort inflytande från del
tagande staters regeringar. Men 1918 var detta helt nytt. Dis
kussionen av konfrontationen mellan politiskt och militärt le
darskap är viktig. Här glömmer dock författaren att den tidens
militär hade en annan syn än dagens på politikens roll. Då tol
kades ännu Clausewitz tes att kriget är en fortsättning på politi
ken med andra medel som att militären i krigstid bör ta över
ledningen.
Det norska exemplet har en helt annan karaktär även om
konflikten mellan politiker och militärer också här står i fokus.
Här är det ett krigsutbrott som skildras, där såväl politisk som
militär ledning är utslagen - inte på grund av fiendens an
strängningar utan därför att regeringspartiet avskydde officers
kåren, som i sin tur hade tappat all fighting spirit. De officiella
militära ledarna var politiskt tillsatta nickedockor utan hand
lingskraft. De få som faktiskt gjorde en insats i likhet med epi
sodens huvudperson, överste Eriksen i Oscarsborg, fick handla
på eget bevåg. Skildringen är mycket intressant som ett exempel
på konsekvensen av oförmåga till samarbete mellan politisk
och militär ledning. Detta är i och för sig inget nytt. Det speci
fika med denna situation är att problemet ledde till att den mili
tära ledningen blev paralyserad. Eftersom flertalet officerare
inte var uppfostrade att ta initiativ gjorde de ingenting.
Allt detta är givetvis viktigt men är det Co11111iand and Con
trol? Styrker resonemanget de inledande teorierna? Det är inte
uppenbart. En slutsats tycks vara att förmåga till isomorphic
influence, alltså förmåga att agera utan ledning, är nödvändigt.
Annars tycker undertecknad att en titel som Leadership During
Military Crisis hade varit mer rättvisande. Det är (bristande) le
darskap och beslutsfattning som är bokens röda tråd - viktigt
men bara en del av C2•
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Författaren ägnar avsevärt utrymme åt att beskriva hur Haig
efteråt försökte framstå som den som initierade, och därmed
kunde ta åt sig äran av, utnämningen av Foch. Detta är förvisso
intressant ur historisk synvinkel men handlar knappast om led
nmg.
En tänkvärd aspekt med bäring på svenska förhållanden är
den norska neutralitetspolitiken. Denna syftade till att till varje
pris hålla Norge utanför kriget - även om man blev anfallen.
Detta var en anledning till den norska paralysen. Man minns de
svenska ideerna från det kalla kriget att Sverige skulle hålla sig
neutralt i förhållande till västmakterna även efter ett sovjetiskt
anfall. En liknande fråga var att Norge förvisso var neutralt
men ändå hade en stark preferens för England. Detta var givet
vis en viktig politisk hemlighet. Hur, frågar författaren, skulle
den vanlige officeren kunna förväntas förstå att så var fallet när
kriget väl kom? Man kan jämföra med påståendet om att
Sverige i samband med ett omedelbart sovjetiskt hot hade pla
nerat att plötsligt överge neutralitetspolitiken och ansluta sig
till västmakterna.
Slutligen kan undertecknad inte låta bli att undra över reso
nemanget om att de norska sjöofficerarna så att säga kulturellt
skulle vara mindre benägna att slåss än armeofficerarna. Orsa
ken skulle vara att man till sjöss lättare kunde gömma sig i av
vaktan på order. Det är ju möjligt att detta var i enlighet med
norsk sjömilitär tradition men det är knappast allmängiltigt.
Flertalet flottor, sannolikt även den norska, är uppfostrade en
ligt "the Nelsonian touch": "No captain can do very wrong if
he places his ship alongside one of the enemy's".
Boken är välskriven och, bortsett från de teoretiska avsnit
ten, lättläst. Åtminstone för en bredare läsekrets kunde dock
den allmänna politiska och strategiska situationen kring de
båda episoderna ha klargjorts inledningsvis. Det tar ett bra tag
innan man förstår vad konferensen i Doullens egentligen hand
lade om och vilka som var med. För en nordbo är förstås det
allmänna händelseförloppet den 9 april välkänt men kanske
inte för den vidare läsekrets boken vänder sig till. Sammanfatt
ningsvis är H0ibacks bok läsvärd. Den skildrar högst intres
santa situationer och diskuterar frågor som är av stort intresse
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för alla som kan komma att ha viktiga positioner i politisk
militär beslutsfattning.
Lars Wedin

Kvinnor och krig
Van Creveld, Martin: Men, Women & War. Do W0111en Be
long in the Front Line? Cassell Military, London/New York
2001. 288 s.
Den israeliske historikern Martin van Creveld, professor vid
Hebrew University i Jerusalem, betraktas sedan länge som en
av världens främsta militärhistoriker. Hans berömmelse vilar
på böcker som Supplying War (1977) Fighting Power (1982),
Co111111and in War (1985) och The Training of Officers (1990).
På ett enastående sätt kombinerar Creveld en bred beläsenhet
med ingående militär sakkunskap och ett rappt sätt att skriva.
Han identifierar militära problem som ständigt återkommer
under seklerna och organiserar skickligt sin framställning kring
en tydlig röd tråd. Hur säkras ett effektivt underhåll när trans
portresurserna är otillräckliga? Hur skapas en flexibel lednings
struktur utan att den övergripande kontrollen förloras? Hur av
vägs rörlighet mot eldkraft, och hur rekryteras personal som är
tillräckligt kompetent och motiverad? Crevelds pregnanta teser
är aldrig okontroversiella, hans förklaringar påfallande ofta
funktionalistiska och ibland väl reduktionistiska. Men trots den
stundtals impressionistiska bevisföringen är hans böcker alltid
tankeväckande att läsa.
På senare år har Creveld framför sysslat med krigens framtid.
Denna fas i hans författarskap inleddes med boken The Future
of War 1991 (i amerikansk upplaga The War of T01norrow). I
detta sammanhang har han också kommit att intressera sig för
hur krigen förhåller sig till samhällets genusordning, hur vårt
sätt att se på krig och krigens roll återspeglat relationerna mel
lan män och kvinnor genom historien. Det är sina tankar på
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dessa områden Creveld presenterar i boken Men, Women &
War. Boken färdigställdes före terroristattentaten i USA den 11
september 2001, varför den senaste omgången krig i Afghani
stan och Irak inte avhandlas. Förmodligen anser dock Creveld
att dessa händelser - exempelvis uppståndelsen kring den till
fångatagna amerikanska trängsoldaten Jessica Lynch i Irak enbart bekräftar hans teser. Hade samma hjältehemkomst
kommit i fråga om menige Lynch varit man, är en berättigad
undran.
Frågan i bokens undertitel - om kvinnor hör hemma i front
linjen - besvarar författaren redan på de inledande sidorna med
ett rungande nej. Kvinnor saknar de nödvändiga fysiska förut
sättningarna och riskerar att ödelägga sin hälsa och sin repro
duktiva förmåga redan genom att underkastas militär utbild
ning på samma villkor som män. Det är ingen slump, menar
Creveld, att den grekiska myten om amazoner är just en myt,
liksom att det överallt i världen är män som utkämpat krig. Mi
litära bedrifter har i alla samhällen uppfattats som det yppersta
tillfället för att få bekräfta sin manlighet. Utan förmåga att föda
barn, har männen tacksamt klamrat sig fast vid kriget som sitt
unika bidrag till stammens fortlevnad.
Kvinnor har visserligen uppmanat män att gå i krig och
följde även länge med armeer och flottor som hustrur, marke
tenterskor och prostituerade. Så länge alla militära befälhavare
var mer eller mindre amatörer, fanns det också enstaka kvinnor
som genom sin börd (Kristina Gyllenstierna är ett svenskt ex
empel} eller genom sin karismatiska utstrålning (Jeanne d' Arc)
förde befäl i krig. Moderna kvinnliga politiska ledare ( Golda
Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher) har dock lämnat ope
rationerna till den militära ledningen (till skillnad från många
av sina manliga kolleger).
Slutligen, erinrar oss Creveld, har kvinnor varit offer i krig
genom svält, terrorbombning och inte minst systematiska våld
täkter i Europa senast på Balkan under 1990-talet. Det är
emellertid värt att notera att segrarna aldrig brukar massakrera
de besegrade kvinnorna som de ofta gör med de besegrade
männen (även de icke-vapenföra, mycket unga eller gamla män
nen som i Srebrenica 1995). Kvinnor tas nämligen inte på allvar
som militära motståndare, och i de sällsynta fall kvinnor tagits
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tillfånga i krig har de som regel behandlats humanare än de
manliga krigsfångarna. De amerikanska sjuksköterskor som
togs tillfånga på Bataanhalvön 1942 fick visserligen svälta i de
japanska fånglägren, men samtliga överlevde. Deras manliga
olyckskamrater dog däremot i tusental.
Även om det finns ett antal kända fall när kvinnor förklätt
sig till män för att kunna delta i krig, är exemplen på institutio
naliserat kvinnligt krigsdeltagande - med undantag för gerilla
krig och revolutioner som ju ändå är en sorts annorlunda krig
också ytterst sällsynta. Slavjägarriket Dahomey i Västafrika,
som led brist på män, använde kvinnliga soldater i sina strider
med grannfolken. När Dahomey underkuvades av fransmän
nen 1892 kan så mycket som en tredjedel av armen ha utgjorts
av kvinnor. Juridiskt hade dessa emellertid inte samma rättig
heter som sina manliga stridskamrater utan levde instängda i
celibat i kungens harem. Så länge de tjänstgjorde i armen var
deras genus dessutom omdefinierat. I sina krigssånger beskrev
de sig själva som män.
Under andra världskriget rekryterade samtliga krigförande
stora mängder kvinnor och lät dem tjänstgöra som sjuksköter
skor, i staber, i luftvärnsbatterier eller som trosspersonal. I re
gel återfanns de dock långt bakom fronten och var med un
dantag för det folkfattiga Finland där ungefär en femtedel av
krigsmaktens personal utgjordes av lottar - andelsmässigt få:
som mest 9,4 % i Storbritannien, 2,5 % i USA, 2,3 % i Tysk
land och 3 % i Sovjetunionen. Sovjetunionen var det enda land
där kvinnor återfanns på stridande befattningar - främst som
prickskyttar och stridspiloter. I en kamp som gällde nationens
överlevnad var deras insatser sannolikt psykologiskt viktiga.
Eftersom högst 250 000 kvinnor faktiskt genomgick vapenut
bildning - vilket motsvarade ungefär 0,7 % av Röda armens
uniformerade personal 1941-1945 - var deras bidrag emeller
tid knappast krigsavgörande.
I Crevelds eget Israel har kvinnor visserligen gjort värnplikt
sedan 1949, men på helt andra villkor än männen. Deras tjänst
göringstid är kortare, omfattar endast symbolisk vapenutbild
ning och inga repetitionsövningar. Möjligheterna att få frisedel
är betydligt generösare för kvinnor än för män, och de få kvin-
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nor som krigsplaceras tjänstgör uteslutande på administrativa
befattningar bakom fronten.
Att kvinnor under efterkrigstiden långsamt gjort sin entre i
västvärldens krigsmakter speglar enligt Creveld en fortskri
dande militär avprofessionalisering. I kärnvapnens tidsålder
räknar ändå ingen med krig, och när "riktiga krig" blir orealis
tiska kan kvinnor i uniform te sig realistiskt. Det var heller inga
feministiska demonstrationer utanför kaserngrindarna som fick
generalerna att acceptera tanken på kvinnlig personal, utan
problemen med att rekrytera välutbildad och pålitlig arbets
kraft som var villig att arbeta till låg lön. Även om kvinnor for
mellt haft tillträde till den amerikanska försvarsmakten ända
sedan 1948, var det först officersyrkets dalande status efter
Vietnamkriget som satte fart på processen. Historiskt samman
föll denna krigsmaktens personalkris lägligt med de ameri
kanska hemmafruarnas uttåg på arbetsmarknaden. USA:s allie
rade i västvärlden har tvekande följt efter. Resultaten är enligt
Creveld mestadels nedslående. Förutom kostnaderna för att
bygga särskilda duschar och logement för kvinnlig personal,
innebär den integrerade utbildningen och tjänstgöringen pro
blem med sexuella trakasserier - både verkliga och påstådda.
Samtidigt som de kvinnliga rekryterna känner sig påpassade
och förtryckta, upplever deras manliga kamrater att kvinnorna
otillbörligt favoriseras, bedöms mildare vid fysiska prov och ut
delandet av utmärkelser. Den enda försvarsgren i USA som en
vist vägrat att könsintegrera sin rekrytutbildning är Marinkå
ren, som med jämna mellanrum faktiskt går i strid och därför
inte kan tillåta att sänka de fysiska kraven på sin personal.
Ur ett svenskt perspektiv - där kvinnor i försvaret aldrig dis
kuteras annat än som en jämställdhetsfråga ter sig säkert Cre
velds uppfattning, att krigets krav bör bestämma vilken perso
nal man rekryterar, oerhört omskakande. Hans bok kan därför
vara nyttig läsning för många. Det finns emellertid som alltid
anledning att reservera sig mot en del av Crevelds tvärsäkra
slutsatser. Är det säkert att problemen med sexuella trakasse
rier eller demoraliserande favorisering av kvinnliga rekryter
kommer att finnas kvar även i framtiden? Har inte ofta i det
förgångna just militära organisationer visat en ovanlig förmåga
att övervinna fördomar om människors klassbakgrund och
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hudfärg? Kan det inte tänkas att konstruktionen av manlighet
finner nya arenor i framtiden och att en könlös militär kultur
utvecklas, där män och kvinnor förenas i en fördomsfri strävan
till effektiv våldsutövning?
Det är sannolikt att Crevelds referensramar formats av den
israeliska erfarenheten, där ett storskaligt angrepp från grann
länderna länge betraktats som en realitet och krigsmakten finns
till för att trygga nationens existens. Men hur sannolika är den
typen av militära konflikter i framtiden? Är det säkert att krav
profilen vid exempelvis internationella fredsoperationer uteslu
ter kvinnlig personal? Ett antal tunga stridsuppgifter kommer
sannolikt alltid att vara reserverade för män, men de flesta be
fattningarna i en modern krigsmakt är ju icke-stridande, och
har så varit åtminstone sedan andra världskriget. Ska därför
frågan om kön få avgöra den militära sektorns rekryterings
möjligheter, när dess behov av välutbildade specialister inom de
mest skilda områden hela tiden tilltar? Man behöver inte vara
hemfallen åt vidskepliga föreställningar om en särskild form av
kvinnligt ledarskap för att inse att försvaret har intresse av att
rekrytera kvinnor, eftersom det även bland kvinnor finns indi
vider som kan bli duktiga officerare.
Oavsett om en stats militära styrkor rekryteras genom värn
plikt eller kontraktsanställning, måste de för att kunna fungera
som instrument för statens politik åtnjuta samhällelig legitimi
tet. En av grundvalarna för denna legitimitet är i västvärlden
numera principen om jämställdhet mellan könen.
I ett land som Sverige tillkommer dessutom omständigheten
att de värnpliktiga männens kondition och styrka under en lång
rad av år försämrats, och att inte ens en majoritet av den till
96,5 % manliga officerskåren numera lever upp till Försvars
maktens (skäligen modesta) fysiska baskrav.
Gunnar Äselius
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När yrkesbefälet blev tjänstemän
Facklig verksamhet för officerarna. Red: Pernstam, Lennart,
och Molin, Johan. Skrift/ Statens försvarshistoriska museer 4.
Stockholm 2001. 225 s.
Förra seklet förlorade det militära befälet sin särart. Efter att ha
blivit professionella utövare av sitt yrke drogs officerare, under
officerare och underbefäl likt andra samhällsgrupper in i Orga
nisations-Sverige. Om hur detta gick till har en grupp forskare
och några fackliga företrädare skrivit en fakta- och intrycks
späckad betraktelse. Boken Facklig verksamhet för officerarna
är således ett i huvudsak av gedigna vetenskapliga ambitioner
präglat projekt, samtidigt som det är lättläst.
Initiativet till arbetet togs av en grupp före detta ombuds
män. Den fråga de ställde var: har den fackliga verksamheten
påverkat försvaret och dess utveckling? De uppsatser som blev
resultatet av en serie seminarier 1997, under ledning av histori
kerna Gunnar Arteus och Klas Åmark, skall enligt överinten
denten Leif Törnquists förord ses som förstudier till fortsatt ar
bete utifrån den ursprungliga frågeställningen.
Det kan te sig naturligt att först ge en glimt av sinnesstäm
ningen hos de befälsgrupper som det här är frågan om, fast
detta bakgrundsperspektiv till den framväxande fackliga an
slutningen har placerats sist i boken. Frågan gäller således vad
författarna gärna kallar självsynen hos olika kategorier av mili
tära yrkesmän.
För att ta dem i den gamla rangordningen överraskar det inte
att hos officerarna lojalitet och plikttrogenhet förblir ett ge
nomgående ideal och mönster. Magnus Everbrandt, studerande
i historia och statsvetenskap och numera polis, har under titeln
"Inget vanligt yrke" granskat ett antal årgångar 1932-1960 av
Officersförbundsbladet, organ för det 1932 bildade Svenska
Officersförbundet (SOF). Det här är ett skede då officeren går
från rollen som krigsman till fackman. Genomgående anser sig
officerare ha en högre bildningsgrad och större intellektuell för
måga än andra kategorier. De är rädda för att kraven på en of
ficer skall sänkas. Deras självsyn och idealbilden hos statsmak380

ter och militärledning kompletterar varandra. Enda motsätt
ningar gäller ekonomi och lönefrågor.
Också hos underofficerarna finns pliktkänslan som ett ut
märkande drag, anser grundskolläraren Bernt Olofsson, som
under titeln "Ansvar över rangen" har gått igenom ett antal
nummer av Den svenske underofficeren åren 1907-1942, bl a
vad det gäller deras pensionsrunor. Arbetsförmåga och duglig
het är här ofta förekommande honnörsord. Det är frågan om
representanter för ett framväxande medelklasskikt, måna om
sina gradbeteckningar, efter hand oroliga för konkurrens på det
administrativa området från civila kvinnor. De vill, när bered
skapen kommer, inte sammanblandas med reservister. Mot slu
tet av perioden ökar begrepp som "värderad av förmän och un
derlydande" det är en ny skötsamhetskultur vi ser spår av.
"En svår yrkesroll" kallar betecknande nog historikern och
statsvetaren Svante Lindholm sin granskning av underbefalskå
rens självsyn under åren 1918-1948. Det handlar enbart om ar
men, och författaren har läst ett antal ledarartiklar ur Svenska
furirförbundets tidning, senare Svensk underbefälstidning. Man
möter här en grupp som i början av skedet känner sig miss
handlad, ensam i sin närhet till truppen. Efter hand växer yr
kesstoltheten och 1948 ses i underbefälet alltmer den välutbil
dade truppföraren, angelägen om vidareutbildning.
Tyngdpunkten i boken ligger dock på det fackliga organisa
tionsarbetet och vad det för med sig. Strävandena inleddes
kring det förra sekelskiftet. 1907 bildades Sveriges Underoffi
cersförbund, året därpå Svenska Underbefälets Riksförbund.
För officerarnas del är det fråga om en process som påbörjades
så pass tidigt som 1921 men som inte gav resultat förrän 1932
med bildandet av Svenska Officersförbundet.
Statsvetaren Staffan Jonsäter pekar i sin studie "Officerare
organiserar sig" på några av hindren. Generalerna kände sin
auktoritet hotad. Många officerare ville inte sätta sig upp mot
arbetsgivarna och statsmakterna. Somliga kände en oro för att
utvecklingen skulle gå mot "soldatråd". Officerskåren var en
grupp som kände sig socialt degraderad och trängd av antimili
tarism, inte minst efter händelserna i Ådalen 1931. Vad som till
sist framtvingade en facklig organisation var lönefrågan åren
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1928-1931 under den stora depressionen och en känsla hos
alltfler av att vara utsatta för orättvisor.
Prästen och historikern Mikael Nyhlen berättar i sin uppsats
"Officerare inför arbetsmarknadskonflikt" om officerskårens
häpnad över att plötsligt vårvintern 1971 finna sig hotad med
lockout av Statens Avtalsverk (SAV), en händelse som också
väckte stor uppmärksamhet utomlands, även om det har för
säkrats att kuppberedskapen aldrig berördes. Lockouthotet var
svaret på att ett antal tågledare hade tagits ut i strejk i en löne
konflikt med SACO och Statstjänstemännens Riksförbund
(SR), det senare Svenska Officersförbundets huvudorganisa
tion.
Konflikten bröts genom något för svenska förhållanden så
ovanligt som att riksdagen i mars 1971 stiftade en tvångslag.
Men för officerare var det en hårdför påminnelse om att det var
slut med deras traditionella personliga förhållande till kungen/
statschefen. Nu gällde samhällets opersonliga byråkratiska
spelregler. Officerarna var en kugge som alla andra i det ge
nomorganiserade moderna Sverige.
Vilka var då drivkrafterna bakom nästa fas, införandet av ett
enhetsbefäl enligt NBO, den Nya befälsordningen? Om det vet
gymnasieläraren Åsa Olovsson att berätta i sin studie "För
många hövdingar ... ? ". Den som eventuellt själv finner att det
här rör sig om ett verkligt debacle för Försvarsmakten nödgas
konstatera att författaren berömvärt opartiskt håller sig till
fakta och går till skrifterna, framför allt befälskårernas fackliga
tidskrifter. Processen, som inleddes av en arbetsgrupp inom
Försvarsdepartementet 1970, kulminerade i ett riksdagsbeslut
1978 och utmynnade i ett genomförande under de närmast föl
jande åren, visar sig ha varit pådriven av såväl politiska jämlik
hetssträvanden som fackliga ambitioner.
Det finns säkerligen mer att säga om vilken roll ombudsmän
nen spelade, men ett faktum är att de tre befälskategoriernas
förbund redan 1973 beslutade om facklig samverkan. Bland of
ficerarna var ivern något begränsad och kanske såg man inte
riktigt konsekvenserna av införandet av ett enhetsbefäl. Intres
sant är att följa den fackliga debatten, där ingen förefaller att
ha brytt sig om skilda kompetenser hos de tre tidigare katego
rierna: utbildare, fackmän/specialister och chefer. Vem talade
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här för Försvarsmaktens krigsduglighet, själva förmågan att
skapa stridande förband?
Förre ombudsmannen Sune Birke tar i uppsatsen "Facklig
verksamhet för officerare", byggd på en tidigare studie, upp
skilda attityder vid denna tid. Han låter den professionelle offi
ceren sätta organisationens nytta före individens. För den tjäns
temannaaktige officeren sägs ståndpunkten vara den motsatta: i
varje enskilt fall skall individens trygghet värnas.
Likaledes förre ombudsmannen Rune Edström berättar un
der rubriken "Befälsordningen och bildandet av officersförbun
det" om mödorna med att slå samman två organisationer. På
den ena sidan stod Officerarnas Riksförbund (ORF), bildad av
kompani- och plutonsofficerare (tidigare underofficerare res
pektive underbefäl) och tillhörande TCO. På den andra åter
fanns Svenska Officersförbundet, tillhörande SACO. Och stri
den stod framför allt just kring vilken huvudorganisationen
skulle vara, innan man fann en kompromiss och senhösten
1995 kunde bilda det nya Officersförbundet, som till en början
stod utanför någon centralorganisation.
Hur ser då slutligen dagens officerare på sin befälsordning?
Åter till Åsa Olovsson, som här redovisar några intervjusvar.
En löjtnant, tidigare rustmästare, bedömer att det var socialde
mokraterna och centerpartiet som drev frågan om enhetsbefäl,
och han menar att både ÖB och chefen för armen såg en fördel
i reformen. En major betonar att det var "klassindelningen"
som skulle bort. Han tror att många blev nöjda, vilken skulle
ha gjort att de militära förbanden blev effektivare och fick
bättre kvalitet. Mest kritisk är den överstelöjtnant som talar om
en skendebatt och beklagar att de duktiga instruktörerna på
plutonchefsnivå försvann. Han konstaterar att försvarsatta
cheer från länder med krigserfarenheter ingenting förstår och
undrar var vi har våra sergeanter, alltjämt de flesta försvars
makters ryggrad. En tillfrågad överste slutligen verkar nöjd
med NBO som "en social reform".
Dagens brister i NBO skylls sålunda mest på genomförandet.
Men tjugo år borde väl ha räckt till att rätta till fel? Att man
heller inte ens försökte att rädda en angelägen karriärväg för
specialister/mästare, eller vad nu dessa befäl skulle ha kunnat
heta, ter sig minst sagt egendomligt. Åsa Olovsson själv är med383

veten om att nyordningen av befälssystemet inte föranleddes av
vare sig säkerhetspolitiska aspekter, influenser utifrån eller strä
van efter en förbättring av Försvarsmaktens operativa, taktiska
och stridstekniska förmåga. Sak samma. Hon talar om det rå
dande samhällsklimatet och ser också positivt på "en omvand
ling från en strikt hierarkisk ordning till ett mindre stratifierat
system utan motsvarighet i omvärlden".
Ja, kanske borde vi också ha gjort enhetsläkare av doktorer,
sjuksköterskor och undersköterskor. Det har dock ingen ännu
föreslagit, kanske i känslan av vad som kunde bli följden.
Olof Santesson

l(rönika över krigisk klan
Crafoord, Joar, och Crafoord, John: Tolv kungars knektar. En
militärsläkt under tre sekel. Militärhistoriska förlaget, Stock
holm 2003. 405 s.
Förre överläkaren vid S:t Görans sjukhus, Joar Crafoord, och
förre översten i generalstabskåren John Crafoord, är tremän
ningar, och har tillsammans skrivit en historik över sin släkt
under sju generationer. De första Crafoordarna invandrade
som skotska legoknektar under Karl IX. Ett stort antal med
lemmar i deras klan, Craufords of Fedderate, hade förklarats
fredlösa av kung Jacob VI av Skottland 1591, sedan de med
våld tagit tillbaka en tidigare försåld släktegendom. Hur och
när släkten därefter hamnade i svensk tjänst är okänt, men år
1609 tillkännager Jacob Crauford sin son Jörans födelse i
Stockholm. Följande år uppges att en viss "Craffert" varit kom
panichef vid Patrik Rutherfords skotska regemente i Baltikum.
När regementet mönstras i Sverige 1611 för att slåss mot dan
skarna under Kalmarkriget finns inte mindre fyra "Kraffert" -ar
i rullorna, däribland släktens stamfar Jacob, fältväbel.
Det är på dessa nivåer som Crafoordarna sedan återfinns ge
neration efter generation, i krig efter krig. Trots att de introdu-
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ceras på Riddarhuset 1668 stiger de sällan över kompanichefs
befattningar eller majors grad. Det material som finns bevarat
efter dem består - med undantag för enstaka brev samt Jacob
Johan Craafords d ä tidigare utgivna, knapphändiga dagbok
från stora nordiska kriget - av notiser i officiella handlingar.
Ändå har det lyckats dessa Crafoordars sentida ättlingar att ge
nom tio år av idogt släktforskningsarbete ge en fyllig bild av de
ras liv i krig och fred, deras vardag i fält, på knektboställen och
övningshedar, deras familjeförhållanden och så vidare. Cra
foordar strider i Karl IX:s och Gustav Adolfs danska, ryska och
polska krig, i trettioåriga kriget, i kriget mot Danmark 16431645, i Karl X Gustavs polska och danska krig, i skånska kri
get, i stora nordiska kriget, i Gustav III:s ryska krig och under
fälttågen i Tyskland och Norge 1813-1814. De belägrar Pskov,
försvarar Mitau, slåss vid Lech och Liitzen, Warszawa och
Trondheim, Klisz6w, Pultusk, Holowczyn, Poltava och
Svensksund. De är krigsfångar i Danmark och Ryssland, ocku
perar Norge och bygger på Göta kanal. Veteranen från Napole
onkrigen, bataljonsadjutanten vid Kalmar regemente, Gustaf
Adolph Crafoord hinner svära trohetsed till Oscar I innan han
avlider i maj 1844. Därigenom blir antalet kungar som de i bo
ken porträtterade officerarna tjänat tolv till antalet. Av boupp
teckningar och rättegångsprotokoll framgår att de kunnat för
sörja sig på Sveriges krig, men inte mycket mer.
Boken om tolv kungars - tillika två drottningars - knektar är
något så sällsynt som släktforskarmöda vilken inplacerats i en
större social- och kulturhistorisk kontext. Den spännande
skildringen av hur en av släktens huvudmän år 1700 avrättas
för upprepat horeri, uppbyggd genom ymniga citat ur rätte
gångsprotokollen, är kanske det bästa exemplet.
Gunnar Aselius
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I(rig och naturkrafter
Durschmied, Erik: Vädrets makt. Hur naturkrafterna har för
ändrat historiens lopp. Prisma, Stockholm 2002. 287 s.
Bitande köld, stekande värme med outhärdlig torka, orkaner,
översvämningar och regnstormar är exempel på väderkrafter
som i alla tider omintetgjort aldrig så väl planlagda militära
operationer. I militärteorin kan dessa plötsligt uppdykande och
våldsamma krafter, vilka har förmåga att fullständigt vända
upp och ner på normalbilden, inrangeras under det som Carl
von Clausewitz benämner som friktion.
Sedan historiens början har naturkrafterna satt premisserna
för seger eller undergång, liv eller död. Ofta har detta inträffat
överraskande. Men det behöver inte handla om dramatiska
ting. Ett par grader kallare eller mildare temperatur kan vid en
ytlig betraktelse uppfattas som icke gränssättande, medan det i
praktiken kan innebära skillnaden mellan framgång och kata
strof. I äldre tid uppfattades meteorologiska fenomen som gu
dasända eller levererade av djävulen, beroende på om ifrågava
rande fenomen gagnade människorna eller ej.
Nutida väderprognoser tenderar att med någorlunda god
precision förutsäga tillståndet för de närmaste timmarna och
dagarna. Osäkerheten ökar med tidsfaktorn. Men bedömning
arna kan slå totalt fel. På kort tid kan katastrofen vara ett fak
tum. När naturkrafterna slår till, sker detta inte sällan med
våldsam kraft, oavsett det rör sig om tyfoner, laviner, stormflo
der, stark kyla, eldstormar eller dimma.
Under huvuddelen av mänsklighetens historia har meteorolo
giska förutskickelser emellertid mera haft karaktären av kvalifi
cerade gissningar där föreställningen om att vår herre ytterst
handhade meteorologin varit djupt rotat. Hjälp hade den aller
högste av mer eller mindre kloka gubbar och gummor som an
sågs ha förmågan att förutse väderförändringar utifrån tecken i
naturen. Dessa väderspåmän och kvinnor skall dock inte un
derskattas då många av dem, genom att bland annat tyda at
mosfäriska skiftningar, kunde åstadkomma tämligen träffsäkra
förutskickelser.
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Romerska legioner har gått under i åskväder, armador har
gått till djupet i tyfoner, pansarkolonner har blivit hjälplöst sit
tande i lera, och mer än en invaderande arme har fallit offer för
general Vinter. Men dåligt väder är inte synonymt med dåliga
nyheter. Det kan förhålla sig tvärtom. För den som exempelvis
har god förmåga att genomföra operationer vintertid och i
stark kyla blir dessa förhållanden i stället en fördel.
Här må en utvikning tillåtas. I svenska reglementen har regel
mässigt dåliga väderförhållanden betraktats som en vän till den
i övrigt styrkemässigt underlägsne. Det kan resas tvivel över om
detta varit realiteter eller önsketänkande. Att det varit en påtag
lig realitet för jägarförband är en sak. Om det varit samma rea
litet för huvuddelen av våra stridskrafter, bemannade med
värnpliktiga med hemvist i ett välfärdssamhälle, är mera tvek
samt.
Erik Durschmied övertygar i Vädrets makt om att naturkraf
ternas inverkan är en central faktor i planering och genomför
andet av militära operationer. Författaren belägger detta med
ett brett urval av historiska fallstudier. Den tidigaste applika
tionen hämtas från år 9 då åska och jättelika hagel hjälpte ger
manerna att krossa tre romerska legioner i Teutoburgerskogen,
vilken är belägen i de nordvästra delarna av dagens Tyskland.
Durschmied behandlar hur Japan undkom en mongolisk inva
sion genom en tyfon år 1281, hur Napoleons här i fälttåget mot
Ryssland gick under i 40-gradig kyla, hur Österrike räddades
från att invaderas av Italien år 1916 av en serie kraftiga snöfall
och laviner, hur tyska pansarförband bokstavligen frös fast
utanför Moskva 1941, och andra flera högintressanta histo
riska händelser. I ett avslutande kapitel ger den svenske militär
historikern Thomas Roth läsaren kunskap om Karl X Gustafs
härtåg över Stora och Lilla Bält 1658 i ett av Sveriges talrika
krig mot Danmark. I detta krig som långsiktigt kom att bli be
tydelsefullt tillföll landskapen Skåne, Blekinge och Halland
Sverige. Roth avhandlar i tillägg betydelsen av den berömda
dimma som lägrade sig över Liitzen den 6 november 1632.
Perspektiven kring människans möjligheter att "äga vädret"
kring år 2025 öppnar upp för den vanliga blandningen av plus
och minuseffekter. Till de förra hör att ett väderförändrings
projekt möjligen till del skulle kunna lösa ett accelererande re387

sursproblem kopplat till bristen på vatten. Till möjliga nackde
lar hör den vidare frågeställningen hur man skall kunna säker
ställa att de ideer som handlar om förändringar av naturens
krafter används med klokhet och eftertanke.
Sammantaget en mycket läsvärd bok med en angreppsvinkel
på vädrets inverkan då, nu och i framtiden som stämmer till ef
tertanke.
Tommy Jeppsson

Festligt i tältet
Nilsson, Sture; Engblom, Mikael, och Nilsson, Ingrid: Fest i
fält. Menyer från krigshistoriens skådeplatser. Natur och kul
tur/LT, Stockholm 2002. 175 s.
Det torde inte höra till vanligheterna att en kokbok recenseras i
ett sammanhang som detta. Det rör sig å andra sidan inte om
någon vanlig kokbok, utan om en dito som har en tydlig ambi
tion att spegla såväl mat som miljö och historia. Boken ifråga
heter Fest i fält, med underrubriken Menyer från krigshistoriens
skådeplatser. Det är dock mycket mer än menyer som presente
ras, man kan, som ovan antytts, istället säga, att det rör sig om
en slags gastronomisk militärhistoria. Såväl den militära mat
hållningens utveckling som olika maträtters anknytning till
drabbningar och fältherrar skildras. Mer än 50 recept placeras
in i sitt historiska samanhang, gärna med någon roande, eller
för den delen oroande, anekdot. Nu kan man kanske hävda att
de historiska analyserna och beskrivningarna ibland inte är allt
för djuplodande, men namn, årtal och händelseförlopp är fullt
korrekta. Berömda fältherrar som Napoleon, Mac-Mahon, Ku
tuzov och Sandels passerar revy. Inte minst är beskrivningen av
den svenska militära kostens historia både roande och intres
sant. Det rör sig heller inte enbart om mat, även brännvin,
punsch och tobak behandlas, kanske föga överraskande i mili
tära sammanhang. Texterna är innehållsrika, man lär sig en hel
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del om kronobagerier, sluring och om hur man tillreder ett ton
kalvkött om man nu oförhappandes skulle få 3 000 gäster.
Boken är mycket väl illustrerad, med bilder av både histo
riska oljemålningar och modernare fotografier, främst med
svensk anknytning. Bland dessa finns det en hel del med stort
kulturhistoriskt värde och de flesta av illustrationerna är i färg.
Även utformningen i övrigt är mycket tilltalandet, 175 sidor i
något större format än A4, vilket gör att den väl tål att skyltas
med.
Nå, vad är det då för recept som presenteras? Jo, både finare
festmat och enklare husmanskost. Vad sägs till exempel om
Sjötunga Bagration, Potage Conde eller Kyckling a la Ma
rengo? Man får också lära sig tillaga kåldolmar, för övrigt ett
minne från Karl XII:s tid i Bender, isterband med dillstuvad po
tatis eller Skölds enbärsgryta, tydligen uppkallad efter den förre
armechefen Nils. Detta senare recept innehåller även släktens
Skölds historia och berättar bland annat om generalens pappa
Per Edvin, sannolikt rikets mest framstående försvarsminister.
Om man då, som novisen vid spisen, ger sig in på att kom
ponera en middag på grundval av denna bok, vad skulle man
då kunna tänka sig? Jag tror jag börjar med Dragonernas löj
romskanape från K 4, en enkel men smakfull och för ögat tillta
lande rätt, med 200 g löjrom, 12 kräftstjärtar, en halv hackad
gul lök samt lika mycket purjolök, rödlök, gurka, rädisa och
vispgrädde. Därefter en soppa, varför inte Pisksoppa a la Vatel
på sjötunga och hummer. Soppan är uppkallad efter den
franske 1600-talsfältherren Condes köksmästare och verkar
ganska enkel att tillreda, men kräver att man har ett par fiskhu
vuden i frysen. För att fortsätta med såväl fisk som fransmän,
väljer jag Lax Amiral Courbet, med kräftor, tryffel, champinjo
ner, fiskbullar och flottyrstekt nors. Lite komplicerad kanske,
men man lär sig väl efter ett par tre gånger. Amiralen ifråga var
den man som utökade de franska kolonierna i Indokina på
1880-talet, men hans anknytning till maträtten är höljd i dun
kel. Jag behåller såväl den franska som den marina anknyt
ningen och väljer Gateaux Aboukir till efterrätt. Visserligen
blev fransmännen i sjöslaget vid Abukir i närheten av Alexan
dria år 1798 besegrade av engelsmännen under Nelson, men
wienerbotten fylld med kastanjekräm, överdragen med grön
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glasyr, garnerad rned kanderade frukter, vispad grädde och
hackade pistaschmandlar låter gott. Sedan börjar dansen. Eller
så går rnan och lägger sig! Missförstå mig nu inte, jag kan
mycket väl nöja rnig med spickesill, fänkålssoppa, kalops samt
vaniljglass rned varma hjortron.
Bokens huvudförfattare är Sture Nilsson, fil kand i konsthis
toria och etnologi, författare till ett tiotal kulturhistoriska
böcker. Fest i fält finns att köpa i handeln såväl som på Anne
museum. Väl bekomme!
Thomas Roth
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Ett urval av övrig, militärhistoriskt intressant litteratur,
utkommen det senaste året:
Beckman, Margareta: Jean-Baptiste Bernadotte. från revolu
tionssoldat till svensk kronprins. Prisma, Stockholm 2003.
255 s.
Ericson� Lars; Hårdstedt, Martin; Iko, Per; Sjöblom, Ingvar;
och Aselius, Gunnar: Svenslw slagfält. Wahlström & Wid
strand, Stockholm 2003. 456 s.
Keegan, John: Intelligence in War. Hutchinson, London 2003.
480 s.
Kjellander, Rune: Sveriges regementschefer 1700-2000. Chefs
biografier och förhandsöversikter. Probus, Stockholm 2003.
362 s.
Kronvall, Olof: Den bräckliga barriären. Finland i svensk sä
kerhetspolitik 1948-1962. Försvarshögskolan, Stockholm
2003. 407 s.
Lynn, John A: Battle. A History af Combat and Culture.
Westview Press, Boulder 2003. 352 s.
Nilsson, Hans: Pansartruppskolorna och deras betydelse för
pansartruppernas och armens utveckling 1942-.1995. En
minnesbok. Probus, Stockholm 2003. 327 s.
Petersson, Magnus: "Brödrafolkens väl". Svensk-norska säker
hetsrelationer 1949-1969. Santerus, Stockholm 2003. 339 s.
Ponting, Clive: Tretton dagar. Den dramatiska nedräkningen
till första världskriget. Prisma, Stockholm 2003. 416 s.
Ramel, Stig: Göran Magnus Sprengtporten. Förrädaren och
patrioten. Atlantis, Stockholm 2003. 28 8 s.
Rosander, Lars: Sveriges fältmarskalkar. Svenska fältherrar
från Vasa till Bernadotte. Historiska media, Lund 2003.
455 s.
Schmidt-Laussitz, Nicolas von (red): Fronten närmast Stock
holm. Svenska hangöveteraner berättar. Förlag svenskafrivil
liga.com, Piteå 2003. 336 s.
Syse, Bent (red): Långfredagsslaget. En arkeologisk historia.
Upplandsnrnseets skriftserie nr 3. Uppsala 2003. 181 s.
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Tubin, Eino: Förfäras ej. 50 år med det psykologiska försvaret.
En biografi om en svensk myndighet. Styrelsen för psykolo
giskt försvar, Stockholm 2003. 281 s.
Törnell, Bernt: Spaning mot skyn. Den optiska luftbevakningen
i Sverige. Fort & Bunker, Skurup 2003. 240 s.
Wedin, Lars: Reflektioner över ämnet strategi. Försvarshögsko
lan, Stockholm 2002. 151 s.
Weintraub, Stanley: Stilla natt. När vapnen tystnade julen
1914. Leopard, Stockholm 2003. 193 s.
Werner, Christopher: Den blå boken. Marina stridskrafter ur
ett militärteoretiskt perspektiv. Försvarshögskolan, Stock
holm 2002. 300 s.
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Innehållsförteckningar
Aktuellt och historiskt 1953-1978

Årg 1/1953 [1954]
Meddelanden från försvarsstabens krigshistoriska avdelning
Furtenbach, Börje Koreakriget och de militära "lärdomarna"
Stade, Arne
En nation - två armeer. Nordkoreaner mot
sydkoreaner sommaren 1950
Stade, Arne
"Operation Strangle" - FN-flygets stora
understödsaktion i Korea 1951-52
Miillern, Herman Sveriges järnmalm och de krigförandes
planer 1939-1940. Synpunkter i efterkrigs
litteraturen jämte några reflektioner

s 5-19

s 20-55

s 56-80
s 81-112

Årg 2/1954 [1955]
Scholander, Arne Förberedelserna för landstigningen vid Inchon
s 5-37
Hubatsch, Walther Erövringen av Ösel och Dagö 1941
s 38-68
Kroon, Allan
Expeditionen till Västerbotten 1809
s 69-107
Mtillern, Herman Operation "Buffel". Stridsgruppen
s 108-136
Feuersteins försök att undsätta de tyska
trupperna vid Narvik

Årg 3/1955 [1956]
Scholander, Arne Landstigningen vid Inchon
Furtenbach, Börje Den officiella historieskrivningen i USA
om andra världskriget
Mtillern, Herman Politisk och militär högsta ledning.
En studie över samverkan dem emellan i
Danmark, Norge, Frankrike och England
under andra världskrigets inledande skede
Furtenbach, Börje Materielanslagens andel i försvarskost
naderna åren 1901-1955

s 5-50
s 51-60
s 61-124

s 125-136
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Årg 4/1956 [1957]
Furtenbach, Börje/ Planläggningen RN-RD
Miillern, Herman
Pearl Harbor
Kroon, Allan
Ett beslut och dess genomförande.
Geijer, B G
Finska segern vid Tolvajärvi under vinterkriget
Olow, JE
Striderna i Ofotenfjorden den 9-13 april 1940
Miillem, Herman Om krigsdagböcker. Några synpunkter

s 5-25
s 26-61
s 62-95
s 96125, 135
s 126-134

Årg 5/1957 [1958]
Stade, Arne
Kindberg, Nils
Mikola, Keijo J
Miillem, Herman

Natten före natten före Tåget över Bält
Det svenska frivilligflyget i Finland 1940
Strategisk defensiv i Finlands krig 1941-1945
"Birke-Nordlicht". Den tyska Lapplands
armens återtågsoperationer i norra Finland
och Nordnorge vintern 1944-1945

s 5-39
s 40-71
s 72-111
s 112-172

Årg 6/1958 [1959]
Furtenbach, Börje Svenska frivilligförband
Hedberg,Jonas
Artilleriregementet inför Karl X
Gustavs polska krig
Olow,JE
Om det sovjetryska ubåtskriget i
Östersjön 1939-45
Tömbom, Olle
Suezkriget 1956.En studie om samspelet
mellan de politiska och militära instanserna
på anfallssidan

s 5-53
s 54-96
s 97-123

s 124-184

Årg 7/1959-1960 [1960]
s 5-31
Furtenbach, Börje Sveriges militära resurser hösten 1939
s 32-61
Miillern, Herman De allierades misslyckade ingripande i Norge
s 62-110
En kustoperation under andra världskriget
Kroon, Allan
- utbrytningen genom Kanalen i februari 1942
s 111-154
Flotta och operationen Själland 1658
Bergman,Ernst

Årg 8/1961
Furtenbach, Börje Generalmötet vid Riksgränsen
den 21 maj 1940
Torstendahl, Rolf Svensk krigsförsörjning och underhålls
tjänst i Danmark 1657-1660
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s 5-23
s 24-76

Savatejev, P
Strandman,
Carl G

Över oceanerna
Litteraturen om andra världskriget.
En vägledning genom "the fog of war-books"

s 77-86
s 87-160

Furtenbach, Börje/ Vi var beredda. En studie över den svenska
Miillern, Herman beredskapen inför ett eventuellt tyskt
anfall över västgränsen sommaren 1943
Finlands sjöstridskrafter under vinterkriget
Lyytinen, Olavi
1939-1940 och fortsättningskriget
1941-1944
Medwedjev,
Ryska landstigningsoperationer under
Georg (red)
andra världskriget
Widen, Albin
Fregatten Vanadis' världsomsegling. Med
utdrag ur Prins Oscar Bernadottes dagböcker

s 5-62

Årg 9/1962

s 63-93

s 94-123
s 124-165

Årg 10/1963
Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl
Militärhögskolan
Furtenbach, Börje Den militärhistoriska verksamhetens
organisation
Miillern, Herman Tyskt anfall mot Jämtland och Härjedalen
1943?
Tersmeden, Lars "Stormen för Köpenhamn". Planen för det
svenska anfallet natten till den 11 februari
1659 och orsakerna till dess misslyckande
Strandman,
Ny militär litteratur om andra världskriget
Carl G
Systematisk innehållsförteckning 195 3-1962

s 5-24
s 25-60
s 61-115
s 117-142
s143-144

Årg 11/1964
Furtcnbach, Börje/ Från försvarsstabens första 25 år
s 5-68
Löwenhielm, Fredrik
Furtenbach, Börje Sverige-Norges krigsmakt 1864 . Till frågan
s 69-85
om orsakerna till den politiska skandinavismens
sammanbrott
Miillern, Herman Bismarck och de svenska krigsfångarna 1864
s 87-106
Tersmeden, Lars Karl X Gustav, pfalzgreven Filip av Sulzbach s 107-150
och slaget om Fyn 1659
s 151-166
Furtenbach, Börje Internordiskt militärhistoriskt samarbete
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Årg 12/1965
H:son-Ericson,
Stig
Ljungqvist, Sten
Miillern, I l- erman
Malmport, Bertil
Fritz, Sven

Kompassen runt. Dagboksblad från bered
skapen 1939-1945
Sveriges militära FN-insatser. En översikt
Koloniförband i stormaktstidens svenska
krigsmakt
Nytt ljus över Frankrikes fall 1940?
Sverige och det andra världskriget.
En bibliografisk översikt

s 5-55
s 57-94
s 95-156
s 157-170
s 171-197

Årg 13/1966
s 5-12
Duffy, Christopher Militärhistoria: dess ställning i krigsskolor
och vid universitet
s 13-69
Miillern, Herman Några amfibieoperationer under andra världs
kriget. En studie avseende initialförlusternas
inverkan på anfallsförbandens
fortsatta stridsduglighet
s 71-96
Sterner, Per
Erfarenhet av rysk krigsfångenskap
under Stalintidenvon
s 97-126
Forskning och industri - två strategiska
Vegesack, Bror
grundelement
s 127-138
Det äldsta "indelningsverket"
Åhslund, Bengt
s 139-161
Furtenbach, Börje "Frontbrev" från år 1807

Årg 14/1967
Börje Furtenbachs författarskap
Före slaget vid Hastings
Segern vid Nowodwor 1655
Några anteckningar rörande det svenska
luftvärnets historia före 1928
Mtillern, Herman Det tyska kustartilleriförsvaret i Norge
1940-1945

Palm, Thede
Hedberg, Jonas
Herlitz, Carl

s 7-13
s 15-37
s 39-60
s 61-86

s 87-180

Årg 15/1968
Stade, Arne

Carl X Gustafs brev till drottning Hedvig
Eleonora
Hammar, Magnus Ett hundra år brittisk maritim strategi
Cronenberg, Arvid Värnpliktens vänner och lantmannapartiet
Palm, Thede (red) Från borggårdskrisens tid. Några anteckningar
av general J Åkerman
Finlands försvarsmakt 50 år
Mikola, K J
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s 5-22
s 23-64
s 65-75
s 77-90
s 91-139

Barke, Gunnar
"De sejlede vandet tyndt i 0resund"
Furtenbach, Börje Historik över Sveriges militära beredskap
1939-1945

s 141-158
s 159-164

Årg 16/1969
s 5-32
Med pik och musköt. Två exercisböcker
från Carl X Gustafs tid
Artens, Gunnar
Karl XII:s ryska fälttåg. En historiografisk studie s 33-52
Cronenberg, Arvid Gustaf Björlin och Allmänna Försvarsföreningen s 53-94
Holtze, Bengt
Några militära bedömningar 1915 avseende
s 95-116
Sverige
s 117-136
Finska flygvapnets uppkomst och första tid
Kindberg, Nils
1918
s 137-171
En granskning av syftet och formerna för
Mikola, KJ
den finsk-tyska samverkan under åren
1940-1941
s 173-189
Fästning och fängelse. Några drag ur
Åhslund, Bengt
Nya Älvsborgs historia
Tersmeden, Lars

Årg 17/1970
s 5-44
Sven Folins anteckningar om det finska
fälttåget 1788-1790
s 45-65
Inskrivning av värnpliktiga 1812-1969.
En översikt
Sverige i sjömilitärt tyskt perspektiv 1910-1914 s 67-87
s 89-106
Marskalk Mannerheim i Högkvarteret.
Anteckningar av Georg Enckell
s 107-143
Dethleffsen, Erich Die letzten Tage des "Drittes Reichs"

Personne,
Evabritta
Personne,
Evabritta
Holtze, Bengt
Palm, Thede (red)

Årg 18/1971
Personne,
Evabritta
Stjernfelt, Bertil
Holtze, Bengt

Vägra värnplikt - ett vapen för de
"fosterlandslösa". Ungsocialistisk värnpliktsvägran vid seklets början
Invasionen skuggan. En studie i anfall och
försvar på franska sydkusten i augusti 1944
Sverige i brittiska bedömningar under första
världskriget
Aktuellt och Historiskt 1953-1971.
Sammanställning av innehållet

s 5-63
s 64-112

s 113-180
s 181-184
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Årg 19/1972
Ruge, Friedrich
Stade, Arne
Ström-Billing,
Inger
Holm, Nils F

Västtyska flottans uppbyggnad
Stridsvagnsvapnet under 1936 års
försvarsordning
Tyska intressen i svensk krigsmaterielindustri
1934-35
Sverige och 1800-talets polska frihetsrörelser

s 5-34
s 35-100
s 101-124
s 125-141

Årg 20/1973
Militärhistoriska avdelningen hyllar och
tackar Erik Rosengren
Hvidtfeldt, Johan Den tyske besa:ttelse af K@benhavn den
9. april 1940
Cronenberg, Arvid Polen i svensk militärpolitisk bedömning
1930-1936
Svensk luftförsvarsdoktrin 1919 till 1936
Böhme,
Klaus-Richard
Krigshistoriska avdelningens förhistoria och
Broome, Bertil
verksamhet t o m 1917
Bibliografi över skrifter utgivna av militärhistoriska avdelningen och dess föregångare
Chefer för militärhistoriska avdelningen och
dess föregångare
Militärhistoriska evenemang i Stockholm 1973
Aktuellt och Historiskt 1953-1973.
Kronologisk innehållsförteckning

s 4-5
8

7-72

s 73-128
s 129-172
s 173-205

s 207-212
s 213-214
s 215-217
s 219-222

Årg 21/1974
Henriksson, Göran Den tyska marinens operativa planläggning
mot USA före första världskriget
Cronenberg, Arvid Kretsen kring Ny Militär Tidskrift. En studie
i militär opinionsbildning 1927-1929
Fagring, Ingemar Sexdagarskriget 1967. Orsaker och opinion.
En forsknings- och debattöversikt

s 5-62
s 63-148
s 149-181

Årg 22/1975
Militärhistoria - vad är det? :
Militärhistoria i undervisning och forskning.
Böhme,
Några reflexioner
Klaus-Richard
Varför militärhistorisk forskning?
Arteus, Gunnar
Gemzell, Carl-Axel Militärhistoria i ett internationellt perspektiv

398

s 5-26

Strömberg-Back,
Kerstin
Olsson, Ulf
von Hofsten,
Gustaf
Cronenberg, Arvid

Några synpunkter på vikten av studier rörande
"det militäras" roll i historien
Militärhistoria och ekonomisk tillväxt
Den italiensk-tyska planläggningen av en
s 27-80
landstigning på Malta 1942
s 81-156
Vänstersamverkan och försvarets
utredningsfråga 1929-1930
Mousson-Lestang, Sverige i fransk krigföring 1915-1916
s 157-171
Jean-Pierre
Some methodological problems confronting
s 173-180
Arteus, Gunnar
research on the social recruitment of commissioned officers in Eigteenth Century Sweden (Europe)
undersökning och dess konsekvenser
Litteraturnytt. Urval av nytillkommen militär- s 24S-248
historisk litteratur vid militärhögskolans
bibliotek (1973-10-03 till 1974-10-23)

Årg 23/1976
Hellman, Sven
Tommos, Sören

Militärhistoria och långsiktsplanering
s 5-13
s 15-45
Erik XIV och Jacques De Crussol. Ett svenskt
värvningsföretag under det nordiska sjuårskriget
s 47-56
Nytt källmaterial om striden vid Södra Stäket
Friedrich Engels sorh militärteoretiker
s 57-82

Stade, Arne
Böhme,
Klaus-Richard
s 83-122
Gemzell, Carl-Axel Lucius, Wallenberg och Ryssland. Storfinans
och politik under första världskriget
Utvecklingen av ubåtsvapen och ubåtskrig
s 123-165
Stjerna, Leif
föring i Tyskland 1919-1935
s 167-206
OPEC och IEA i ett internationellt konfliktHettne, Björn/
Karlsson, Svante/ perspektiv
Tompuri, Gösta
Litteraturnytt. Urval av nytillkommen militär- s 207-208
historisk litteratur vid militärhögskolans
bibliotek (1974-10-30 till 1976-01-21)

Årg 24/1977
Magnusson,
Thomas
Grieg Smith,
Sven-Erik

s 5-26
Motståndsrörelsernas militära roll i Skandinavien 1940-1945. En historiografisk studie
"Nöytralitetsforsvar eller forsvar mot Sverige". s 27-45
En undersökelse av truseloppfatningen
190S-1912, slik den kom til uttrykk i den norske
haers forsvarsplaner og taktiske disponering
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s 47-96
Sverige och Norge i franska diskussioner
under första världskriget
s 97-110
Cronenberg, Arvid K A Bratt och försvarsfrågan 1928-1929
s 111-119
Möller, Olof
Aktuellt och historiskt 1953-1977.
Nomineil systematisk förteckning över
hittills i AoH publicerade bidrag
s 120-121
Från artillerikasern till militärhögskola
Backlund, Tor
Litteraturnytt. Urval av nytillkommen
militärhistorisk litteratur vid militärhögskolans bibliotek (1976-02-18 till 1977-06-30) s 123-127

Holtze, Bengt

Årg 25/1978
Meddelanden från 1nilitärhistoriska avdelningen vid Militär
högskolan
Stjerna, Leif
Schwalbe, Urban
Noer Madsen,
Steen
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Scheer-programmet. Krigsmakten,
industrin och planerna på en utbyggnad av
ubåtsvapnet i Tyskland år 1918
Uppbyggandet av det svenska ekonomiska
försvaret 1914-1935
Murmansk-konvojerne 1941-1945

s 3-35
s 36-92
s 93-163

Militärhistorisk tidskrift 1979-2002
Årg 1/1979
Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl
Militärhögskolan
Elgeskog, Valter

Avflyttningen från soldattorpen i Sunnerbo
på 1800-talet Kring en pilotundersökning
Magnusson,
Proletären som militär - Ett motivkomplex
Thomas
hos Vilhelm Moberg, Jan Fridegård och
Sven Delblanc
Löfman-Eriksson, Rekryteringen av volontärer till
Kristina
Västmanlands flygflottilj
Vad kan säkerhetspolitike(r)n lära av
Bergquist, Mats
krigshistorien?
Förster, Jiirgen
Hitler's War Aims Against the Soviet Union
and the German Military Leaders
Huldt, Bo
The Armed Forces and Decolonization Some Observations

s 5-19
s 21-33
s 35-46
s 47-82
s 83-93
s 95-103

Årg 2/1980
Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl
Militärhögskolan
Bihäfte till Kungliga Krigsvetenskapsakadeniiens Handlingar
och Tidskrift
Tersmeden, Lars
Böhme, Klaus
Richard
Holmen, Hans

Jessup, John E

Carl X Gustafs strategi i kriget mot Polen 1655
AB Aerotransport, Junkers och flygvapnet
Teknisk triumf strategiskt misslyckande.
l1istoriska och skönlitterära framställningar
om jakten på slagskeppet Bismarck den
18-27 maj 1941
Genesis of Involvement: The Vietnam Mode!

s 3-61
s 63-95
s 97-130

s 131-142
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Årg 3/1981
s 3-17
Det 16. arhundredes "militrere revolution"
og det danske adelsrytteri. En sammenlignende
analyse
s 19-37
Göransson, Göran Speglar den indelte knektens förhållanden
omvandlingen i 1800-talets svenska samhälle?
s 39-84
Utvecklinge!} av ubåtsvapen och ubåtskrig
Stjerna, Leif
föring i Tyskland 1935-1939. Öppet, men
begränsat ubåtsbyggande
s 85-120
Uppbyggnaden av flygvapnets första radar
Scheiderbauer,
system 1944-1953
Sven
s 121-131
Varför led Röda Gardet i Finland nederlag?
Lappalainen,
Jussi T
s 133-144
Arteus, Gunnar/ The influence of the armed forces on the
Olsson, Ulf/
transformations of society in Seden,
Strömberg-Back, 1600-1945
Kerstin
s 145-155
Riste, Olav
Politics in the armed forces: A contemporary
problem in historical perspective

Jespersen,
KnudJV

Årg 4/1982
Genberg Härner,
Birgitta

Soldaterna i Dalupproret. Ett bidrag till
s 3-8
belysning av den indelte soldatens levnads
förhållanden under 1700-talet
s 9-18
The military leadership of Gustavus III
Arteus, Gunnar
s 19-18
Jespersen,
Recovery from Disaster: The Reconstruction
of the Danish Army after the Dano-Prussian
KnudJV
War of 1864
s 29-43
Mahan revisited
Schurman, Don
s 45-74
Kvinnornas Uppbåd 1914-1921
Törnquist, Leif
en samverkansorganisation i frivilligförsvarets
tidigare år
s 75-95
Cronenberg, Arvid Neutralitetsvakt eller självständighetsförsvar?
Till frågan om de säkerhetspolitiska och
strategiska föreställningar som knöts till
1925 års härordningsdebatt
s 97-109
Teitler, Gerke
Some aspects of dutch naval-strategic
thinking, 1945-1955
s 111-168
Bauder, Ingegerd Militarismen i Latinamerika

402

Årg 5/1983
Utgivare: Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och
tidskrift
Rapport från militärhistorisk konferens vid Militärhögskolan i juni 1983
s 9-19
German Staff Officers' Education since the
Messerschmidt,
Manfred
Beginning of the 19th Century. Innovations
and Traditions
Arteus, Gunnar
The Value of Advanced Theoretical Education:
s 21-31
Some Observations Concerning the Training
and Selection of Military Elites in
20th Century Sweden
Bond, Brian
Educational Changes at R.M.A. Sandhurst,
s 33-43
1966-1982
Higham, Robin
Education and Technology: Some Considerations s 45-53
of the Background of U.S. Commanders in
World War II
Lappalainen,
Responses to theNeed for Trained Military Staff s 55-65
Jussi T
in Finland, 1918-1939
Schurman,
TheNavy at the British Royal United Services
s 67-83
DonaldM.
Institution, 1890-1896
Teitler, Gerke
Colonial Defence and the Challenge ofNaval
s 85-100
Technology: The Case of the Dutch Submarine
Berge, Anders
The SwedishNavy in the Inter-war Period:
s 101-114
Strategic Thinking at the Crossroads
TheMechanization of the British Army in the s 115-124
Bond, Brian
1930's: The Impact of Technical innovation on
a Conservative Institution
Jespersen,
s 125-134
New Technology versus Conscription. Some
Reflections on Trends in Danish Army
KnudJV
Organization <luring the First Twentyfive Years
ofNATOMembership
Higham, Robin
Technology in American Aviation: Patters in s 135-144
Innovation, Procurement, and Use
Böhme,
The Establishment of aNew Service:
s 145-158
The Experience of the Swedish Air Force
Klaus-Richard
Discussions
s 159-185
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Årg 6/1984
Utgivare: Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och
tidskrift
Meddelande från militärhistorislw avdelningen vid Kungl
Militärhögskolan
Lappalainen,
Jussi T
Bojerud, Stellan
Andolf, Göran
Rohwer, Jiirgen

Oskar I:s planer 1854-1856

s 5-18

Krigserfarenheter, försvarsekonomi och marint
s 19-73
nytänkande - "Lätt flotta 1945-1963"
s 75-131
Den svenska officerskårens sociala ursprung
under 1900-talet
Radio Intelligence and its Role in The Battle
s 133-147
of the Atlantic

Årg 7/1985
Utges av Militärhistoriska avdelningen vid Kungl Militärhög
skolan i samarbete med Kungl Krigsvetenskapsakademien
Clemmesen,
Michael H
Bring, Thomas
Jokipii, Mauno
Bauder, Ingegerd
Böhme,
Kiaus-Richard
Andolf, Göran
Arteus, Gunnar
Elfvengren, Eero
Holm,
Terje Harald
Arteus, Gunnar
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Danmarks forsvar fra omkring 1890 til 1918
en skitse med fynsk perspektiv
Arbetskompaniernas förhistoria
De tyska planerna på att erövra Hangö i juni
1941
Militarismen i Nigeria och Etiopien
Svensk flygindustri: Dröm och uppvaknande

s 5-38
s 39-63
s 65-84
s 85-129
s 131-141

Den svenska officerskårens ursprung under
s 143-202
1900-talet: fädernas yrken, geografisk
härkomst, skolgång
An introduction to three papers on 20th
s 203
century Scandinavian research in military history
Översikt över nyare finsk krigshistorisk
s 205-217
forskning
s 219-232
Norsk militaerhistorisk forskning i det
20. århundre
Svensk militärhistorisk forskning under
s 233-252
1900-talet

0

Arg 8/1986
Dalsjö, Robert
Boström, Tage
Zetterberg, Kent

Larsson, Ronnie

Nordisk balans "en fiktiv illusion"?
En studie av argument för och emot
Okänd soldat och kända soldater.
Beteenden och attityder i Väinö Linnas
krigsroman
Teknik i takt med tiden. En studie i den
tekniska officersutbildningen och dess
organisation i det svenska försvaret med
tonvikt på perioden 1900-1960
Införande av fältflygarkategorin
Ny militärhistorisk litteratur

s 7-48
s 49-114
s 115-157

s 159-199
s 200-202

0

Arg 9/1987
Clemmesen,
Michael H
Bojerud, Stellan

Ericson, Lars
Dalsjö, Robert

s 7-81
Udviklingen i Danmarks forvarsdoktrin fra
1945 til 1969. Rapport til det XX. nordiske
historikerm0de i Reykjavik 1987
s 83-100
Introduction of steam in the Royal Swedish
Navy. Paper presented at the International
Coloquium on Naval History in Athens
25 August 1987
Forskning kring det yngre militära indelnings- s 101-130
verket igår - idag - imorgon
Tungt vägande kritik? En granskning av kritik s 131-185
mot teorin om nordisk balans
s 186-187
Ny militärhistorisk litteratur

Årg 10/1988
Bauder, Ingegerd
Berge, Anders
Boström, Tage
Kristiansson,
Stefan
Liszewski, Karol
Loftsson, Elfar

Kriget mellan Irak och Iran
Sjöofficerare i dilemma. Pansarfartygen och
den svenska försvarspolitiken 1918-1939
Reflexioner kring militär terminologi.
Om vinklar, streck och stjärnor
Kashmirkonflikten och fredsbevarande
insatser. UNMOGIP (United Nations Military
Observer Group in India and Pakistan)
The Polish-Soviet War of 1939
The price of national interests.
The US-Icelandic defence negotiations in 1951
Militärlitteratur från MHA

s 7-58

s 59-73

s 75-101
s 103-160
s 161-182
s 183-205
s 206-207
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Årg 11/1989 [1990]
Hugemark, Bo
Lidert,
Mieczyslaw
Hugemark, Bo
Kjellander, Bo
Årman, Frank
Leche, Hakon
Böhme,
Klaus-Richard
Castenwall, Ola

Förord. Två revolutioner och två krig
Militär och politik i Polen

s 7-9
s 10-58

The Swedish System of Universal Conscription.
Foreign models and domestic tradition
Med taxibil till slaget vid Marne
Sjöfart och sjöförsvar under neutralitet.
Samarbete och samverkanssvårigheter under
första världskriget
Den inrikespolitiska krisen och krigsmakten
under första världskriget
Kontakter med en tänkbar angripare.
Flygvapnet och "Luftwaffe" 1935-1939
Churchills Balkanplaner under andra
världskriget
Militärlitteratur från MHA

s 59-71
s 72-114
s 115-182
s 183-222
s 223-249
s 250-301
s 302-303

Årg 12/1990 [1991]
Åselius, Gunnar
Leche, Hakon
Brännström,
Anders
Persson, Mats
Böhme,
Klaus-Richard
Berge, Anders
Bauder, Ingegerd

s 7-44
Militärattacheerna i S:t Petersburg.
En undersökning av det svenska underrättelseväsendets professionalisering 1885-1917
Krigshoten mot Sverige under första världskriget s 45-77
s 78-127
Pansar och pansarvärn 1921-1942
Sjöfart och sjöförsvar under neutralitet.
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Hemström, Mats Armeernas värsta fiende. Sjukdoms
problematiken under 1808-1809 års krig
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