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Förord
Härmed vill vi hälsa våra läsare med ännu en årgång av LVIilitiirbisto
risl, Tidslerift, den tjugofemte. Vi har i år gjort en försiktig ansikts
lyftning av tidskriftens grafiska utformning. Vi tror att ett nytt typ
snitt och ett bättre avpassat radavstånd kommer att göra den mer
tilltalande och läsvänlig. Innehållsmässigt behandlar årets uppsat
ser i första hand svenska ämnen.
De svenska frivilliginsatserna i de slesvigska krigen har varit fö
remål för betydande intresse i forskningen. Bland dem som volon
terade i kriget 1864 återfanns den unge Hugo Raab (1831 1881),
senare pionjär för den högre officersutbildningens akadernisering i
Sverige och därför föremål för hyllningar när dagens Försvarshög
skola firar sin årliga högtidsdag i november. l\tlikael Boox har ägnat
Hugo Raab och de andra svenska frivilliga i Danmarks krig
1848 1850 och 1864 omfattande studier. Vilka var de, varifrån
kom de och hur gick det för dem? Boox bidrag till årets nummer er
bjuder för första gången en samlad överblick över detta spännande
ämne.
Lars Wedin fäster i sitt bidrag uppmärksamhet på hur den svens
ka flottan utvecklade en anpassad strategi i slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet. 1800-talet innebar en verklig Revolution in
LVIilitmy Affairs inom sjökrigskonsten såväl telmiskt som teoretiskt.
Hur den svenska flottan anpassar sig och utnyttjar dessa nyheter i
samband att den reser sig efter åratal av ointresse är uppsatsens
tema.
Till skillnad från vad som blev fallet i många andra länder kom i
Sverige järnvägsartilleri aldrig att spela någon stor roll som rörligt
understöd. Jan-Gunnar Berggren utreder i sin uppsats de svenska
pansartågens okända historia, från det första trevande försöket un
der unionskrisen 1905 fram till andra världskrigets beredskapsår,
då det plötsliga pengaregnet över försvaret gjorde alla tänkbara
projekt realiserbara.
Magnus Mörner erbjuder i sitt bidrag ett länge salmat helhets
grepp kring ett gammalt problem: rysshärjningarna längs ostknsten
9

under Stora nordiska krigets slutskede 1719 172 r. Ett särskilt av
snitt ägnar han striden vid Baggensstäket i augusti 1719. Snart 30 år
har förflutit sedan Arne Stade publicerade sin avgörande omvärde
ring iA!etuellt och bistodsl,t. Hur långt tillåter oss källorna att gå, frå
gar Mörner, och pekar även ut områden där ytterligare forskning
borde ske, helst i samarbete med ryska historiker.
Recensionsavdelningen är denna gång minst lika fyllig som tidi
gare år, med en ganska jämn fördelning med böcker på svenska res
pektive andra språk. En större andel än förut behandlar strategi.
Utvecklingen kan sägas avspegla den naturliga koppling som finns
mellan militärhistoria, strategi och Försvarshögskolans kärnämne
krigsvetenskap.
Detta är den sista Niilitiirhistorisk Tidslerift som utkommer från
Valhallavägen 117. När Kungl Svea artilleriregementes nybyggda
kasern på Ladugårdslandet slutbesiktigades den I 4 december 1877,
hade svenska staten ännu inte kommit på iden att utkräva mark
nadshyror av sina egna myndigheter. Nu är emellertid tiderna an
norlunda, och därför blir det märkligt nog billigare för Försvars
högskolan att bygga sig nya lokaler på Kungl Telmiska högskolans
område, än att stanna kvar i de gamla, redan på 1870-talet betalda
byggnaderna vid Starrbäcken. Sommaren 2005 sker flytten.
Eftersom utbildningen av civilingenjörer i Sverige såg dagens
ljus på artilleriläroverket i Marieberg 1842 är det onekligen passan
de att just KTH:s campusområde i framtiden kommer att inhysa
högre utbildning av officerare. En gammal cirkel sluts. T ill KTH
flyttar också Utrikespolitiska institutet, vars bibliotek kommer att
slås samman med Försvarshögskolans för att bilda det största säker
hetspolitiska specialbiblioteket i Norden.
I skrivande stund är ännu inte Försvarsbeslut 2004 fattat. Oavsett
vilka konsekvenserna blir för Försvarsmakten och Försvarshögsko
lan är vi övertygade om att Militärhistoriska avdelningen och Nlili
tärhistorisk Tidskrift har en framtid, och att föreliggande årgång av
tidskriften kommer att följas av flera.
Nästa år planerar avdelningen att genomföra en konferens ge
mensamt med våra franska kollegor. Temat är det fransk-svenska
10-

militära samarbetet sedan r 500-talet. Vi är därför särskilt intresse
rade av uppsatser inom detta ämne inför nästa års nummer (kontak
ta någon av oss!). Året därpå är det 2 50-års jubileum av inrättandet
av kadettskolan i Karlskrona varför uppsatser om officersutbild
ning, inte bara av sjöofficerare, nog blir intressanta. Men denna frå
ga får vi återkomma till i nästa års förord.
Vi önskar med tillförsikt våra läsare ett gott nytt 200 5 !
Lars Wedin, Gunnm·Åselius och Per lko
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Svenska frivilliga till Danmark*
J{rigen 1848- 1850 och 1864
MIKAEL BOOX

V

i sammanträffade i Kjöbenhavn och gingo 28 maj öfver sundet till Als.
Sohlmans glödande hänf örelse för det skandinavistiska intresset och
hans personliga mod stodo bland de svenska frivilliga såsom lysande fö
redömen. I första affären utgjorde den bataljon hvari Sohlman och jag inrymdes sida vid sida, den främsta kedjan. Sohlman upprepade orden: »Avancera
sakta, förskansa er bakom häckarna och skjut säkert.» Pickelhufvor skymtade
öfverallt mellan kullarna framför Dybböl, och bajonetter blixtrade öfver fältet
i den ldara morgonsolens skimmer. Sohlman fäste oförmärkt sin faskinknifvid
sin studsares mynning, och, såsom hade det varit ett kommando, voro alla ba
taljonens stickvapen lika applicerade, och befälhafvande officeren Artzen sökte
icke hindra det. Vi voro alla passabla skyttar och hade skottställt våra studsare;
varje skytt hade 40 skott. Sohlman, alltid främst, kunde icke häjdas att avancera
fort, uppmanade oss att skjuta säkert, och då han nedlade sin första pickelhuf
va, ropade han triumferande: »Nummer ett!» Vi gjorde alla vårt bästa, och här
och där föllo preussare för våra kulor. Men hufvudarmen avancerade framåt
under general v. Hedemann uppför höjderna från Stora Bält åt Dybböl, under
det preussarna utvecklade sina linjer; och ehuru våra ordres lydde att icke del
taga i handgemänget, kunde vi icke motstå vår ifver, som Sohlman visste att
underhålla. Han ropade högt: >>Hvad vore lifvet värdt, om det icke vore värdt
att vågas i denna strid!» Och då nu armeerna sammandrabbade, rusade vi med
Sohlman i spetsen ur våra skydd och höggo in på fiendens högra flygel med
fälldt
sedan vi först på 2 5 stegs afstånd gifvit en allmän salf va. Det sändes
en adjutant att kommendera oss tillbaka, men nu var leken i fullt raseri, och
Sohlman skrek med tordönsstämma: »Vi äro ju frivilliga; framåt, kamrater!»
Mera hörde vi icke , ty den rasande striden sysselsatte oss uteslutande och i
vildt raseri hvarken hörde eller sågo vi. På döden tänkte ingen, endast på att
döda. Jag förmår icke skildra det massakrerande, som nu föröfvades med full-

* Uppsatsen är en förkortad bearbetning av författarens enskilda uppsats (C
uppsats), Orgrmiseraudet flV svenslw frivillign till Dmmlflrk 1848- 50 ocb 1864
vid de drmsk-tyskfl krigen (LHU 19 roo:6126, 1998-01-01), skriven 1997 vid
Försvarshögskolans chefsutbildning 1996 1998.
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komligt ursinne. Fiendens hvitögon voro vidgade till den fullaste cirkelperife
ri, och våra ögon voro väl icke mindre. Våra stickvapen voro mestadels sönder
brutna, och kolfvarna blefvo de svåra vapen vi svängde. Sohlmans lugna gestalt
syntes öfverallt. An avancerande, än uppmuntrande, alltid modig. Hans kolf
var afslagen, men han skvadronerade med det öfriga af studsaren, tills han fick
ett gevär med bajonett afen sårad landsoldat, och därmed började han en ännu
ifrigare strid. I mån som preussarna veko, rusade danskarna fram med stigande
ifver, och Sohlman fick rätt, då han vid ett af sina glödande tal dagen förut ro
pat: »Ett häftigt anfall är halfva segern!» Lätt sårad skildes jag på fältet från
min sidokamrat, emedan man sade, att det var farligt; men då ingen plåga kän
des, utom en outhärdlig törst, gick striden ånyo framåt, och jag fann Sohlman
ännn lika modig, lika lugn; blott när han fick se sin sidokamrat, drogs hans mun
till ett mildt leende, som aldrig förgätes. »Ett godt dagsarbete», var allt hvad
jag hörde afhonom, då
ånyo fick en skråma, hvarafjag segnade ned.1

BAKGRUND

Efter Napoleonkrigens slut och starten på den Bernadotteska eran,
började på 18 30-talet skandinavistiska känslor att spira. Nationalli
berala strömningar framträdde i både Sverige och Danmark, men
även i övriga Europa. Nationalistiska strävanden stod också att
finna i de två sammanknutna hertigdömena Slesvig/Schleswig, och
Holstein. Kraftiga strömningar ville upplösa den gamla gemenska
pen mellan de två hertigdömena och införliva Slesvig med Dan
mark. Inom hertigdömena gjorde sig också starka röster hörda för
en anslutning till Tyskland.
Efter den danske kungen Kristian VIII:s död 1848 antydde den
nya regeringen sina avsikter att inlemma Slesvig i det danska riket.
Detta ledde till att tyslmationella element i Slesvig-Holstein star
tade ett uppror som stöddes militärt av såväl Preussen som av den
tyska förbundsdagen. Det första av två dansk-tyska krig var ett fak1

Schöldström 1903, s. 77. En beskrivning över Augnst Sohlman införd av en
vapenkamrat i Tid11i11g for Viinersbo1gs stad och liin den z4 juli 1874, kort efter
Sohlmans död.

tum. Danska styrkor förlorade en strid vid staden Slesvig och tvangs
dra sig norrut förföljda av tyska styrkor. Den svenske konungen
Oscar I, som fallit undan för den skandinavistiska opinionen och
som ansåg att en stärkt nordisk enhet kunde motväga ryskt
inflytande, beslöt att överge sin neutrala hållning. En militärkon
vention mellan Danmark och Sverige-Norge kom till stånd i maj
1848 och så småningom uppsattes en expeditionskår om närmare
20 ooo man och fyra fregatter som skulle läggas i beredskap för att,
om någon del av det danska hjärtlandet hotades, föras över till de
danska öarna. Nära 6 ooo man kom att föras över till den danska ön
Fyn och resterande delar stannade kvar i Skåne. Detta var en inle
dande del av det officiella svenska stödet till Danmark.
Det fanns en annan sida av det svenska stödet, nämligen de drygt
2 50 svenskar som inträdde som frivilliga i den danska armen. Un
der det andra dansk-tyska kriget 1864 var den summan gott och väl
440 man. Skandinavismen, som vid tiden för den första konflikten
varit så blomstrande, hade vid detta tillfälle börjat dö ut. Trots det
beviljades ett femtiotal officerare tjänstledigt för att kunna delta i
kriget på dansk sida. Motivet sades vara att dessa militärer skulle
kunna tillgodogöra sig erfarenheter som den svenska krigsmakten
kunde dra nytta av. Det är dessa frivilliga, vid de båda konflikterna,
som är intresset i denna uppsats. Vad drev dessa individer till att
frivilligt ställa upp för Danmark? Vilken var deras bakgrund och
hur rekryterades de? Hur organiserades och utbildades de i den
danska hären? Vad gjorde de för nytta och vilken politisk och mili
tär betydelse fick deras insats?
Huvudsyftet är att undersöka organiserandet och genomföran
det av de svenska frivilliginsatserna på dansk sida, varvid målet är
att försöka komma fram till vilket politiskt och militärt värde som
dessa insatser hade.
Uppsatsen avgränsas till att avhandla svenska frivilliga, t.ex. stu
denter, militärer och övriga som frivilligt ställde upp under danskt
befäl i konflikten. Uppsatsen behandlar inte norska frivilliga. Den
expeditionskår som sattes upp i maj 1848, vilken i och för sig inte
var en betydelselös ingrediens under det första kriget, behandlas
- 15

enbart som en del av den förda svenska politiken under kriget. På
samma sätt behandlas den svensk-norska observatörstyrka, som
kom att lösa en >>fredsbevarande>> uppgift i norra Schleswig som
maren r 849 till sommaren r 8 50. Expeditionskåren och observatör
styrkan var reguljära svensk-norska förband och kan inte härledas
till frivilliga i ordets rätta bemärkelse.
FORSKNINGSLÄGE

Strax efter 50-årsjubileet av treårskriget ( 1848- r 8So) gjordes en
förteckning och beskrivning av däri deltagande svenska frivilliga i
Svenslwrne under Dannebrogen av Birger Schöldström. Direkt efter
1864 års krig gjordes en sammanställning av alla deltagande svens
ka, norska och finska frivilliga (A.W Möller ).
I Lars Ericsons Svens/ett frivilliga från 1996 finns tre avsnitt som
avhandlar de dansk-tyska krigen och däri deltagande svenskar. Ett
av avsnitten behandlar uteslutande den svenska expeditionskåren
och övervakningsstyrkan. Med tanke på att boken avhandlar sven
skt frivilligt deltagande i olika konflikter från tidigt 1800-tal till
idag så är avsnitten relativt korta.
En uppsats av Herman Miillern som berör ämnet återfinns i Ak
tuellt och historiskt, utgiven av Militärhistoriska avdelningen. I
Töjhusmuseets bok om treårskriget av J. Paulsen finns ett avsnitt
som avhandlar de svenska och norska frivilliga.
MATERIALET

Huvuddelen av litteraturen och arkivmaterialet behandlar r 864 års
krig och dess frivilliga. Underlaget om de i 1 848 r 8 5oårs krig del
tagande frivilliga är begränsat. Uppsatsens delar som avhandlar det
senare är p.g.a. detta mindre i sitt omfång.
Något divergerande uppgifter om antalet frivilliga svenskar som
deltagit i de dansk-tyska krigen ges av litteraturen. Främst är det
Lars Ericsons bok, Herman Miillerns uppsats och Töjhusmuseets
16-

bok om treårskriget som skiljer sig sett motA.W. Möllers Beriittelser
från 1864 års lerig och B. Schöldströms Svenslearne under Dan
nebrngen med tillägg. Miillerns uppsats innehåller en del motstridiuppgifter och sakfel när det gäller de frivilliga.
Många av de frivilliga skrev böcker samt uppsatser och artiklar
som publicerats i tidningar och tidskrifter. Flera av dessa är samlade
i A.W. Möllers Beriittelserfrån 1864 års lerig och i B. Schöldströms
Svenslearne under Dannebrogen med tillägg. Dessa två skrifter har
med sina förteclmingar över deltagande frivilliga utgjort min bas
för uppsatsens delar om de frivilliga. B. Schöldström har utgått från
officiella rapporter från de danska bataljonscheferna samt utifrån
egna efterforskningar. A.vV. Möller har utgått från officiella upp
gifter bl.a. det danska krigsministeriets förteckningar samt sina
egna anteckningar gjorda på plats. Ingen av författarna gör anspråk
på att ha fullständiga förteckningar över de frivilliga. De anger att
det finns osäkerhetsfaktorer vilket de också visar i sina skrifter.
Kungliga Ifrigsvetenslenpsakaderniens tidskrift innehåller också en
mängd beskrivningar från krigen. Där kan man också läsa om några
individer som av kunglig majestät beviljats tjänstledigt för delta
gande på dansk sida i kriget, listan är dock långt ifrån fulltalig. Till
stånd att ta emot och bära danska ordnar och medaljer har också i
vissa fall kungjorts i densamma.
visst material, huvudsakligen enskilda arkiv, finns att tillgå
främst på Krigsarkivet. Materialet grundar sig bl.a. på minnen och
anteckningar de frivilliga gjort efter krigen, ofta långt efter, då min
net ibland har sviktat. Vidare är det dagböcker och brev som de fri
villiga skrivit, och som tillställts arkiven av anhöriga. Ett viss mängd
tidningsartiklar och minnesrunor publicerade på sent 1800-tal och
på 1900-talet baserade på de frivilligas minnen, anteckningar och
intervjuer finns också att tillgå i enskilda arkiv. Slutligen finns en
del fotografier med intressanta anteckningar på baksidan.
Innehållen i arkiven är i stort samstämmiga med litteraturen vad
krigen och de frivilliga beträffar. Vid några tillfällen kan datum för
enskilda händelser ifrågasättas, vilket ofta påpekats av skribenten
själv. Allt på krigsarkivet förekommande material avhandlar i prin- 17

cip officerare eller förutvarande officerare. Endast enstaka arkiv
material är författat av >►civila>> . Ingenstans i arkivmaterialet har
namn på frivilliga påträffats som inte finns listade i Schöldströms
eller Möllers verk. Officiella svenska handlingar om de frivilliga har
endast påträffats i mycket liten omfattning och då handlar det om
beviljade ledigheter för militär personal.

Treårskriget
SVENSK POLITIK UNDER TREÅRSKRIGET

Sonderingar om stöd framfördes redan tidigt på olika vägar till den
svenska regeringen. I tidningar och på studentmöten höjde skandi
naverna den nordiska intressegemenskapens krav. Den svenske
kungen Oscar I lät dock vänta på sig, vad han väntade på var ett
ryskt gillande, och det fick han den 2 7 april. Nu kunde han genom
att stärka Nordens enhet motverka det av honom starkt fruktade
ryska inflytandet, utan att för den skull direkt utmana Ryssland.
Kungen hyste också en förhoppning om en nordisk-brittisk sam
verkan} De nationalistiska argumenten gjorde mindre intryck på
honom, och Slesvig intresserade honom inte.
Oscar I beslöt, med stöd av statsrådet, att överge sin neutrala
hållning. Han framlade den 2 maj I 848 inför ett hemligt utskott ett
förslag om att Sverige skulle sända I 5 ooo man till skydd för själva
Danmark utan att påtaga sig något ansvar för Slesvig. Utskottet
gjorde inga egentliga svårigheter utan föreslog att ständerna skulle
ställa ett kreditiv på 2 miljoner riksdaler banko till regeringens för
fogande. Alla fyra stånden gick med på detta. Riksdagens beslut var
dock mer att betrakta som en handling av lojalitet mot kungen än
som ett uttryck för en klar skandinavism.4

2 Jansson, s. 3 r.
3
Den svenska historien, s. 99.
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Den r r maj undertecknades i Stockholm en överenskommelse
mellan Danmark och Sverige-Norge om en militär hjälpkår. Av
denna skulle 4 ooo man överföras till Fyn och de resterande r I ooo
skulle hållas i reserv i Skåne, en norsk kår skulle utgöra reserv. 5
Tyskland fick snart klart för sig, genom en svensk diplomatisk ak
tion, att varje angrepp mot det egentliga Danmark kunde innebära
faror för Sverige. Ett sådant angrepp kommer att innebära att en
svensk armekår överförs till de danska öarna för att förena sig med
de danska trupperna till försvar mot varje invasion av tyska trupper.
Sverige förklarade sig också villiga att biträda vid stillestånds
förhandlingar.
Den svensk-norska styrkan kom i praktiken att bli större sedan
svenska och norska förband började anlända till Fyn och Skåne.Jyl
land invaderades av tyskarna och danskarna retirerade, men mot
slutet av maj drog sig tyskarna tillbaka. Totalt kom den svensk-nor
ska styrkan på Fyn att öka till nära 6 ooo man, medan resten av styr
kan, totalt nära 20 ooo man, förlades som reserv i Skåne. Även
sjöstridskrafter sattes i rörelse.
Efter misslyckade förhandlingar i London ingicks mellan Dan
mark och Preussen, under Oscar I:s överinseende i Malmö den 7
juli, 6 en vapenvila. Den preussiske generalen Wrangel höll dock på
att äventyra avtalet varvid det från danskt håll begärdes ett svenskt
väpnat ingripande. Stilleståndsförhandlingarna kunde dock fortsät
ta och de avslutades den 26 augusti 1848. Den svenska styrkan
fördes därefter hem från Fyn i september. Efter Malmökonven
tionen ökade Oskar I:s anseende som diplomat, inte minst i S:t Pe
tersburg.
Vapenvilan hade ingåtts på sju månader, och i början på 1849
fanns en fredsbas som alla intresserade makter var beredda att ac4
5
6

Den svenska bistorie11, s. 98.

Jansson, s. 35. Ericson, s. 209. Den svenska historien, s. 99.
Ericson s. 210. Enl. Jansson, s. 36 den 2 juli. Förklaringen kan vara att avtalet
slöts den 2 juli, men g odkändes först, efter en resa av Manderström, den 7 juli av
de preussiska och danska reg eringarna.

ceptera. Men under alla sonderingar efter en acceptabel lösning
hade tiden gått, och förhållandena mellan slesvig-holsteinarna och
Danmark hade blivit allt sämre. De bägge hertigdömena styrdes
som ett i praktiken tyskt Slesvig-Holstein, och Danmark såg sig lu
rat, under stilleståndets mask fann de en rad tecken på att inkorpo
reringen i det Tyska förbundet förbereddes. Mot Oscar I:s önskan
bröt danskarna vapenvilan, och den 3 april r849 utbröt återigen
lerig. Nu stod striden mellan den danska armen och en arme från
Slesvig-Holstein stödd av en arme från det Tyska förbundet. Oscar
vägrade nu att medverka, och stämningen i Sverige hade blivit sva
lare sedan kostnaderna för r848 års rustningar hade blivit kända.
Däremot var kungen diplomatiskt verksam och företog vissa sjö
militära demonstrationer. Han kom dock i skuggan av Ryssland och
Storbritannien under vars ledning en preliminärfred slöts den ro
juli i Berlin. Vapenvila skulle nu råda medan fredsförhandlingarna
fortsatte i London. Under tiden skulle en opartisk regering,
bestående av en dansk, en preussare och en engelsman ha ledningen
över Slesvig. Ordningen skulle upprätthållas, efter ett dansk förslag,
av svenska trupper. Slutligen enades man om att norra delen av Sles
vig skulle ockuperas av svenska, södra delen av preussiska trupper.
Vid de förberedande sonderingarna hade svenska regeringen vi
sat svalt intresse. Man befarade att bli indragen i strider. Som villkor
uppsattes från svensk sida att båda parter skulle hemställa om delta
gande samt att samtliga stormakter skulle godkänna planen. 7 Trots
att detta uppfylldes uppstod det från svensk sida problem. Avtalet
som stipulerade z ooo man från den svenska sidan, ansågs för lite
de preussiska i Sydslesvig skulle få uppgå till 6 ooo man. Sedan den
svensk-norska kårens numerär höjts till 4 ooo man var även detta
hinder undanröjt. I augusti 1849 anlände den svensk-norska kåren
och fick direkt ingripa för att stävja dansk-tyska kravaller i Flens-

7

Jansson, s. 44. Intressant är att jämföra lild1eten med dagens fredsbevarande ope
rationer som när det gäller Pence Keepi11g kräver parternas godkännande och sä
kerhetsrådets mandat (d.v.s. stormakternas godkännande).
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burg. Sammanlagt bestod den svensk-norska kåren av 2 668 svens
ka och r r 7 5 norska soldater. 8
Den 2 juli r 8 50 slöts så den slutliga freden mellan å ena sidan
Danmark, å den andra Preussen och det Tyska förbundet. Den in
nebar dock ingen lösning av den slesvig-holsteinska frågan. I mit
ten av juli lämnade de svensk-norska trupperna norra Slesvig och
Danmark stod nu ensamma inför slesvig-hosteinarna.
SVENSKA FRIVILLIGA - INDIVIDERNA 9

De svenska frivilliga i dansk-tyska treårskriget hade naturligtvis
påverkats av skandinavismen. Då den inledningsvis var en student
rörelse kom det att prägla vilka som I 848 reste till Danmark.
Studentmötena och den ivriga litterära agitationen i riktning mot
ett enat Norden hade eldat såväl den akademiska ungdomen som
ungdomar ur andra samhällsklasser att inte enbart i tal och sång,
utan även i handling omsätta de skandinaviska sympatierna. Den
unge studenten Carl Egerström vars dagboksanteckningar publice
rades i Östgöta-Correspondenten får representera denna strömning.
Han beskriver hur danska, norska och svenska frivilliga i samlad
trupp uttågar ur Köpenhamn för att bege sig till krigsskådeplatsen.
De följs av den danska huvudstadsbefolkningens sympatiska blickar
och livliga hälsningsrop. Allmänt och unisont sjöngs »Den tappre
landssoldat» en då alldeles ny sång, omväxlande med >>Sönner av
Norges det reldgamle Rige» och »Kung Carl, den unge Hjälte.»
Vid den sista halt som gjordes inom stadens område beslöts att
svenskarna skulle marschera främst. Plötsligt hördes det välbekanta
studentropet »sångare!>> och inom några minuter stod en präktig,
väl skolad fyrdubbel kvartett uppställd i täten som stolt och hänfö8

9

Ericson, s.212.
Alla beskrivningar, berättelser och anekdoter är, när inte annat anges, hämtade ur
Schöldström 1903 och 1905. De återfinns under
individs namn, när så
inte är fallet finns nothänvisning.
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rande brusade fram: »Vikingasäten, åldriga lundal, klippor, den evi
ga frihetens värn... >>
Under tonerna av den gamla studentmarschen var det en frivil
lig nordisk skara, inspirerad av studentrörelsens skandinavism, som
tågade genom Vesterbro ut ur den danska huvudstaden. 1849 var de
frivilligas tåg snarare en officersrörelse. Kriget hade nu brett ut sig
och fått ett vidare perspektiv. Förutom de skandinaviska sympatier
na blev nu möjligheterna, för redan militärt utbildade att på när
mare håll dra egna erfarenheter och förkovra sig i krigets konst, en
realitet. Att inte fler officerare anslöt sig till de frivilligas skara
berodde på att de
fick ledigt - de behövdes i de egna leden för
den »fredsstyrka>> som skulle avgå till Slesvig.
Gustaf Envall var med på det stora skandinaviska studentmötet
i Köpenhamn 1845 där Orla Lehman tog löfte av Nordens student
er att de med liv och blod skulle försvara den skandinaviska iden.
När kriget så bröt ut mindes han sitt löfte och begav sig genast av.
Emanuel Kastengren, furir vid Norra Skånska infanteriregement
et, ville pröva på hur det gick till i ett krig och det var hans innerliga
lust att få ta ett nappatag med inkräktarna.
Totalt 253 10 svenskar åkte under perioden 1848-1850 för att
som frivilliga gå i dansk krigstjänst. Utöver detta kan ytterligare två
individer, nämligen löjtnanten Cederschöld och sergeanten Ståhl
gren också ha varit i dansk tjänst. Il Att Fritz Schiiberg var i dansk
tjänst råder det ingen tvekan om, frågan är dock om han skall anses
som svensk frivillig. Han var ursprungligen dansk men hade bott
och köpt egendom i Sverige före kriget. Han återvände till Sverige
efter ca tre månader i dansk tjänst 1848, och blev då svensk med
borgare. Carl Herman Holst född i Kristiania men underlöjtnant
vidJämtlands fältjägare, räknas han som svensk eller norsk? Konst
nären Svante Hallbeck var i dansk tjänst vid Köpenhamns borg
ervrebning r 848-1849, liksom flera andra svenskar. Då dessa endast
deltog i vakttjänstgöring och dylikt, och inte var kombattanter i fält,
10

11

Ericson och Paulsen 1949 anger antalet frivilliga till 243.
Schöldström 1903, s. ro.
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kan man fråga sig om de skall räknas med i de frivilligas skara. 12
Av de frivilliga var sz officerare samt 39 med lägre grader. En
var kadett vid Karlberg (för flottan). Ytterligare nio hade militär er
farenhet: fyra f.d. officerare, tre f.d. underbefäl och två meniga.
Bland de frivilliga utan militär bakgrund var 2 5 studenter. Detta
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De svenska frivilligas fiirdelning pd truppslag m.m. samt dems grader i da11ska
arnufn 1848-1850.*

12 De namngivna individerna i detta stycke är inte medräknade i summan 253
frivilliga.
Samtliga tabeller avseende 1848-1850 års krig är baserade på underlag från
Schöldström, 190 3 och 1905.Jag gör, liksom Schöldström, inget anspråk på att
de skall vara till 100% exakta. Många av de frivilliga tjänstgjorde i flera olika för
band och innehade olika grader. Tabellen bygger på det sista förbandet där de
tjänstgjorde, och den sista graden de hade under sin tjänstgöring. Tex. så avan
cerade två av de frivilliga från meniga till löjtnanter under sin tid i Danmark.

kan synas vara få då skandinavismen var en studentrörelse och som
tidigare nämnts åkte många studenter som frivilliga till Danmark.13
Vi skall då ta hänsyn till att många av officerarna och de övriga hade
varit studenter på I 8 3 o- och I 840-talet och av de 9 I som vi inte vet
så mycket om var, eller hade säkert många varit studenter.
Militärerer
Officerare
F.d. officer
Uoff/ubef/volontärer
F.d. uoff/ubef/volontärer
Meniga
Kadetter
Summa

Infanteri Kavalleri Artilleri
28
8
7

3
17
1
1

Flottan

9

Summa
52

1

4

8

2

39
3

1

2

6

8

1

1
101

De svenskafrivilliga med militär bakgrn11d I 848-18 50.
Civila
Tjänstemän
Medecinare/apotekare/elev
Lantbrukare
Ingenjörer
Hantverkare/gesäll
Kontorist/bokhåll/skrivare
Studenter
Handlare/handelselev
Sjömän
Skulptör
Okänt
Summa

7
8 (varav en veterinär)

2

1
6
9

25
2
7
1
91
159

De svenskafrivilliga med civil bakgrund I 848-18 50. *

13 Paulsen 1949, s. 3 2 anger antalet studenter 1848 till mellan 30 och 40.
Läkarna och apotekaren är med i denna summa.

Om flera av de frivilliga råder det osäkerhet, namn kan ha förväx
lats, många kom inte med i rullorna utan har identifierats senare ge
nom tidningsartiklar m.m. I några fall kan individer ha dubbelbok
förts. Carll\!Ialmström, menig vid 2:a danska reservbataljonen från
maj till oktober I 848, kan exempelvis mycket väl vara samma indi
vid som Carl Wilhelm Malmström, underofficer vid 4:e danska re
servbataljonen från maj till juli 1849. Ytterligare ett par sådana fall
föreligger. Siffran 253 är alltså mycket osäker, men några kan fak
tiskt läggas till listan. T.ex. så tjänstgjorde sex svenskar som läkare,
både i armen och flottan samt en svensk som apotekare vid det dans
ka fältapoteket.
Att flera av dem som åkte till Danmark hade äventyr i blodet kan
inte ifrågasättas: friherre Mörner flyttade till Mexiko och var en tid
adjutant hos diktatorn Santa Anna; fem deltog i amerikanska in
bördeskriget, där några stupade; nio utvandrade till Amerika; fem
deltog i andra krig runt om i världen och sju spenderade tid på re
sande fot eller bosatte sig i främmande länder. Som exempel kan
nämnas Lars Johan Adrian som uppges ha stupat i fransk krigstjänst
under belägringen av Sevastopol, samt Carl Westerberg som tidi
gare varit med franska främlingslegionen i Afrika och senare tjän
ade som officer i ungerska frihetskriget för att sluta sina dagar i Chi
cago 1855.
Att den svenska frivilliginsatsen var uppskattad samt att de sven
ska frivilliga gjorde ett gott arbete visar sig i det antalet som blev
tilldelade Dannebrogsorden 14 i olika valörer. Granskas bataljon
chefernas rapporter så var omdömena om den absoluta huvuddelen
av de frivilliga goda, en stor del var vitsordade för sin tapperhet,
plikttrogenhet och oförvitliga uppförande. Det var dock inte alla
som skötte sig, även om det enligt rapporterna var få: fyra var an14 Dannebrogsorden: en dansk riddarorden. Finns i två klasser, den första innefat
tar storkommendörer (som endast är kungliga personer) och storkors (motsva
rande de forna riddarna), den andra, som 1864 indelades i två grader, utgörs av
kommendörer och den tredje av riddare. 1809 upprättades även Dannebrog
männens klass, som kan utdelas till vem som helst.
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tecknade för benägenhet till dryckenskap men bara en fick straff för
detta - arrest; en blev av okänd orsak degraderad från korpral till
menig; två fick arrest för ohörsamhet mot överordnad; en fick sam
ma straff för ovarsamt hanterande av skjutvapen inom förläggning;
en blev struken ur rullorna för svikande av soldatplikt; två blev över
lämnade till polisen för misstänkt utprångling av falska sedlar.
Johan Gabriel von Gegerfelt blev häktad på Als sommaren r 849
och återförd till Sverige anldagad för att genom en kamrat ha försökt
prångla ut falska svenska sedlar. Vid rättegången ansågs han vara
oskyldig. Han hade i god tro tagit emot pengarna, vilka sänts till
honom från Sverige. Carl Gustaf Löhr blev på ett obehagligt sätt
inblandad i sedelutprånglingshistorien. Han hade lånat 20 riksda
ler av von Gegerfelt och blev också förd till Sverige. Även Löhr blev
frikänd. Men under tiden hade de båda blivit avförda ur de danska
rullorna.
Av dem som var officerare i dansk tjänst utnämndes sammanlagt
34 till riddare av Dannebrogen. Av dessa 34 blev två dessutom kom
mendörer av Dannebrogsorden och Dannebrogsmän samt två en
bart tillika Dannebrogsmän. Fem av officerarna dekorerades också
med svenska tapperhetsmedaljen för tapperhet i fält i olika valör
er.15 Tre av de svenskar som tjänstgjorde som läkare blev Riddare av
Dannebrogen. Av de som inte tjänstgjorde som officerare blev en
dast en riddare av Dannebrogen, nämligen Uppsalastudenten C. A.
Ångström som tjänstgjorde som menig vid de beridna Herr
gårdsskyttarna juni till augusti 1848. Han blev dessutom kom
mendör av samma orden. En svensk kavallerilöjtnant vid namn Li
liehöök, som uppehöll sig som >>amatör>>- hos överstelöjtnant Hel15 Att de fick medaljen för sin insats i det dansk-tyska kriget torde vara troligt.
Bland annat berättas det att Oscar I gav A.G. Hällstrand medaljen för sina insat
ser då Dannebrogsmännens hederstecken uteblivit. Schöldström r903, s. 6r.
Vidare i K.rVAT r 8 50, s. 596 framgår det att den 20 september »har K.M. tillagt
underofficeren vid inre bevakningen å Malmö citadell P.A. Sjögren, som under
danska fälttåget 1848-49 ådalagt mannamod samt sårad blifvit, silfer-rnedaljen
,för tapperhet i fält>.»

gesen vid Fredrikstad 1850, skall ha kämpat med stor bravur och
utnämndes efter striden till riddare av Dannebrogen. Av de övriga
svenska frivilliga utnämndes 20 till Dannebrogsmän varav fem ock
så blev innehavare av svenska tapperhetsmedaljen för tapperhet
i fält i olika valörer. En blev »bara» innehavare av svenska tapper
hetsmedaljen för tapperhet i fält. En av de frivilliga, Johan Victor
Pousette, underkorpral vid 5:e linjebataljonen tilldelades sitt Dan
nebrogsmännens hederstecken i sitt avskedsbetyg men hade 56 år
senare ännu inte fått sin utmärkelse. Även befordran var en form av
belöning. Två varande sergeanter fick sekondlöjtnants avsked efter
sin tjänstgöring och skalden Afzelius fick premiärlöjtnants avsked.
Anders August Linnström blev 1850 struken ur riddarlängden
sedan han försökt att återigen bli anställd i danska armen men fått
avslag. Han övergick då i schleswig-holsteinsk krigstjänst och därig
enom slogs han mot sina forna vapenbröder. Han uppges vidare
som officer i italienska armen ha deltagit i kriget i Lombardiet.
Linnström stupade slutligen i det nordamerikanska inbördeskriget
i slaget vid Bull Run den 30 augusti 1862. Även Patrik Gustaf Ber
gin gick in i schleswig-holsteinsk krigstjänst 1850 och blev där
officer. Han blev dödligt sårad i slaget vid Isted den 21 mars, i strid
med den arme i vilken han själv kämpat föregående år.
1848 drabbade de största förlusterna de frivilliga vid Dybböl, då
tre stupade och två sårades varav en avled några dagar senare. År
1849 var det vid Fredericia de största förlusterna erhölls. Där stu
pade eller sårades fem frivilliga 16 så svårt att de senare avled av sina
skador och 1 r sårades. En uppges ha blivit tillfångatagen vid Fre
dericia men blev senare utväxlad (se bilaga r). Bland de mer kända
stupade fanns friherre Axel Lagerbielke och friherre Erik Leijon
hufud. Lagerbielke, som var underlöjtnant vid Svea livgarde, avled
av sina skador på garnisonssjukhuset i Köpenhamn den 11 augusti.

16

Summan inkluderar C.H. Holst, vilken jag dock inte räknat med i min totalsum
ma om 2 5 3 svenska frivilliga. Han förtjänar dock att nämnas då han var svensk
officer och tjänstgjorde vidJämtlands fältjägare.

Erik Leijonhufvud sades ha varit omtyckt av sina soldater att en
dansk soldat sades ha rusat in i kulregnet och räddat hans lik från att
falla i fiendens händer. 17
ORGANISATIONEN

Det fanns ingen organisation som stöttade de frivilliga men några
fick hjälp med pengar till sin resa och sitt vapen. J. A. Blohm tackar
i ett brev till Nerikes Allehanda sina gynnare i Örebro, vilka bekostat
hans resa och >>hans goda gevär.» Den tidigare nämnda Afrika-ve
teranen Carl vVesterberg undertecknade, i Jö'nleiipingsbladet den 2 2
april 1848, ett upprop om bildandet av en svensk frikår till Dan
marks hjälp. Där erbjöd han sig att bli en sådan kårs ciceron i Dan
mark. I samma tidning 20 maj berättas att Westerberg samlat flera
frivilliga samt inträffat i Köpenhamn, där han ämnade ingå i danska
hären som simpel ryttare och bestod sig själv med vapen och tre
månaders underhåll.
Flera berättar hur de reste med båt direkt till Danmark, några
togs dit till fots och andra med häst och vagn. Från Stockholm tog
det fem dagar för GustafEnvall att nå Köpenhamn med ångfartyg.
Berättelserna vittnar också om att många medförde egna skjutvap
en, ofta av jakttyp. 18 Väl i Köpenhamn begav sig en del först till stu
dentföreningen för att få råd och vägvisning, medan andra direkt

17

Schöldström 1908, s. 63. Schöldström 1903, s. 60.
1908, s. 80.

18 Schöldström
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begav sig till krigsministeriet och anmälde sig som frivilliga. J. A.
Bergström berättar hur de redan samma dag de anmält sig, kom
menderades ut för att exercera på Nörre Feldt. Där exercerade man
8 timmar varje dag, övade sig i bajonettfäktning och besökte ofta
skjutbanan. Utbildningen var ca två veckor lång för dem som inte
hade tidigare militär erfarenhet. Efter dagens exercerande roade
man sig i Köpenhamn på kvällarna, på T ivoli, Det Kongelige Tea
ter eller på Comedien där de hade fribiljetter. De som hade utbild
ning gick direkt in i förbanden, några fick först avlägga ett skjut
prov om 8 skott. 19 Ibland var det si och så med utbildningen. För C.
G. Graelius del lyckades det att efter avlagt skjutprov med sin stud
sare direkt smita iväg med ett förband till kriget, trots att han inte
var militärt övad.
De frivilliga placerades i reguljära förband, några i mer eller
mindre privatfinansierade frikårer. 182 var i olika infanteriförband
varav 42 som officerare, tre fick plats vid herrgårdsskyttarna20 , r 3 i
kavalleriet varav fyra som officerare, 2 2 i artilleriet varav nio som
officerare och slutligen så tjänstgjorde 3 2 i flottan varav tio som
officerare och en som styrman. I vissa fall råder det osäkerhet om
vilken grad och vilket förband de tillhörde. En del av de frivilliga
tjänstgjorde i flera olika förband och några fick tillfälle att följa de
högre danska cheferna. Greve Löwen tjänstgjorde bl.a. som gener
al de Mezas adjutant under slaget vid Fredericia. Majoren P. J.
Schiirer von Waldheim var general Ryes adjutant vid samma slag.

19

Schöldström 1905, s. rn.
av skvadrons storlek under baron Blixen-Finecke. Förbandet upplös
tes efter första stilleståndet i sept 1848. Min tabell i bilaga I anger två svenska
deltagare. Faktum är att ytterligare en svensk B.J. Bergman som första frivilliga
svensk också var med i detta förband. Han är listad i mina tabeller som tillhörig
ett annat förband, då han även var med 1849.

20 En frikår
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Defrivilligas ljii11stgiiringsperioder uuder treårskriget*

De flesta svenskar hemförlovades efter Fredericia-slaget, men inte
alla. Fyra kämpade under i princip hela kriget från 1848-1850, tre
från 1849-1850 och tre var faktiskt med bara 1850.
REFLEXIONER ÖVER TREÅRSKRIGET

Att inte fler officerare tidigt anslöt sig till de frivilligas skara I 848
får man förmoda beror på att Sverige på ett alldeles påtagligt sätt
var delaktig i den inledande delen av konflikten med expeditions
kåren på Fyn och i Skåne. Hur många av de frivilliga på aktiv stat
* Tabellerna för 1864 års krig är baserade på underlag från kW. Möller. Liksom
Möller gör jag inget anspråk på att de skall vara till 100% exakta. Intressant att
notera är att de skiljer
från de uppgifter Mi.illem och Ericson anger.JmfMiil
lems tabell på s. 100. Min tabell är baserad på Möllers underlag vilket Miillems
tabell vid granskning också verkar vara. Nliillerns uppsats innehåller uppenbara
motsägelser t.ex. så
han på s. 88 att antalet svenskar som tjänstgjorde som
officerare var 7 5 st, vilket stämmer enl.Möller, men i tabellen på s. roo är antalet
officerare 79. Anledningen till skillnaden kan vara att personal bytte förband och/
eller grad under sin tjänstgöring. En svensk f.d. officer tjänstgjorde som korpral.
Tre frivilliga fick sekondlöjtnants avsked, och en fick kornmender-sergeants av
sked. ·vidare kan Miillern haft källor som inte är redovisade.
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som fick ledigt och hur många som tog avsked för att tjäna i den
danska armen är inte känt. J. V: Pousette berättar att han sökte ett
års ledigt då kriget bröt ut 1848. När han inte fick ledigt från sin
tjänst som sergeant vid fästningsbyggnaden i Vaxholm lade han in
om avsked och fick ut sin innestående sold.
Även observationskåren tog ut sin rätt. Löjtnant Johan Psilan
der var endast i dansk tjänst två månader. Svenske krigsministern
vägrade honom förlängd permission då Södra Skånska infanterire
gementet skulle delta i densamma. Man får förmoda att detta på
verkade benägenheten att ge officerare ledigt. Detta skall då ställas
mot behovet att från svensk sida ge officerarna och andra möjlighe
ten att skaffa nyttiga krigserfarenheter. A. 0. Wallenberg, premiär
löjtnant i flottan, anger att han inte själv sökte ledigt utan fick ett
erbjudande från krigsministern att begagna sig av tillfället. Detta
understryker att det var intressant att ge folk tillfälle att skaffa erfa
renhet.
De svenska förlusterna skall jämföras med danskarnas totala för
luster på 2 128 stupade och 5 797 sårade. På tysk sida räknar man
med att r 284 man dog och 4 675 sårades. 21 De svenska frivilliga ut
gjorde något mer ä11 en halv procent av det totala antalet i den dan
ska hären. Förlusterna i procent är liknande. Den svenska frivilli
ginsatsen var förmodligen mer av ett symboliskt värde, än att den
hade någon praktisk betydelse för krigets utgång. För att visa sin
uppskattning undertecknade drygt 44 ooo danskar efter kriget en
tacksägelseadress till de frivilliga som deltog i treårskriget. Dessu
tom präglades 1850 en minnesmedalj till hågkomst av de frivilligas
hjälp.
Den svenska politiken hade en större betydelse än de frivilligas
insatser: expeditionskåren på Fyn bidrog otvivelaktigt till att tys
karna i maj 1848 drog sig tillbaka frånJylland av rädsla för sin flank.
Den svenska diplomatin ledde fram till vapenvilan sommaren 1848
och de svensk-norska övervalmingsstyrkorna i norra Schleswig bi
drog till ett visst tryck på tyskarna.
21

Ericson, s. 3 I.

l(riget nzot Preussen och Österrilee r 864
SVENSK POLITIK UNDER I 864 ÅRS KRIG

Den 18 juli 1859 avled Oscar I och hans son Karl XV efterträdde
honom. Vid ett omtalat kungamöte på Ljungbyhed i Skåne 1860
lovade Karl XV sin danske kollega militär hjälp i händelse av en för
nyad konflikt med Preussen. På sommaren 1861 genomförde Karl
XV och prins Oscar en mycket uppmärksammad resa i Europa. De
besökte både den franske kejsaren och den engelske drottningen.
Syftet med resan var att vinna sympatier för skandinavismen. Up
penbart är att de inte lyckades med sitt uppsåt. 22 Den officiella
svenska politik som dessa år ackompanjerade de kungliga allians
och successionsinviterna, var klar och konsekvent. Den tog så långt
det kunde ske Danmarks parti gentemot både neutrala och fientliga
stormakter, och den gav Danmark alldeles bestämda råd avsedda att
så långt som var möjligt tillmötesgå skäliga krav och samtidigt hålla
på sin självständighet. 23
När den tyska förbundsdagen den 9 juli 1863 hotade med vap
enmakt om inte rnarspatentet återkallades, skred Karl XV åter till
verket. Vid ett möte med Fredrik VII den 22 juli lovade Karl A'V
svensk-norskt stöd till försvar för eidergränsen, under förutsättning
att Holstein fullständigt utsöndrades. Den svenska utrikesstatsmin
istern Manderström var bekymrad över kungens utfästelse men såg
pessimistiskt på Sverige-Norges faktiska möjligheter att hålla sig
utanför en väpnad konflikt.
traktatsutkast gjordes upp av den
svensk-norske ministern i Köpenhamn, som syftade till en svensk
norsk undsättning med 20 ooo man. Inom statsråden uppstod pro
tester vilket resulterade i att alliansen, om inte formellt men väl
reellt avvisades. Det ansågs som en absolut förutsättning för en

23

Jansson, s. r 54 f. Ericson, s. 39.
Jansson, s. 173.
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svensk intervention att ytterligare en västmakt aktivt ingrep på
Danmarks sida. 24
En dansk framställan om fortsättande och avslutande av för
bundsförhandlingarna, som gjordes den 2 7 november, avvisades
slutligen från svensk sida den 2 december.25 Karl XV:s aktivism
flammade tillfälligt upp i mitten av december, då redaktören Carl
Ploug 26, i Fcedrelandet 27 , publicerade ett telegram från Sohlman:
»22 ooo mand komme og han selv». Löftet måste genast demen
teras.28
Det enda militärt reella Sverige gjorde under kriget var att i juni
r864 sammandra en svensk-norsk eskader. Denna ställdes under
befäl av dåvarande hertigen av Östergötland, sedemera konung Os
car Il. Syftet var att »visa flagg>> i Skagerack. Eskadern som var helt
ångdriven bestod av: 2 linjeskepp, 3 fregatter, 4 korvetter och 6
kanonbåtar. Den upplöstes redan i juli då det syntes klart att ome
delbara fredsförhandlingar förestod. 29
SVENSKA FRIVILLIGA

INDIVIDERNA 30

Vilka var individerna som lämnade fosterlandet för att ge sig av och
kämpa för Danmark? De kan indelas i två kategorier dels de som var
påverkade av skandinavismen och Danmarks sak, dels de som såg
ett tillfälle att få pröva sina vingar i kriget eller helt enkelt sökte
äventyr. En kombination av dessa kategorier är naturligtvis också
förekommande. Något som tycks vara en allmän föreställning hos
24Jansson, s. 196 ff. Den svenska hist01·ien, s. r8r f. Ericson, s. 39. Hallendorff, s. 2 ff.
25
Jansson, s. 207 f.
26 Dansk statsman och redaktör för F«drelnndet.
27 Dansk tidskrift.
28
Jansson, s. 217 f. Den svenska bist01·ie11, s. 182 f.
29 Furtenbach, s. 80.
30 Där separata noter inte finns hänvisas till Möller under respektive individs
namn.

de frivilliga är den romantiska visionen om higet. Som löjtnanten
vid Kungl. Westgöta Dals Regemente Otto Lindberg uttryckte det:
»Önskan att aktivt få deltaga uti ett fälttåg hade länge utgjort en
älsklingside hos mig.» 31 Eller som Hugo Raab skrev till sin syster
när han anlänt till Köpenhamn den 7 mars: »Med friska mod, var
ma kläder, goda vapen och litet kunskaper går jag nu för att se, huru
kriget verkligen ser ut på nära håll. Fäll du någon gång en liten för
bön till W år Herre för mig, så skall du se att vi åter skola träffas fris
ka och raska.» 32
Lindberg anger som orsak till sitt deltagande i kriget att den
dansk-tyska konflikten helt enkelt gjorde det möjlig för honom att

De se:.:: svenslw officerarna som anslöt sig till den s.k. striivldh·en r 864Fi: v.: Cnrnf, Siifverspm-re, Raab, Tisell, Boi-geustjerna och Schmnltz.
31 Lindberg, s. r.
32 Ericson, s. 41.

få sin önskan om deltagande i ett fälttåg uppfylld.33 Gustaf Ekholm,
underlöjtnant vid Upplands regemente hävdar att det rådde sam
hörighetskänsla mellan de skandinaviska folken. 34 Axel Eduard
Wester anger skandinavism och fosterlandskärlek som skäl för sitt
deltagande. 35 Hertigen av Östergötland, prins Oscar, som mot slu
tet av treårskriget varit chef för en eskader som skulle föra svensk
norska soldater tillbaka till Sverige från farvattnen vid Slesvig, var
under hela krisen och laiget lidelsefullt engagerad i Danmarks öde.
Han var upprörd över den officiella svenska politiken som han an
såg som ett ovärdigt svek. Även han önskade gå ut som frivillig och
kämpa vid Dannevirke i den danska hären. Hade han rått sig själv
skulle han ha tagit »musköten över axeln och deltagit i striden>>.36
Nu rådde han sig inte helt själv och blev avrådd av sina rådgivare,
inte helt oväntat kanske, men det visar att det även i kungahuset
fanns dem som hade tankar på att dra ut som frivillig.
Det totala antalet svenska frivilliga var 426 man 37• I den siffran
är inte underofficeren vid Nerikes regemente, F.W. Gumaelius,
som blev officersaspirant vid det danska infanteriet den 30 juni in
rälmad. Utöver detta tjänstgjorde sex medicine kandidater och två
medicine studerande vid bl.a. fältambulanser, lasarett och ombord
på den danska flottan. Sex stycken regements- och bataljonsläkare
samt överkirurgen vid Serafimerlasarettet i Stockholm, professor
C. G. Santesson, tjänstgjorde under längre eller kortare tid utan
avlöning och fast anställning dels vid de danska fältambulanserna,
dels vid lasarettet på Als. 38 Vidare är de som var frivilliga under
treårskriget och därefter stannade kvar i dansk tjänst och tjänst33

Lindberg, s. r.
34 KrA. Ekholm, vol r.
35 KrA. 'l;vester, vol 1.
36 Hadenius, s. 14, 2 r och 2 3 f.
37 Enl. _Möller vid sammanräkning, enl. Ericson s. 4of och Miillern var det totala
antalet 434 man. Ericson verkar ha använts 1Vföllerns uppgifter {se vidare
bilaga 3). Möllers verk gör dock inte anspråk att vara helt fullständigt.
38 Miillern, s. 90. Möller, s, r 3 r f.

gjorde under I 864 års krig ej medräknade. Dessa var enligt Schöld
ström39 B. J. Bergman som tjänstgjorde som kompanikommendör
vid 3:e linieregementet och förde befäl vid Dannevirke. Han
återvände efter krigsslutet till fäderneslandet; J. P. Westberg som
var premierlöjtnant vid 4:e regementet, vars 7:e kompani han kom
menderade under hela kriget. Han stupade vid Als den 29 juni
varvid den frivillige svenske löjtnanten P åhlman övertog befälet
över kompaniet.
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De svenskafrivilligas fördelning på truppslag nt.1n. samt deras grader i danslm
armen 1864-*

Av de svenska frivilliga med militär bakgrund var 5 3 officerare,
nio f.d. officerare, 2 r underofficerare, underbefäl eller volontärer,
40
2 5 f.d. underofficerare, underbefäl eller volontärer, tre kadetter,
24 meniga och f.d. meniga, sex med osäker militär bakgrund bl.a.
en ångfartygsbefälhavare, 41 en kompanichef vid Arboga skarpskyt
teförening och en från Gotlands nationalbeväring. De tre sistnämn
da tjänstgjorde alla som officerare i den danska armen.
39

Schöldström 1905, s. 2 res p s. 18.
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De svenskafrivilliga med militär bakgnmd I 864-**

Ett antal av de frivilliga hade även deltagit i treårskriget. Bland
officerarna förtjänar löjtnanten vid Livbeväringsregementet Con
rad Betzholz och den f.d. löjtnanten vid Skånska dragonregementet
Palle Rosenkrantz att nämnas. Betzholz deltog först som menig, se40

Miillern och Ericson anger 2 kadetter förmodligen baserat på Möller. Den sista
anges vara C.A.M. Sandels, Lindberg s. 207.
41
Det kan vara denna ångfartygsbefälhavare som listas som officer vid flottan enl.
Miillern och Ericson.
Tabellerna för 1864 års krig är baserade på underlag från A.VV. Möller. Liksom
Möller gör jag inget anspråk på att de skall vara till mo% exakta. Intressant att
notera är att de skiljer sig från de uppgifter Miillern och Ericson anger. Jmf Miil
lerns tabell på s. roo. Min tabell är baserad på Möllers underlag vilket Miillerns
tabell vid granskning också verkar vara. Miillerns uppsats innehåller uppenbara
motsägelser t.ex. så säger han på s. 88 att antalet svenskar som tjänstgjorde som
officerare var 7 5 st, vilket stämmer en!. Möller, men i tabellen på s. 100 är anta
let officerare 79. Anledningen till skillnaden kan vara att personal bytte förband
och/eller grad under sin tjänstgöring. En svensk f.d. officer tjänstgjorde som
korpral. Tre frivilliga fick sekondlöjtnants avsked, och en fick kommender-ser
geants avsked. Vidare kan .Miillern haft källor som inte är redovisade.
*' Tabellen bygger på Möllers underlag och skiljer sig återigen från .Miillerns och
Ericsons uppgifter.
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dan som korpral vid 4:e danska dragonregementet 1849- 1850 där
han sårades vid Isted 1850. Han erhöll sekondlöjtnants avsked och
dekorerades med Dannebrogsmännens hederstecken. Från den 14
april r 864 tjänstgjorde han som premiärlöjtnant vid 1 :a danska in
fanteriregementet. Han deltog med utmärkt tapperhet i affären vid
Lundby den 3 juli där han sårades av fyra kulor. Han fördes till
preussarnas lasarett i Hobro där han avled den 28 juli. Strax före
avresa till Danmark hade han fått en sabel av konungen Karl }CV:
Sabeln togs som krigsbyte av den preussiske kaptenen von Schlut
terblach. Detta grämde Betzholz i sitt sjuldäger. Då von Schlutter-

42

43

TVerner. Schöldström 1908, s.
Vad gäller Palle Rosenkrantz och därefter nämnda G.A. Blomqvists tjänst
i »engelska » främlingslegionen kan två möjligheter övervägas. Dels kan det
vara ett missförstånd och det som avses är den franska främlingslegionen som
deltog med sitt 1:a och 2:a regemente, totalt 4 500 man i Krimkriget. Om
franska främlingslegionen kan man läsa bl.a. i Geraghty, Tony: l\llarcb 01· Die.
Fm11ce rmd the Foreig11 Legion. Grafton, London r986.
Det är dock, med tanke på att uppgiften om deras deltagande i den engelska
främlingslegionen funnits i flera av varandra oberoende källor, mest troligt att
det som avses är de tyska, schweiziska och italienska legioner som rekryterades
av engelsmännen under Krimkriget. Om detta har Michael Ball, Head of the
Department of Printed Books på British National Army i\1useum, den 2 I au
gusti 1998, berättat följande i ett e-mail: De tre legionerna rekryterades i ett
försök att kompensera en allvarlig brist på tillgängliga engelska trupper. De
kallades inledningsvis för främlingslegioner men döptes, efter det att drottning
Victoria insisterat, om till »British-German-, British-Swiss-respektive British
Italian Legion.» Ingen av dessa trupper slogs någonsin på I<:rim. Några förband
nådde sent I 855 Scutari och Smyrna men fientligheterna upphörde innan de
kom i su·id. Den brittisk-italienska legionen spenderade huvudsakligen sin tid
på Malta. Totalt rekryterades r6 ooo man. Den engelska regeringen vände sig
till flera europeiska stater för att fä tillåtelse att rekrytera inom deras gränser.
Sverige var ett av länderna som nekade, men det verkar inte helt otroligt att en
skilda individer fann sin väg till någon av de tre legionerna. Mer om detta kan
läsas i Bayley, Charles Calvert: 11!ferce11m·iesfor the Crimea. The German, Swiss,
and Ita!ian Legions in British Service, 1854-1856. AiicGill-Queen's University
Press, Montreal/London r 977.

blach -dock först efter Betzholz död hörde talas om den svenske
löjtnantens ivriga önskan att återfå sin sabel kom han den ro augus
ti till kapellet i Aalborg dit Betzholz kista förts. Där lade han sabeln
på kistan och höll ett kort tal. 1866 sände den stupades officers
kamrater vid Livbeväringsregementet en hederssabel till von
Schlutterblach som bevis på sin uppskattning av hans ridderliga
handling.42

Palle Rosenkrantz var frivillig i 1848-1850 års danska krig och
erhöll vid dess slut Dannebrogsorden. 185 1 gick han i fransk lrrig
stjänst. Han deltog i Krimkriget och utnämndes 1855 till kapten
i engelska främlingslegionen på Krimhalvön.43 186 1-1863 deltog
han i det amerikanska inbördeskriget som major och anställdes som
sådan utan gage vid det danska överkommandot den 1 februari
1864.44
Inte bara officerare hade varit med tidigare. G. A. Blomqvist, f.d.
underofficer vid marinregementet var menig vid 6:e liniebataljonen
6 maj -november 1849, där han blev Dannebrogsman och inneha
vare av svenska tapperhetsmedaljen i silver för tapperhet i fält. Han
tjänstgjorde som sergeant vid 2 2 :a infanteriregementet från 16
april-2 2 augusti 1864, deltog med utmärkelse i Dybbölställningens
försvar och erhöll sekundlöjtnants avsked ur danska krigstjänsten.
Även Blomqvist var i engelska främlingslegionen på Krim 1855.
Många olika yrkeskategorier var företrädda bland de frivilliga.
Slående är att »lärda» eller >>bildade» yrken var svagt represente
rade. Av studerande fanns elva, därav två teknologer. Tjänstemän
och motsvarande var inte heller många. Det övervägande antalet
frivilliga kom från bokhållare- och hantverksyrken, bland de senare
förekom ett stort antal gesäller. Vi vet ingenting om ett mycket stort

44 Möller, s.
45

ro8. Ericson, s. 268.
KrA. Forslund, vol I.

Civila
T jänstemän
Lärare
Lantbrukare/elev
Ingenjörer
Hantverkare/gesäll
Kontorist/bokhåll/skrivare
Studerande
Handlare/handelselev
Sjömän
Okänt
Summa

9
2

7
3

79

44

11 (varav 2 teknologer)
10
3

117 (varav en står anteclmad som greve!)
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antal av de frivilligas civila bakgrund, därför bör inte allt för långt
gående slutsatser dras av detta. Det är osäkert att yttra sig om deras
militära färdigheter. Att många av de frivilliga var aktiva inom
skarpskytterörelsen framgår dock klart av bl.a. Hugo Raabs min
nesanteckningar. Detta understryks också av medlemmen i Örebro
skarpskyttekår, C.A. Forslund vilken deltog som frivillig sergeant i
ro:e regementet.45
De svenska frivilliga led sina största förluster vid Dybböl i april
och på Als i juni r 864- I striden vid Dybböl den r 8 april stupade fyra
svenskar, fyra sårades och tio togs tillfånga. Totalt förlorade dans
karna 4 864 man i döda, skadade och tillfångatagna. P å Als den 29
juni stupade eller dödligt sårades tre, tre skadades och tolv svenskar
togs tillfånga av totalt 3 200 danska förluster, huvuddelen var dock
fångar (se bilaga 2). Dessutom dödades den sedan treårskriget va
rande i dansk krigstjänst premiärlöjtnanten J. P. Westberg vid Als
den 29 juni46 • Förutom de ovan redovisade avled korpral G. M.
Tabellen bygger på Möllers underlag och är samstämmig med Miillerns och
Ericsons uppgifter.
46
Schöldström 1905, s. 18.

*

Söderström den 28 maj av sjukdom och sekondlöjtnanten C. L. S.
E. Schuberg avled på Odense lasarett den 13 augusti av okänd
anledning.
På många ställen är de svenska frivilligas mod och tapperhet om
skriven. Detta bevisas om inte annat genom det antal svenskar som
fick utmärkelser. Många blev omnämnda i armens dagorder. Under
r 864 års krig blev 54 av dem som tjänstgjort som officerare Riddare
av Dannebrogsorden. Bland övriga frivilliga blev flera Dannebrogs
män och fick Dannebrogmännens hederstecken. Även bland läkar
na finner vi Riddare av Dannebrogsorden. Professor C. G. Santes
son utnämndes till kommendör av Dannebrogsordens 2:a grad den
5 maj 1864Att många svenskar var eller blev äventyrare får nog anses som
sant. Några har redan nämnts. Flera av de frivilliga fick smak för
fältlivet och lät sig enrolleras i den amerikanska nordstatsarmen.
Värvare från denna hade infunnit sig i Köpenhamn för att vid
krigets slut försöka få med sig så många som möjligt. Många svens
kar var med i de hårda slagen vid och omkring Richmond-Peters
burg, där sydstatshären krossades. Bland dem som stupade under
Stjärnbaneret var sergeanten vid Göta artilleri, Heinemann, som
under kriget i Danmark utmärkt sig vid Dybböl.47 Sergeanten Elg
ström, den förste frivillige att anmäla sig i dansk tjänst och för övr
igt den förste svensk som blev utnämnd till Dannebrogsman, ut
märkte sig i franska främlingslegionen under det fransk-tyska
kriget.48
Några av de frivilliga träffade sina blivande under sin tid i Dan
mark, bl.a. Gustaf Ekholm som när han vistades i Assens på Fyn
träffad konditorns dotter- som sedermera följde honom till Sverige
där de gifte sig. 49

47 Thorsander r906, s. r 58.
48 Thorsander r906, s. 163. Möller, s. n 6.
49 KrA. Ekholm, vol r.

ORGANISATIONEN

Ekonomiska skäl var naturligtvis något som hindrade många att som
frivilliga söka
till andra länder. Den uppseglande konflikten i
Danmark gav då tillfälle för de unga higarna och andra äventyrs
lystna att utan allt för stora omkostnader bege sig av för att delta i ett
la-ig. Det fanns stipendier anslagna av Rikets Ständer som officerare
kunde söka för att vinna inträde i utländsk higstjänst. Stipendierna
var inte så många och därmed endast tillgängliga för de mest merite
rade av de sökande.50 I Sverige organiserades det kommitteer som
samlade in pengar, men även enskilda bidrog med detta arbete.
Dessa medel användes bl.a. för en del av de frivilligas resor. 51
Lindberg beskriver i sin bok, Nfinnen och anteclmingar öfver kriget
i Danmark 1864, hur han satte igång en korrespondens med män,
som kunde upplysa om hur en anställning vid den danska armen
kunde erhållas 52• Vilka dessa män var, står det ingenstans att finna.
Mellan raderna kan man dock misstänka att dylika upplysningar
verkligen fanns att få, även om det aldrig var fråga om en organisa
tion i ordets rätta bemärkelse.
A.,v. Möller var en individ som kan räknas till denna skara. Han
var i Köpenhamn under 10 månader, och stöttade där de frivilliga.
I sina Berättelser från 1864 års drmslw krig besla-iver han hur han
orienterade sig i Krigsministerien, Centraldepotet och rekrytskol
oma, alla centrala institutioner i den nyss anlände frivilliges värld.
Sverige-Norges minister i Köpenhamn kammarherren Björnstjer
na, verkade också för de frivilliga. En i Köpenhamn bosatt svensk,
den f.d. löjtnanten Rosenmuller, ägnade de frivilliga all välvilja och
upplät bl.a. sitt hus som kvarter åt flera av dem. Den i 1848-1850
års krig frivillige, August Sohlman samlade och sände frivilliga till
Köpenhamn. 53
50

Lindberg, s. 2.
Möller, s. 3.
Lindberg, s. 2.
53
Möller, s. 2.
51
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Gemensamt för dessa individer var att de alla var aktiva i den na
tionalliberala skandinavistiska rörelsen. August Sohlman var en av
de häftigaste agitatorerna för skandinavismen och Danmarks sak.
Bland annat var han en av initiativtagarna till ett massmöte i mars
för Danmarks sak, vilket resulterade i fönsterkrossning hos Mander
ström och hos den ryske ministern.54 Rosenmuller var de danska
skandinavernas kontaktman hos Karl XV och prins Oscar. Det var
efter ett möte som Rosenmuller hade med Karl XV som det beryk
tade telegrammet »Han selv och de 2 2 ooo ... » publicerades av
Ploug.55
Även bland danskarna var stödet stort för de frivilliga. Exempel
vis berörde redaktör Ploug, men även individer i det danska
laigsministeriet och rekryt-kompanicheferna kan nämnas som ex
empel. Krigsministern ställde t.ex. en ordonnans till Möllers förfo
gande under nio månader. 56
Även pengamedel samlades in och sändes till Köpenhamn: Från
Sohlman, men även från kommitteerna runt om i landet kom det
bidrag. Pengarna användes bl.a. till matpolletter, skor, linne och
strumpor, till dem som behövde. Vid den första vapenvilan tog
många av de frivilliga avsked och reste hem. Huvuddelen av pen
garna började då ta slut och de medel som fanns kvar sparades för
att användas till de frivilliga som stannat kvar. När alla frivilliga
slutligen hemförlovades vid vapenstilleståndet i augusti var kassan
ansträngd. Man hade vid utresan från Sverige ombesörjt deras resa
till Danmark. Lika mycket skulle nu hemresan kosta. Dessutom
salmade många civila kläder, som de sålt eller pantsatt vid ankom
sten till Danmark. Innan ytterligare medel hann anlända hade emel
lertid flera redan rest hem. Detta väckte en del kritik och lmot gen
temot Möller i hans värv. Det anlände slutligen pengar genom en
fond insamlad av Uppsalastudenterna, men även från kommitteer-

54 Jansson,

s. 23 2 f. Hallendorff, s. 148 ff.
s. 21 7 f. Hallendorff, s. f3 7 f.
56 Möller, s. 2.

55 Jansson,

na i Lund och Göteborg. Dessa fördelades, förmodligen inte all
deles rättvist sett ur den frivilliges ögon. Varje man som anmälde
behov fick dock en anständig omgång ldäder och en resa hem.57
Hugo Raab anger att han, tillsammans med en herr Möller från
Jönköping som var i Köpenhamn engagerad för de svenska frivilli
gas räkning, samlade in pengar. Raab lånade I ooo kronor av den
svenske ministern Björnstjerna och bidrog själv med I ooo kro
nor.58
Möller fick förmodligen utstå en hel del kritik av missbelåtna
frivilliga för sitt arbete i Köpenhamn. Han belönades dock av både
den svenske och danske konungen för sina insatser. Han blev bland
annat riddare av Dannebrogen. 59
Till skillnad mot det första kriget då många åkte båt, verkar tåg
ha varit det vanligaste färdsätt som de frivilliga använde sig av vid
sin resa till Danmark 1864. Gustav Ekholm berättar hur han i mars
I 864 med kunglig· majestäts tillstånd fick »ingå i en med Sverige
vänskapligt sinnad makts krigstjänst>>. Reskassan »viggades»· och
resan ansattes med tåg till Göteborg och därifrån med ångbåt till
Köpenhamn. Han tog tillsammans med en nyvunnen bekant, löjt
nant Lilliestråle, in på hotel d'Angleterre. Den korta tiden i Köpen
hamn ägnades åt att ekipera sig och ta emot order. I övrigt roade
man sig efter bästa förmåga.
För officerarna behövdes ingen utbildning, flera av dem besökte
den svenska legationen och därefter danska krigsministeriet. De er
höll ganska snart sina fullmakter och avreste sedan till sina förband.
Intressant att notera är hur fort det gick. Axel Eduard Wester
beskriver 60 hur han fick sin ledighetsansökan beviljad muntligt av
Karl XV, avreste hemifrån den 2 mars tillsammans med Otto Nor
denfalk per tåg och redan den 9 mars ansattes marschen från Köpen-

57 Möller, s. 2 ff.
58

K.rA. Raab, vol I.
Möller, s. 4 f.
6° KrA. \Vester, vol r.
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hamn till armen i Sönderborg. Lindberg reste hemifrån den 5 mars,
ankom Köpenhamn den 6 på kvällen, avreste från Köpenhamn den
r 3 på morgonen och anlände till högkvarteret i Sönderborg den
14. 61 Underlöjtnanten vid Hallands infanteribataljon Lundegren
ankom till Köpenhamn den ro april, avreste till Als den r 3 och var
i strid vid Dybböl redan den r 7, då han för övrigt blev svårt sårad,
föll i preussarnas händer och avled den 2 7 på Stenderups fältla
sarett. De utan militär utbildning skrev in sig i rekrytskolan där de
fick spendera några veckor. Vid rekrytskolan exercerade rekryt
kompanicheferna Jacobsen och Lund rekryterna både tidigt och
sent. 62
Tiden i Köpenhamn utnyttjade de frivilliga officerarna till att
förlusta sig. Gustaf Ekholm berättar att han efter ankomsten till
Köpenhamn tillsammans med några kamrater stannade några da
gar för att bekanta sig med landet. Stämningen var högpatriotisk
och segerviss-varenda variete med självaktning höll sig med en
dam som svept i Dannebrogen sjöng soldatvisor. Han berättar vi
dare om Liljestråle som i början av kriget visade sig på Köpenham
ns gator i sin vita svenska uniform och blev tagen för en tillfångata
gen österrikisk general.
Många fick audiens hos den danske konungen Kristian IX. Löjt
nanterna Lindberg, Kihlman och Nordenfalk fick audiens hos ko
nungen den II mars 63 • Även Ekholm fick tillsammans med Lillie
stråle, precis som Lindberg och hans vänner, audiens hos hans
majestät konungen, som tackade för deras vänlighet att slåss »for
Danmarks retfärdige sag». 64
De frivilliga officerarna fick ekipera sig själva med dansk uni
form vid ankomsten till Köpenhamn. Subalterner som fick behålla
sina officersgrader i Danmark kunde utkvittera roo riksbanksdaler
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Lindberg, s, 3-9.
Möller, s. I f.
63
Lindberg, s. 5.
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för detta ändamål på krigsministeriet. 65 Ax:el Eduard vVester fick
mo Rbd motsvarande 200 kronor till ekipering. Skräddaren gav
dock honom uniformen gratis, begeistrad av en svensk frivillig
officer. 66 Även Gustav Eld10lm tog emot ersättning för inköp av
uniform roo Rbd eller 200 Rdr rmt (lu). 67
De frivilliga officerarna var i huvudsak placerade på kompanini
vån. Ett kompani bestod av 200 man i 4 delningar (plutoner). Varje
delning bestod av 4 sektioner under en officer. Soldaterna var i
regel beväpnade med huggare och räfflade gevär. Varje soldat hade
50 skott. Det var som delnings- och sektionschefer, i vissa fall som
kompanichefer de svenska officerarna tjänstgjorde. I Dybböls skan
sar var tjänsten i ställningen 6 dygn: 24 timmar på förpost, 24 tim
mar i barackerna som reserv, 24 timmar i skansarna, 24 timmar
i Sönderborg som reserv, 24 timmar i löpgrav, 24 timmar dels
i baracker bakom Sönderborg på natten, dels på arbetskommando
under dagen. Sedan fick man marschera
mil för att ligga två
68 på Als i byarna. 69
dygn i kantonement
Huvuddelen av de svenska frivilliga placerades i reguljära danska
förband men en knapp tredjedel placerades i ett speciellt förband,
strövkåren. Fördelningen av de frivilliga framgår av en tabell i
bilaga 3.

65 Linberg, s. + KrA. Ekholm, vol I.
66

IfrA. 1Vester, vol I .
67 KrA. Ekholm, vol r.
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I<::antonement: vila och rela-eation i förläggning, i detta fall hos bönderna
(motsv) på AJs.

69 Lindberg, s. 41 resp 55 f. KrA. "\Vester, vol 1.

STRÖVKÅREN 7o

Strövkå1:en bildades i mars 1864 av bland andra Hugo Raab, vilken
blev chef för dess 1 :a kompani intill krigets slut. 71 Chef över streif
corpsen var den danske kaptenen Aaröe. Strövkåren bestod av hu
vudsakligen svenska och norska frivilliga. Även tre finska frivilliga
ingick i förbandet samt en hel del danska soldater. Dessa bildade ett
svenskt-norskt kompani och ett i princip danskt kompani samt en
mindre rytteri enhet. Strövkåren utförde kommandoliknande ope
rationer (strövtåg) mot de preussiska förbanden och orsakade dessa
en del förluster, i synnerhet vid expeditionen till Löjt (Loit) Kirke-

Strö'vkårens flinta svenska och 1101:rlw frivilliga I 864-
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Avsnittet bigger på Esmann. KrA. Raab, vol 1 .. Thorsander 1906, s. 98-165.
Svenskt biogmftsla lexiko11 (Hugo Raab). Ericson, s. 41 ff.
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by i Slesvig 72 mellan den ro och r r april där flera fångar togs.73
Expeditionen leddes av Raab som hade två löjtnanter, en sergeant
och 53 soldater under sig, varav 22 var svenskar och norrmän och
3 r danskar.74 Raab tog personligen ulanofficeren,75 friherre von
Strombeck tillfånga. Strövkåren hade ett antal fartyg, bland dem
ångfartyget Jylland, över vilket den f.d. officeren vid svenska flottan
Borgenstjerna var befälhavare. 76
Hugo Raab berättar i sina anteckningar hur han den 17 mars
träffar den danske löjtnanten Aaröe som föreslog Raab att de skulle
upprätta en strövk:år. 77 Raab föreslår då att ett kompani skall ut
göras av svenskar och norrmän, och ett kompani av danskar. »Den
2 3 Nlars kom från krigsministeriet underrättelser om att alla svens
ka frivilliga skulle sändas hit från Köpenhamn för att bilda mitt
kompani vid ströfkorpsen, men att roa man icke finnas. En ser
geant Edberg som varit vid andra gardet - präktig karl samt en
skarpskyttekorpral Broberg - bokhållare från Stockholm har idag
anlänt. Båda skall de enrolleras hos mig. Blir korpsen färdig så blir
förbindelserna mellan de fientliga trupperna vid Dybhöl och de vid
Fredericia vårt naturliga operations föremål.» Den 24 Mars skriver
Raah: »-att nu är tärningen kastad.>> Han hade inte velat lämna Sön
derberg och Dybböl innan han fått uppleva en stormning. En av
Raabs chefer vid överkommandot i Sönderborg, kaptenen Rosen
var nu också särdeles angelägen om att ströfkorpsen skulle komma
i verksamhet. Han föreställde Raab att hade han nu kommit till
Danmark för att göra nytta, borde han inte tveka att lämna Sönder72 Svenskt biografiskt lexikon, s. 592.
73
Ericson, s. 41. I<.:rA. Raab, vol I.. Esmann, s. 15 f.
74 Esmann, s. 14.
75
Ulaner: benämning pä kavalleri beväpnat med lans eller pik.
76 Möller, s. 104- Ingenting om detta finns i Esmanns bok. Borgenstjerna tillhörde
Raabs r :a kompani. Mellan raderna kan man dock tänka sig att det rör sig om en
staka tillfallen i juli då Jylland enl. Esmann, s. 41 gick med en besättning ur
Raabs kompani.
77 Aaröe hade redan i slutet av 1863 lämnat in ett förslag om att i händelse av krig
så skulle en strövkår upprättas. Esmann, s. +

borg, där han hade så litet att göra, då han vid »ströflcorpsen>> kunde
vara armen till långt större nytta. Det var nu inte längre värt att
vänta på en stormning, utan att ta händelserna som de kommer. 36
svenskar och norrmän hade nu blivit tilldelade Raab (varav 29 var
svenskar och sju norrmän samt en från Åbo i Finland). En förvånans
värt stor del var från Stockholm, hela elva stycken. Huvuddelen var
hantverkare, några var studenter, två var f.d. sergeanter. Det fanns
även en arkitekt och en vin- och brännvinshandlare. Raab samlade
de frivilliga vid middagstid och sade till dem »att de kanhända ris
kerade ganska mycket om de följde honom på ströftåg, men alla
vore de eniga om att följa honom.» 78
Strövkåren genomförde bl.a. raider på eget initiativ under che
fen för strövkåren kapten Aaröes ledning. Man inhämtade under
rättelser och genomförde spaning för att få underlag för sina opera
tioner. Kåren hade vägvisare med lokalkännedom om Slesvig i sina
led. Verksamheten utgick oftast från kårens fartyg, varifrån man
gjorde strandhugg. Natten mellan den r 5 och r6 april företog Raab
och Aaröe ett spaningsföretag: » jag tog då vägvisaren och två man
och rodde in i bukten norr om Orö sund. Då vi kommit tillräckligt
långt in landsattes vägvisaren för att gå upp till ett hus vid stora vä
gen mellan Haderslev och Orö sund.» Om han där fick veta att en
bestämd patrullering ägde rum varje natt mellan dessa båda ställen,
>->-var det min avsikt att gå i land och snappa upp patrullen. >> Rekog
nosceringen ledde till att man beslöt sig för att följande natt med
hela styrkan gå upp i Sönderballe och vidare ett stycke in i land.
Den r 7 april genomfördes så razzian. 200 man infanteri och 2 3
dragoner steg iland vid Sönderballe. När den första styrkan var
iland blev den attackerad av en tropp ulaner. Baumann, chef över
dragonerna, brann av iver. Så snart dragonerna gått iland satte de
av, varvid preussarna vek. Tio minuter efter landstigningen hade
två :fientliga ulaner med sina hästar blivit tillfångatagna. Hade vi nu
varit kloka och försiktiga fältherrar, skriver Raab, så hade vi nöjt oss
78 Det är intressant att notera hur snabbt det gick från ide till produkt, r 7-24 mars.
Olika uppgifter förekommer om när strövkåren med dess frivilliga inslag egent
ligen bildades, 2 3 eller 24 mars.

med detta. Överraskningseffekten hade gått förlorad. Men de ville
inte vare sig vara kloka eller försiktiga då de tyckte det var snöpligt
inför sitt eget folk att genast vända om då var det bättre med en
liten affär. Trupperna avlastade och var inom kort uppe i byn. Kor
pral Broberg lämnades dock med 6 eller ro man längs vägen för att
skydda styrkan från att kringgås. En kort skärmytsling mellan Bau
manns dragoner och antågande infanteri bröt tystnaden, varvid
Raumanns häst fick ett bakben avskjutet. Risken att bli avskuren
från transportbåtarna var nu överhängande, och återtåget anträd
des. En kort men ädel strid mellan Raab och hans kollega Bjerrager
uppstod om vem som skulle gå sist och skydda återtåget. Då Bjer
rager dagen efter, p.g.a. officersbrist, skulle återgå till sitt rege
mente på Als fick han äran.Nere vid stranden uppstod strid, fienden
hade lyckats gå förbi korpral Broberg. Preussarna slogs tillbaka och
man Hastade. Väl en 300 meter ut blev styrkan ånyo beskjuten från
land. Två svenskar sårades i skärmytslingen vid Sönderballe natten
till den I 8 april. Svårast sårades korpral Broberg som träffades av en
kula i bröstet och en kula i magen som gick rakt genom kroppen.
Den andre var Eriksson, som senare fick anställning först vid Svea
livgarde och därefter vid polisen för att till slut hamna i Amerika.
En svensk stupade: Carl Andersson, menig vid strövkårens 2 :a kom
pani, antecknad i kompaniets rulla som sjåare från Göteborg. 79 Bro
berg, som man befarade skulle dö, togs om hand på sjuldrnset där
han fick opium. När han dagen efter valmade frågade man om han
önskade något, och han svarade - biffstek! Löjtnanten Aaröe blev
efter äventyret vid Sönderballe befordrad till kapten.80
I Assens hade strövkåren en längre tid sitt högkvarter, Aaröe och
Raab bodde på hotellet medan trupperna var inkvarterade i Sön
derby. På Assens kyrkogård skulle Carl Andersson komma att be
gravas tillsammans med en dansk soldat som också avled vid Sön
derballe natten till den I 8 april.
De första dagarna i maj hade Raab lyckats rekrytera så många
79 Möller, s. II r, r 14, II6. I<rA. Raab, vol 1.
80 Esmann, s. 24-
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svenskar och norrmän i Köpenhamn att kompaniet nu uppgick till
något mer än hundra man. Vid Raabs återkomst från sin rekryter
ingsresa hade den svenske tidigare sergeanten och i strövkåren fan
junkaren Anander hamnat i delo med kompaniet. Anledningen till
detta anger Raab vara att Anander »förde ett strängt regemente»,
som kanhända inte stämde överens med det material som Raabs
kompani var sammansatt av. Anander som av Raab ansågs vara en
hedersman fick dock förflyttning från strövkåren. Sergeanten Ed
berg blev istället fanjunkare. En norrman, svensken Eklund (Eke
lund enl. Möller) och Jansson f.d. landskanslist blev sergeanter.
Arkitekten E Broberg, Beckström, f.d. distinktionskorpral vid an
dra livgardet, skarpskyttekorpralerna Berglund och Bäckström,
lundastudenten Piltz och två norrmän blev korpraler.
Raab drar många erfarenheter under sitt knappa halvår som
kompanichef. Han konstaterar bl.a.: >>vilken överlägsenhet bild
ning och kunskap skänka sin innehavare. » Raabs två ordonnanser
är exempel på detta. »T vå mycket starka och tillgivna karlar
begåvade med stor tapperhet och rådighet men utan bildning. Des
sa kunde inte föra befälet över så mycket som en man under enkla
förhållanden utan att misslyckas så att de blev till spektakel både för
sig själva och övriga.» Likadant var det med flera övriga. En stor
och gedigen utbildning ersätter mången gång en del militära kun
skaper konstaterar Raab. Persedelvård är något annat som Raab lär
sig fästa stor vikt vid, likaså att brister nedteclmas så att felande
persedlar kan anskaffas.
I juni värvades ytterligare personal och Raabs kompani skulle
komma att utgöras av 149 man, två hornblåsare och fyra uppassare.
Strövkåren omorganiserades sedan i slutet av juni till fyra kompa
nier och ett dragondetachement om ett tjugofemtal man. Totalt
tjänstgjorde sex svenska officerare vid strövkåren81 samt r 28
underofficerare och meniga82•
I juli var enheten till stora delar overksam vilket skapade disci81
82

Möller, s. ror-ro9. KrA. Raab, vol r.
Möller, s. I IO-I 3 l.
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plinproblem, bl.a. fylleri. Detta resulterade i att några blev hems
kickade och Raabs kompani fick en uppfriskande exercis. Den 18
augusti kom order om att de frivilliga skulle skickas hem. Raab an
tecknar den 21 som sin sista dag i dansk tjänst varefter han beger sig
till Köpenhamn.
TYSKA PROTESTER 83

Av de svenska frivilliga råkade ett 20-tal i tysk fångenskap. Detta
ledde till diplomatiska förvecklingar mellan regeringarna i Preus
sen och Sverige. De svenska frivilliga väckte förbittring inom den
preussiska fältarmen. Det var väl känt att det svenska krigsministe
riet beviljade ledighet åt officerare som önskade träda i dansk krigs
tjänst. Speciellt var det den av svenskar dominerade strövkåren,
som efter att ha tagit en preussisk ulanpostering tillfånga vid Loit
83
84

Ericson, s. 41 ff. Miillern, s. 90-98.
Ifrigsfångars status regleras multilateralt först i 1864 års Genevekonvention
(skadade och sjuka krigsfångar) och därefter i 1899 och 1907 års Haag-bestäm
melser. Före detta hanterades krigsfångar enligt gällande praxis som följde den
sociala utvecklingen. T.ex. så blev synen på krigsfångar mer human i och med de
ideologier som följde på upplysningens filosofer (Montesquieu och Rousseau)
och den franska revolutionen. Under slutet av 1700-talet och fram till den
oratificerade Bryssel-deldarationen 1874 började nationella bestämmelser och
dokument samt bilaterala avtal reglera krigsfångars behandling. Bl.a. kan näm
nas den fransk-brittiska kartellen 1780, vänskaps och handelsavtalet mellan
Preussen och Förenta staterna 178 5 och den franska nationalförsamlingens för
ordning om krigsfångar 1792. Värt att notera är att den praxis som kunde låta
officerare villkorligt bli frigivna mot hedersord existerade ända till 1800-talets
slut. Sålunda kan det konstateras att vid tidpunkten för 1864 års dansk-tyska
krig fanns det en hög moralisk praxis samt vittgående nationella och bilaterala
avtal som reglerade krigsfångars behandling. Detta omfattade också vilka som
hade denna rätt (legala kombattanter), irreguljära förband och frivilliga omfat
tas inte. Dessa regleras först i 1929 oeh r 949 års konventioner. Hänvisning: Ro
sas, Allan: The Legal Status ofPrisouers ofH7ai: A Stttdy in Interuational Hmua11ita
ria11 Law Applicable iu Armed Conflicts. Helsinki 1976, s. 45-7 5, 392 f.
A.R. Cronhjelm som enl. Möller togs tillfånga den 13 april.
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natten mellan den ro och r r april, irriterade den preussiska led
ningen. Om strövkåren skrev den tyska Kreutzzeitung den r 2 maj:
»Eftersom vi inte befinner oss i krig med Sverige är det tvivelaktigt,
huruvida dessa frivilliga, om de skulle tillfångatagas, överhuvud
taget kan göra anspråk på att bli behandlade som militära krigs
fångar.»-84
Den 14 april tillfångatog den preussiska r:a armekåren en korp
ral i dansk uniform som sa sig tillhöra det 2 r :a infanteriregementet,
d.v.s. Närkes regemente.85 Bara fyra dagar senare föll de svenska
underlöjtnanterna Fahnehjelm, Holmertz, Sparre och Åkerhjelm
i preussiska händer. Flera ledande preussiska militärer under led
ning av prins Friedrich Karl ville behandla de svenska frivilliga som
irreguljära soldater och ställa dem inför ståndrätt, vilket sannolikt
skulle inneburit en omedelbar avrättning. När det preussiska sän
debudet i Stockholm, von Rosenberg, förhörde sig i ärendet hos
den svenske utrikesministern, greve Manderström, blev svaret att
man visserligen kunde kalla hem de svenska officerarna, men att det
av flera skäl inte var lämpligt, främst på grund av kungens inställ
ning i saken. Sveriges labila hållning i fråga om ett krigsdeltagande
gjorde att preussarna gick försiktigt fram, då Preussen till sjöss var
underlägset både den danska och den svenska flottan. Realpoliti
kern Bismarck lät sina jurister utreda frågan och kom fram till att
svenskarna skulle behandlas precis som de danska fångarna. Efter
att ha inhämtat kungen Wilhelm I:s stöd formulerade han själv en
skrivelse till Stockholm den 3 maj: »Den preussiska regeringen har
med pinsam överraskning måst fastställa, att svenska officerare
kämpa i fiendens led och i dansk uniform utan att ha upphört att
tillhöra den svenska armen. Detta förhållande överensstämmer inte
med hållningen hos en neutral och vänskapligt sinnad stat.>>
Efter en överenskommelse mellan Sverige och Preussen beslöt
man att inte bifalla någon mer ledighet efter den 7 maj. Frågan om
de svenska frivilliga kom något i bakgrunden när vapenstilleståndet
trädde i kraft den I 2 maj. När svenskar återigen föll i preussiska
händer på Als den 29 juni framkallades en ny våg av missnöje. Den
2 juli utfärdade prins Friedrich Karl en order som förkunnade:

»Eftersom de allierade makterna inte befinner sig i krig med
Sverige, skall svenska medborgare som deltar i fientligheterna inte
betraktas som krigsfångar utan ställas inför krigsrätt.» Denna order
kom att rendera i en artikel i Kreutzzeitung den 5 juli:
Bland de på Als tillfångatagna officerarna och soldaterna befinner sig för övrigt
åter många av svensk nationalitet som tycks anse kriget vara något slags sport,
liksom de medborgare i den visserligen bara med munnen fruktansvärda svens
ka frikåren. Emellertid kommer dessa dilettanters lust att fortsätta sitt folk
rättsvidriga förehavande nog snart att upphöra, då H. K. H. Överbefälhavaren
inte längre kommer att betrakta dem som krigsfångar, om de faller i hans hän
der, utan redan har utfärdat en armeorder, enligt vilken de nu och framledes
tillfångatagna främmande medborgare, som inte kan bevisa sin a bsoluta tillhö
righet till den danska armen, kommer att ställas inför krigsrätt och bestraffas
med största stränghet. Eftersom de allierade inte befinner sig i krig med
konungariket .�v,,..,,,,,_ så är dessa s.k. frivilliga helt enkelt rövare och kommer
säkert att bli behandlade som sådana, om de inte snart ser sig om efter någon
annan sysselsättning.

I en rapport till kungen den 3 juli motiverar generalen Moltke prin
sens order med att: »den svenska frikåren fortsatte sin verksamhet
utmed kusterna. >> Genom att åberopa både folkrättsliga och politis
ka skäl hindrade Bismarck ordern att utföras. Detta föregicks dock
av en riklig brevväxling mellan Bismarck och kungen å ena sidan,
och prinsen-överbefälhavaren och kungen å andra sidan. Den r 2
juli skrev så kungen till prinsen att de svenska fångarna skulle be
handlas enligt folkrättens lagar som vanliga krigsfångar. De skulle
dock hållas åtskilda från de danska i fästningarna Graudenz och
Spandau. Den r 5 juli gavs så ut en armeorder som bekräftade detta.
Bismarcks ingripande räddade sannolikt flera svenskar från att stäl
las framför preussiska exekutionsplutoner.
A'{el Eduard Wester 86 beskriver i detta avseende när han blev
tillfångatagen vid preussarnas erövring av Als 29 juni. Officerarna
fördes till Reymeds hotell och anvisades rum. Dagen efter skulle de
göra sig beredda för uppbrott till Flensborg. Det meddelades ock86

K.rA. vVester, vol I.

så, att om det fanns svenska officerare ibland dem så skulle dessa ej
få dela deras behandlingssätt. Westers chef angav dock att »här är vi
alla danska officerare. » V äl i Flensborg blev Wester av misstag
komprometterad av en god vän, vilket upptäcktes av preussarna.
Han anmälde då själv att han var svensk officer, med påföljden att
han fördes till en annan plats i staden där han inkvarterades med två
andra svenska frivilliga i ett litet rum. De fördes sedan till Graven
stein (danska Graasten), ett slott en mil norr om Flensborg, där de
låstes in i ett av tornrummen. Vakterna sade att prins Friedrich Karl
själv skulle komma och hålla krigsrätt med dem. Det skulle statue
ras varnande exempel med dem för att skrämma andra svenskar att
fortsätta kämpa i de danska leden. Svenskarna fick trots allt skriva
hem och lyckades på så sätt få sig 600 kronor tillsända från Sverige.
Efter tre veckor blev de en efter en förda ut ur tomrummet för
att ställas inför krigsrätt. Prinsen visade sig ha fått förhinder, varför
krigsrätten leddes av en general.
Domen blev att de svenska fribrytarna skulle likställas med dan
ska krigsfångar. Behandlingen förbättrades anmärkningsvärt efter

I fästningen Graudentz 1864 satt fem svenskar: låjtnanterna Klinteberg och
Kihl111a11; 1111derlåjt11anterna vVeste1; Falmehjelm och Hohner-tz samt e11 finlän
dare och r r dauslw1: H7ester ses sittande på bordet och af Klinteberg står längst
till håge1:
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detta. De fördes sedan per tåg till fästningen Graudenz. Vid ett
stopp i Hamburg fick de på egen hand se sig om i staden mot att de
på sin krigarära lovade att ej fly. Väl på fästningen Graudenz gick
livet sin gilla gång. Någon gång i början av september återfick de
sin frihet och transporterades till Köpenhamn där Wester fick 200
kronor av sin innestående avlöning. Han lånade sedan pengar av
Hugo Raab och anträdde färden till Stockholm.
REFLEXIONER ÖVER I

864

ÅRS KRIG

Man kan fråga sig om inte den svenska frivilliginsatsen i Danmark
r 864 var den viktigaste svenska frivilliginsatsen under hela r 800talet, sett ur ett svenskt perspektiv. Vid en tidpunkt då den svenska
krigsmaktens kvalitet och även lcvantitet var synnerligen låg, fick ett
stort antal svenska militärer samla intryck och erfarenheter från
krigets verklighet mot en välutbildad och välutrustad fiende. De fri
villiga tog hem sina intryck där försvarsdebatten började inten
sifieras och erfarenheterna togs tillvara.
Många av de frivilliga höll föredrag; skrev uppsatser, artiklar och
böcker. Otto Lindberg drar bl.a. följande slutsatser i sin bok87 mot
bakgrund av den uppseglande debatten om indelningsverkets
uppläsande: »Man må noga betänka sig innan man överger denna
kärntrupp som ju egentligen inte har något annat fel än att den bör
jar bli för gammal.»- Han föreslår en kombination av nationalbeväp
ning (värnplikt) och en kader av äldre erfarna soldater som kan
stoppas in i leden. Lindberg yttrar sig även om preussarnas utmärkta
artilleri samt det nya tändnålsgeväret som med sin avsevärt högre
eldhastighet bidrog till deras överlägsenhet. Han dristar sig dock
till att dra slutsatsen, att trots de nya gevärens eldhastighet kommer
fortfarande bajonetten att vara det vapen som avgör stridens
utgång. Då Lindbergs bok recenserades i Kungliga Krigsvetenslwps
alwdentiens tidskrift delade inte recensenten hans uppfattning:
87 Lindberg, s. 190 f.
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»Vi tror däremot att de som hädanefter i öppen terräng stormar
fram med fälld bajonett, även stormar fram emot sin undergång.>>
Recensentens förmåga att dra rätt slutsatser om moderna vapen
hindrar honom trots allt inte från att anmärka på Lindbergs alltför
moderna språkbruk.88
Den blivande generalstabschefen Hugo Raab var kanske den allra
största tillskyndaren av en svensk värnpliktsarme. Det får nog anses
som högst sannolikt att hans erfarenheter från 1 864 års krig varit av
avgörande betydelse för hans ståndpunkt.
Ur dansk synvinkel var de frivilligas insatser av större betydelse
än under föregående krig. Dels gav de svenska officerarna ett bety
dande tillskott till de danska förbanden, dels samlades en dryg tred
jedel av de frivilliga i den s.k. strövkåren. Även om man betraktar de
förhållandevis låga förlustsiffrorna för svenskarna i förhållande till
de danska, får tillskottet av officerare och deltagandet i strövkåren
betraktas som viktigt. I det stora perspektivet hade dock de svenska
frivilliga aldrig någon avgörande betydelse.
SAMMANFATTNING OCH UTBLICKAR

Inspirerade av skandinavismen reste bortemot 260 svenskar till
Danmark för att som frivilliga ställa upp på dansk sida mellan åren
1848 och 1850. Ett tiotal stupade och ett femtontal sårades. Deras
insats gick inte helt obemärkt förbi men någon egentlig betydelse
hade den inte. Närmare sextio av dem var eller hade varit officerare
och ett fyrtiotal hade tjänstgjort i svenska armen med lägre grader
eller som meniga. Av de resterande var andelen studenter eller nyli
gen studerande stor, vilket inte var så konstigt. Att inte militärerer
na var fler får anses bero på dels det stora del tagandet i expeditions
kåren 1848, dels på observationsstyrkan 1849. Att bidra till att
officerare på aktiv stat fick erfarenhet från krigstjänst var också vik
tigt, därför beviljades en hel del ledighet.
88
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Skandinavismen fortsatte att spira och tog ny fart när kriget var
på väg att segla upp igen 1863. Unions- och allianstankar tog fart
i mitten av I 8 50-talet. Det slutade med ett av den svenske kungen
utlovat stöd till Danmark 1863, vilket förkastades av regeringen.
Detta hindrade ånyo inte drygt 430 svenska frivilliga att 1864 söka
dansk krigstjänst. Andelen med militär bakgrund var vid detta
tillfälle runt 140. Det var nu en uttalad vilja att ge militärer på aktiv
stat ledigt för att skaffa sig erfarenhet. Ledigheterna slutade att bev
iljas för svenska officerare i maj, efter preussiska protester då flera
svenskar tillfångatagits och hotats med krigsrätt.
Flera faktorer skiljer sig mellan de båda krigen när det gäller de
frivilliga. I I 864 års krig fanns det ett aktivt stöd för de frivilliga, om
än lösligt. Kommitteer bildades runt om i landet som gav ett ekon
omiskt bistånd bl.a. till de frivilligas resor. Insatsen I 864 var också
av större betydelse för danskarna även om den återigen inte direkt
påverkade krigets utgång. Officerarna gav ett viktigt tillskott i de
danska leden och en lmapp tredjedel av de frivilliga placerades i ett
eget förband, den s.k. strövkåren. De erfarenheter som drogs av de
frivilliga var också av större betydelse. Nu ställdes för första gången
svenskar mot en mycket välövad och modernt rustad arme. Strids
tekniska och taktiska erfarenheter diskuterades men kanske viktigare
var att ett underlag för den debatt som kom att innebära indelnings
verkets avskaffande till förmån för ett värnpliktsförsvar skapades.
Att exakt försöka uttala sig om de frivilligas antal tror jag inte
låter sig göras. Som jag har beskrivit tidigare så är osäkerhetsfak
torerna stora. Kriterierna för vem som kan anses vara frivillig vari
erar. Skall han ha deltagit i strider som kombattant eller räcker det
med bevakningstjänst i Köpenhamn för att klassificeras som frivil
lig? Skall läkarna räknas till denna skara eller inte? Min absoluta
slutsats att det idag inte går att fastställa det exakta antalet svenska
frivilliga i de två krigen-understryks av dödsrunan över A.H. Bur
lin som nämns i epilogen. De divergerande uppfattningar om anta
let frivilliga som kan läsas i olika arbeten beror dels på bristande
källhantering, dels på att olika metoder använts i hur man statistiskt
ldassificerat och delat in sitt underlag om de frivilliga.
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Avslutningsvis kan sägas att det inte verkar skilja sig så mycket
mellan dåtidens frivilliga svenskar som gav sig ut på äventyr och de
som idag frivilligt ger sig av på olika fredsbevarande och fredsska
pande missioner. Skandinavism och en lust till äventyr får nog anses
vara huvudskälen till varför en yngling åkte ut för att delta i de dan
sk-tyska krigen i mitten av r8oo-talet. Idag är detinte skandinavism
utan humanitära skäl i kombination med äventyrslystnad som är
den drivande kraften.
EPILOG

År r876 fick de då ännu levande krigsveteranerna i Norge och
Sverige den danska Erindringsmedaljen i brons, i rött band med
vita kanter. De få av dem som ännu levde kunde bära den på bröstet
när de, som gamla män, var särskilt inbjudna till 50-årsfesten av tre
årskriget i Frederica den 6 juli år r 8 99.
Genom freden i Wien 30 oktober 1864 avträdde Danmark både
Holstein, Slesvig och Lauenburg, De mindre tyska staterna och den
tyska befollmingen i hertigdömena var för ett överlämnande till
hertigen av Augustenborg. Men genom fördraget i Gastein 14 au
gusti r865 bestämde segrarna att Slesvig skulle förvaltas av Preus
sen, och Holstein av Österrike. Österrikiska regeringen började
emellertid att gynna hertig Fredriks anspråk och hänsköt ärendet
den 1 juni 1866 till tyska förbundsdagen för avgörande. Detta
förklarade Preussen för ett brott mot Gastein-fördraget och bör
jade krig, Krigets olyckliga utgång, för Österrikes del, avgjorde
Slesvig och Holsteins öde. Genom freden i Prag den 2 3 augusti
r866 avstod Österrike sin rätt till de båda hertigdömena till Preus
sen. Den 24 januari 1867 införlivades de under namnet Schleswig
Holstein i den Preussiska monarkin. I fredens artikel 5, fastställdes
att Nordslesvig skulle återlämnas till Danmark om befolkningen
vid en omröstning uttalade sig därför. Preussen visade sig dock ovil
lig att uppfylla denna bestämmelse och 1878 upphävdes artikeln.
r871 blev tyska undervisningsämne i alla skolor, 1878 jämställdes
den med danska, och 1889 infördes uteslutande tyskt skolspråk.
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1897-1901 utvisades en mängd av de s.k. optanterna, som enligt
Wienfredens bestämmelser hade försäkrat sig om danskt medbor
garskap. Efter Tysklands sammanbrott 1918 begärde regeringen
att det skulle genomföras en folkomröstning i Schleswig. Vid freds
konferensen i Versailles bifölls detta krav, och i februari och mars
1920 verkställdes omröstningen i två skilda zoner i norra och
mellersta Schleswig. Folkomröstningen resulterade i att gränsen
drogs strax norr om Flensburg men söder om T0nder. Den 15 juni
1920 återförenades Nordschleswig, det s.k. Sönderjylland, med det
övriga Danmark.
Än idag lever nationalliberala rörelser kvar i Danmark. »Casi
no>->-, den nationalliberala rörelsen i Danmark som har funnits sedan
1800-talet, hade fortfarande på 1990-talet införlivandet av det idag
tyska Sydslesvig med Danmark på programmet, under parollen
»Danmark till Ejdern.>>- 89 Huvuddelen av den debatt som pågår i
Danmark och Tyskland idag rör dock de i Sydslesvig boende danska
minoriteternas bestämmande-, kulturella- och språkliga rättighet
er.90
Den 28 november 1934 infördes en dödsruna i en svensk tid
ning. Den förkunnade att den förmodligen siste veteranen från
r 864 års krig avlidit. Den f.d. källarmästerare A.H. Burlin i Malmö
gick ur tiden, 89 år gammal. Enligt runan reste han som 17-åring
till Köpenhamn och gick ut i kriget.91

89 Se t.ex. resultatet

vid en sökning på internet med sökordet »Sydslesvig».
° Kiihl, J0rgen: »EF og det danske mindretal i Sydslesvig» (http://www.scania.
org/ssf/human/0901sles.htm), 1997-07-16.
91
Ett uddipp av runan finns inklistrat i författarens eget exemplar av Schöldströms
Svensknrne under Dmmebrogen. Datumet är skrivet för hand och tidningen kan
inte identifieras. Lustigt att notera är att Burlin inte finns med i A.vV. Möllers
förteckning över svenska frivilliga.
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I treårskriget stupade, dö.dligt sårade, sårade och tillfångatagna svenskafrivilliga 1
Namn

I dansk tjänst
Grad

Förband

Datum

Sårad vid

Sek.löjt

3. jägarkår

6/7 -49

Sek.löjt

Batt. Grove

10/4-49

Berglund,MR

Korpral

5. linjebat

?-49

Fredericia

Blomqvist, SAF

Menig

6. linjebat

?-49

Fredericia

Cederström, CO

Prem.löjt

1. först.jäg.kår 6/7 -49

Dog på Augustenborgs lasarett

Fredericia

Duse,EAT

Sek.löjt

1. lätta hat

617 49

Ejserman, FJ

Menig

6.linjebat

?-49

Hagberg,CL

Skarpskytt 3. jägarkår

617 49

Hellberg, AJ

Korpral

5. först.hat

? -49

Holst, CH2
Hällstrand, AG

Sek.löjt

3. först.bar

6/7 -49

Sergeant

fäsm.art

?-49

Fredericia

Kastengren, E

Sergeant

3. först.hat

6/7 -49

Fredericia

Lagerbjelke, A frih

Prem.löjt

1. först.jäg.kår 6/7 49

Leijonhufvud, E frih

Prem.löjt

2. lätta hat

5/6 -48

Liebeck,MC

Skarpsl-ytt

3. jägarkår

? 49

Fredericia
Eistrup

Lind,BS

Prem.löjt

1. jägarkår

?-49

Skarpsl-ytt

3. jägarkår

?-49

Lindvall, P

Sergeant

3. först.hat

?-49

Stupad
(dödligt sårad) vid

Fredericia

Abrahamsson, CF
Appelberg, ONP

Lindberg, CF

Tillf'angatagen vid

Fredericia
Fredericia
Fredericia
?
Fredericia

Fredericia
Dybböl

Fredericia
Fredericia

Lundbom, AT3
Mörck, CM

°'
I

V,

J

Korpral

1 O. lätta hat

Sek.löjt

5/6 48

Dybböl

13/9 50

Midsunde

Mörner, ]J frih

Prem.löjt

8. linjebat

24/7 - 50

Isted

Schmiterlöw, GW

Prem.löjt

4. reservbar

Fredericia

Sjögren,PA

Sergeant

2. lätta bat

617 -49

5. linjebat

�

?

Sommelius, GL'

Prem.löjt

Stjernstam, GC-E

Överfyrverk Artilleriet

? -48

Dybböl

Asbjörnsson, ECRA.

Zv1enig

2, jägarkår

?-49

Fredericia

Öman,PHF

Sek.löjt

3. jägarkår

?-49

Fredericia

1

5/6-48

Dybböl

Enl. Schöldsröms förteckningar, listan är förmodligen inte helt komplett.
Holst var egentligen norrman, född i Kristiania, men tog
värvning vid Andra livgardet i Stockholm. Avlade
svensk officersexamen r 843 »med synnerligen vackra betyg». Underlöjtnant vidJämtlands fältjägare r 844.
3 I Ericsons Svenska frivilliga, s. 30 talas det om köpmannen Axel Theodor. Han står inte att finna, men vid närmare
granskning visar det att den som avses är Axel Theodor Lundbom. Det fal.-nimet kan fastslås genom att Ericson till
stora delar använt sig av Paulsen r 949 vilket framgår om man jämför sal71ppgifterna i Ericson, s. 30 med Paulsen, s. 3 2.
Paulsen har i sin tur till stora delar använt sig av Schöldström 1903.Jämför vidare Paulsen, s. 44 och Schöldström, s. 50
med Ericsons utsago om Axel Theodor. Om Ericson endast missat efternamnet eller om han velat uttrycka sig famil
järt endast med förnamn p.g.a. A T L:s tragiska öde är obekant. Handlare Axel Theodor Lundbom förlorade allt som
han ägde vid den stora branden i Kristianstad 5/ 6 r 847. Nedslagen beslöt han sig för att lämna köpmannay7ket och is
tället satsa på den militära banan. En vecka efter sitt inträde i den danska hären sårades A T Li sin första drabbning och
dog tre dagar senare den 8/6 1848 på fältlasarettet i Flensborg.
4 Löjtnant vid Älvsborgs regemente. Känd under signaturen Beppo som en av Sveriges utmärkcaste och originellaste
skalder. Inträdde i danska hären
avgick till fronten 2/6 och stupade redan den 5/6.
2

I I 864 års krig stupade, dö'dligt sårade, sårade
och tillfångatagna svenskafrivilligas
Namn

I dansk tjänst
Grad

Andersson

Menig

2.komp

18/4

Förband

Datum

Sårad vid

Stupad
(dödligt sårad) vid

Tillfångatagen vid

Strövkårens
Sönder-

balle

I
0\
0\

A.njou,ZF

Menig

2. inf.reg

18/4

Aschan,ZF

Prem.löjt

17. inf.reg

13/4

Dybböl
Dybböl

Berzelius, H W L

Sek.löjt

3. inf.reg

29/6

Als

Betzholz, C

Prem.löjt

1. inf.reg

3/7

Lundby

Boldt, 0

Underkrp

1. inf.reg

3/7

Lundby

Broberg, CA

Korpral

Strövkåren

18/4

Sönderballe

Bäckström, L J

Sergeant

10. inf.reg

13/4

Dybböl

Cronhjelm, AR

Sergeant

5. inf.reg

13/4

Ekström,RE

Menig

l. inf.reg

317

Elgström, C J

Komm.serg 4. fästn.komp

N

Dybböl
Lundby

5/4

Dybböl

29/6

Als

Sönderballe

Eriksson, C J

Menig

Strövkåren

18/4

Fahnehjelm, H W

Sek.löjt

9. inf.reg

18/4

Dybböl

Fägerholm, CM

Korpral

17. inf.reg

18/4

Dybböl

Gripensköld, CR

Menig

3. fåstn.L:omp

29/6

Als

Gullberg, CR

Korpral

6. f.i.stn.L:omp

29/6

Als

Göransson, GR

Korpral

2. inf.reg

28/3

Hammarström, G 6

Korpral

2. fästn.komp

20/3

Dybböl

18/4

Dybböl

Dybböl

Als

29/6

°'
I

'1

Holmertz,AR

Sek.löjt

2. inf.reg

18/4

Dybböl

Horn,Hvon

Sek.löjt

17. inf.reg

18/4

Dybböl

Johansson,) W

Menig

1. inf.reg

317

Kihlman,HM

Prem.löjt

4. inf.reg

29/6

Als

Klimeberg,R af

Prem.löjt

4.inf.reg

29/6

Als

Knorring, C Hvon

Sek.löjt

22. inf.reg

18/4

Dybböl

Lindblad, P F Ch

Menig

5.inf.reg

2916

Als

Lundegren,J S G

Sek.löjt

22. inf.reg

18/4

Dybböl

Lundström,LA

Sergeant

Fäsm.art

18/4

Dybböl

Nordenfalk, OWCJ

Sek.löjt

3. inf.reg

18/4

Ottinger,JA

Korpral

10. inf.reg

2916

Palme,A \V

Sek.löjt

5. inf.reg

29/6

Pettersson,] E

Menig

4. inf.reg

29/6

Lundby

Dybböl
Als
Als

Als
Als

Roos, CL

Sek.löjt

20. inf.reg

18/4

Rosell,OE

Sergeant

4. fältbatt

18/4

Dybböl

Röing,CA

Korpral

5. inf.reg

29/6

Als

Dybböl

Sandström, E T
Sparre,HC
Stenmark,S

Korpral
Sek.löjt

4. fåstn.komp

29/6

Als

17. inf.reg

18/4

Dybböl

Menig

2. inf.reg

18/4

Sörensen, PM 7
Wadholm,PA

Korpral

18. inf.reg

2916

Menig

2. inf.reg

18/4

Dybböl

Wester,AE

Sek.löjt

10. inf.reg

29/6

Als

Wåll gren,R
Åkerhjelm, KWH
Öhrwall,E

Korpral
Sek.löjt
Meni!!

5.inf.reg
2. inf.reg20. inf.re!!

29/6
18/4
18/4

Dybböl
Als

Als

Dvbböl 8

Als
Dvbböl
Dvbböl

°'
I

00

l

5 JmfMiillerns bilaga 2, den verkar vara byggd på Möllers uppgifter men ändå inte fullständig. Se nedanstående noter .

6 Möller, s. II8 f.

7

8

Möller, s. 128.
Lindberg, s. 206. Möller, s. 8 r.

Från fästningsflotta till högsjömarin*
Den svenskaflottans ornvandling 1895-1910
LARS WEDIN

A
0

r 1905 hälsade en anonym svensk sjöofficer den då nystartade tidskriften Vilr Flotta välkommen i Tids!erift i .�jiiviisen
det. Han beskrev härvid 1800-talet med orden >>Den hund
raåriga natt hvars minnesdödande dunkel hvilar öfver gänga tiders
ärofulla strider kan endast genom ett ihärdigt upplysningsarbete
skingras. » 1
Detta citat visar på sjöofficerarnas bitterhet gentemot den bris
tande förståelse de ansåg sig möta. Och då hade ändå situationen
förbättrats. Sedan 1880 hade den svenska Flottan2 funnit en ny
framtidstro efter åratal av ointresse. Men även om man, mot slutet
av 1800-talet, byggde väl anpassade fartyg, hade kampen för en
strategi, en organisation och ett utbildningssystem inte vunnits.
Det gällde att befria sig från en i huvudsak landcentrerad strategi.
Det är denna utveckling, sedd genom debatterna i Kungl Örlogs
mannasällskapets Tidsl,rift i Sjiiväsendet som utgör temat för denna
studie. En hel del av de ideer som då kom fram skulle fortsätta att
bilda basen för flottans tankegods under I 900-talet.

* Artikeln är en översättning och lätt överarbetning av författarens »D'une marine
forteresse vers une marine de haute mer; la transformation de la Marine suedoise
1895-1910», i Coutau-Begarie, Herve (red): L'ivolution de In pe11sie 11nvnle VI.
Economica & Institut de Strategie Comparee, Paris 1997. Uttrycket »fästnings
flotta» är en fri översättning av det engelska begreppet »forteresse fleet».
1 Osignerad. »Anmälan av det första numret av >Vår Flotta>. » TiS 1905, s. 109.
2 För att skilja på flottor i allmänhet och den svenska Flottan har jag stavat den se
nare med versalt F. Motsvarande för Armen.

DE HISTORISKA OCH GEOSTRATEGISKA RAMARNA

Det svensk-norska konungariket befann sig under I 800-talet i skär
ningslinjen mellan brittiska och ryska intressen.3 Förlusten av Fin
land 1809 hade gjort att Sverige förlorat sin skyddsvall (glacis) mot
Ryssland, den traditionella fienden.4 Hotet från en invasion genom
det finska storhertigdömet blev det viktigaste.
Med förlusten av Finland 1809 och unionen med Norge 1814
förlängdes konungarikets kust från 1 400 km till 5 200 lan. 5 I teorin
hade Sverige, strategiskt sett, blivit en ö. En sjöofficer beskrev I 904
den geografiska situationen sålunda:
Sammanfattar man sålunda vårt lands nuvarande krigspolitiska läge, så finner
man, att det skett en total omhvälvning uti detsamma, och att vår hufvudsakli
ga sjöfront, som förut varit vänd mot söder och väster, har i ett nu blifvit om
kastad mot öster, och att samtidigt vår hufvudstad, som förut varit t1yggt belä
gen i midtcn af det svenska riket, nu ligger vid utkanten af vår östra sjögriins,
äfvensom att de haf, vi fordom beherskade i öster och söder, numera blott ut
göra våra naturliga gränser. Öfvergå vi nu att betrakta vårt lands strategiska
läge, så finna vi, af hvad förut blifvit sagdt, att, oafsedt den norska gränsen och
en del af den östra i norr mot Ryssland, alla våra gränser äro sjögränser, och att
följaktligen alla stater, så när som på Ryssland, måste, för att kunna anfalla oss,
rikta sitt anfall öfver hafvet.6

Trots denna strategiska situation var försvaret under 1800-talet
grundat på centralförsvarsprincipen. Napoleons fälttåg i Ryssland
hade demonstrerat denna strategis effektivitet, särskilt för en svag
stat. Man får inte glömma att under första hälften av 1800-talet re3

Se Lars Wedin. »Kjellen, la naissance de la geopolitique et la pensee navale sue
doise». Herve Coutau-Begarie (red): L'evoltttion de lo pensrfe geoppolique 11(1vnle.
Economica och Institut de Strategie Comparee , Paris 1995.
4 Ronny Lindsjö. Nlnrinhistorio. Chefen för Marinen. Stockholm 1993. s.
745 lbid s. 71.
6
C.G. Flach. >>-Stockholm eller Carlskrona? Ett riksviktigt sjöstrategiskt spörs
mål. » TiS 1904- s. 62.
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gerades Sverige av en f.d. kejserlig marskalk. I denna strategi för
den svage mot den starke, hade flottan få uppgifter fritt till sjöss.
För centralförsvarsprincipens anhängare borde den operera i skär
gårdarna för att skydda vissa viktiga farleder och hamnar. »Under
de årtionden, som närmast föregingo sammanslagningen av år
r 87 5, ansågs flottan af flertalet såväl inom som utom vapnet när
mast såsom ett positionsartilleri.»7
Jan Glete har visat att det också fanns en annan förklaring, av
mer politisk art. Den »stora flottan», de seglande linjefartygen,
hade kommit att ses som ett verktyg för sådana som ansågs vilja föra
en mer aktivistisk utrikespolitik, som kunde innebära försök att ta
del i offensiva allianser i syfte att återerövra Finland.8
Kampen för att komma ifrån denna situation, där örlogsflottan
egentligen inte sågs annat än som ett vapenslag inom Armen, och
för att skapa en egen marin strategi berörde en lång rad problem.
Man behövde trovärdig materiel, som tillät agerande fritt till sjöss,
en anpassad strategisk doktrin och en välutbildad personal. Fram
till r 880-talet fanns ingenting av detta. Betänkandet för landför
svaret r 8 5 6 illustrerar väl situationen:
En mindre stat som Sverige gör af alla dessa skäl klokare att samla sina tillgång
ar till landtförsvaret, som i alla fall är det verksammaste, och nöja sig med det
biträde vidförsvaret, en mindre flotta kan lämna.9

7

S. Natt och Dag. »Årsberättelse i Reglementen, Förvaltning samt Helso- och
Sjukvård för år 1896». TiS 1897. s. 343. Den sammanslagning av skärgårdsflot
tan och örlogsflottan, som sannolikt avsågs, skedde 1873 och inte 187 5 som det
står i artikeln.
8
Glete, Jan: »John Ericsson and the transformation of the Swedish naval doctri
ne». Anförande vid John Ericssonsymposium, Försvarshögskolan 2003-11-14, s.
4ff.
9 C.A. Hjulhammar, sällskapets ordförande. »Om utvecklingen af vår flottas huf
vudmateriel under konung Oscar IL» TiS 1908. s. 400.
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Här krävs möjligen en förklaring. Östersjön är ett trångt hav. Den
svenska kusten är till stor del täckt av skärgårdar. Uttrycket »fritt
till sjöss>> 10 används här för att göra skillnad mellan operationer som
genomförs i skärgårdar och kustnära och sådana som sker därutan
för »fritt till sjöss». Frågan om tyngdpunkten skulle ligga på det
förra eller det senare är ett återkommande tema i svensk strategisk
debatt. Eftersom strid fritt till sjöss kräver större fartyg med en mer
kvalificerad material var (och är) detta en fråga om såväl ekonomis
ka som strategiska prioriteringar mellan Armen och Flottan. Flot
tan har också under långa perioder varit delad i syfte att balansera
dessa två alternativ; i viss utsträckning är naturligtvis båda nödvän
diga. Mellan 1756 och 1824 fanns det en skärgårdsflotta med galä
rer, Armens flotta, såväl som en »riktig» örlogsflotta med linje
skepp.11 Mellan 1866 och 1875 var flottan åter uppdelad; nu i en
skärgårdsflotta och en örlogsflotta.12 Slutligen, från 1902, bestod
Marinen av Flottan och Kustartilleriet, det senare dock ombildat
till Amfibiekåren jämt 1 oo år senare.
Omkring 1860 var flottan utsliten och oanvändbar. Det fanns
nästan inga moderniseringsprogram. Sverige hade, i princip, inget
rörligt sjöförsvar. 13
Nordamerikanska inbördeskriget gav de första impulserna till
en modernisering. Striden mellan den svenskkonstruerade USS
l\ifonitor och CSS Virginia (ex l\iferrirnac) granskades med stort in
tresse. Fyra monitorer byggdes mellan 1865 och 1871. 14 Ett antal
mindre monitorer byggdes också. Dessa fartyg var i första hand av
sedda att skapa mobila spärrar i skärgårdarna och mötte lmappast

10

»Hautmer» i orginalet.
Lindsjö, s. 73.
12
H. Wrangel. »Återblick på svenska flottans öden under nittonde århundradet.»
TiS 1901. s. 66.
13
Lindsjö, s. 103.
14
Hl\1S John Ericsson, Tordön, Tiifi11g och Lol,e i något varierande utförande. HJ.\1S
To1·dij71s data: r 500 ton, 6oxr4x4m, 6.5 knop, 2xz67 111111.

Il
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stor entusiasm bland sjöofficerskåren. 15 Regeringen uttalade också
I 87 I att det marina försvaret av riket var begränsat till infartsleden
till Stockholm och två eller tre andra områden. 16 Det är intressant
att notera att förebilden, monitorerna ingående i den amerikanska
flottan hade under inbördeskriget i första hand använts för bom
bardemang av kustfort och hamnar. Denna typ av krigföring var na
turligtvis irrelevant för den svenska flottan. 17 Relativt snart gjorde
dessutom den tekniska utvecklingen, bland annat rammen och tor
peden, att monitorerna blev mycket sårbara. 18
Beröm och smicker sparades ej på den nyskapade materielen, och den nästan
magiska verkan, som skärgårdame och därför afsedd materiel hos oss städse
framkallat, bidrog äfven att stärka förtroendet. På så sätt förklaras väl lättast
det förhållandet, att omkring 20 år förrunna innan någon ny väsendtlig ökning
eller förändring af vår sjökrigsmateriel åter kom till stånd.19

Slutligen, 1883, tog riksdagen beslut om anskaffning av en pansar
båt och en torpedbåt. Detta var en avgörande vändning eftersom
fiottkommitten hade accepterat tanken på en flotta som skulle kun
na operera fritt till sjöss och därför hade behov av sjövärdigare far
tyg. Under de närmaste åren tillfördes ett tiotal pansarbåtar samt
ett antal torpedbåtar. Men kampen mot anhängarna av en kustnära
doktrin var långt från vunnen. Denna pågick för övrigt mycket lång
tid: i en artikel från 1995 om försvaret år 2000 kunde man läsa att
ytstridsfartygen borde »vara små, lätta och lättrörliga med förmåga
att operera uthålligt skyddat av skärgårdar.».2° Glete har påpekat att
15

Glete s. 7.
16 Hjulhammar 1908, s. 402.

17

Glete s.9.

18

Jbid.

19

Hjulhammar 1908, s. 401.
Lars Andersson. »Strategisk och operativ inriktning av Försvarsmakten inför
Försvarsbeslnt9 6». KKi-Vi4HTno 3, 1995. s. 36. Sedan dess har naturligtvis hela
frågan kommit i ett annat läge eftersom internationella operationer 1111 är priori
tet. Idag talar man snarare om att fartygen är för små...

20

Flottans män använde epitetet »pansarbåt» just för att understryka
att fartygen inte var så stora.21 Av samma skäl använde Marinen be
greppet >>kustkorvett >> när Giiteborg-serien lanserades på 1980-ta
let.22
1883 års beslut speglade den industriella och teknologiska ut
vecklingen under 1860- och I 870-talen, som hade gjort det möjligt
också för små stater att bygga upp en effektiv flotta. Det var hädan
efter möjligt att tänka sig att möta en fiende ute till havs. »Central
försvaret» började övergå i ett »periferiförsvar».23
I detta sammanhang får man inte glömma det arbete som sjöof
ficerarna lade ner, speciellt inom ramen för Kungl Örlogsmanna
sällskapet. Dess tidskrift följde noga den taktiska och tekniska ut
vecldingen hos de stora marinerna. Dagens läsare, vana som vi är
med militära hemligheter, förvånar sig över den öppenhet som vi
sades på denna tid. Man kunde läsa ganska detaljerade analyser av
brittiska och franska marina övningar; något som skulle vara omöj
ligt i en öppen handling idag! Följande diskussion är ett bra exem
pel:
Redan föredraganden för år I 907 har angifvit, hurusom Fournier's invecklade
triangelformationer b!ifvit i Frankrike utdömda och torde väl denna amirals
prestig·e-ej som organisatör-men som taktiker vara i nedgående. Om Labre's
fyrkantformeringar har intet nytt försports, men torde väl detsamma äfven
kunna hänföras till benämningen taktiska experirnent.24

Flottan sände ofta sjöofficerare utomlands för studier. Dessa sprid
de sedan förståelse för tanken att Flottans uppgift var bredare än ett
enkelt försvar av fasta positioner och till med än försvaret av Stock-

21

Glete sid13.
22 Och för att förhindra sammanblandning med den lättkorv, »korvett», som Kon
sum lanserade vid denna tid.
Lindjsö s. r 33.
24 O.Lybeck. »Årsberättelse i sjökdgskonst och sjökrigshistoria år 1908. » TiS
1908.s. 157.
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holms skärgård.25 Så t.ex. skickade man en officer till vardera sidan
under det rysk-japanska kriget för att följa operationerna. 26
Under 1890-talet rustade Sverige upp försvaret på grund av ho
ten från Norge och Ryssland. Det förra avvecklades genom den
fredliga avvecklingen av unionen. Det senare, och farligare, hotet
förklaras av den pågående mssifieringen av Finland samt av den
ryska upprustningen; mellan 1897 och 1903 kölsträcktes 12 slag
skepp, 13 kryssare, 56 jagare och 24 torpedbåtar.27

Från centralfo'rsvar till periferifiirsvar
PROBLEMET

För att frigöra sig från Armens hegemoni i det svenska försvaret var
Flottans män under slutet av 1800-talet tvungna att bryta med »det
landmilitära tänkandet». Det var nödvändigt att, genom en mer el
ler mindre medveten process, skapa en egen marin doktrin för ma
terielen, operationerna, taktiken samt för personalen och dess ut
bildning. Man accepterade emellertid i allt väsentligt att huvud
uppgiften var invasionsförsvar.
Det grundläggande problemet var själva tanken bakom central
försvaret. Här ansåg man det som omöjligt att avslå ett invasions
försök redan vid kusten. Det var därför nödvändigt att nöta ut fien
den genom ett försvar på djupet. Doktrinen var utpräglat antima
rin. 28 Krigsminister von Platen ansåg 1850 att man »omedelbart
borde kväva varje tanke på en högsjöflotta. Allt marint försvar var

25 Natt och Dag, s. 344»Flottan under sistlidna året.>> TiS 1905. s. r 78.
r 5 2 ff.

26 Osignerat.

27 Lindsjö s.

28 Ibid s. 78.
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av underordnad betydelse i jämförelse med landförsvaret, men det
borde, i samarbete med detta, kunna hindra fientliga landstigning
ar.>> 29
Grundproblemet var att man inte förstod att en flotta till sjöss
kunde hindra ett invasionsförsök genom att hota sjöförbindelserna.
Flottan sågs snarast som ett rörligt kustartilleri eller, i bästa fall,
som ett kavalleri som skulle rusa ut och attackera fienden nära det
område där denne ville landstiga. 30 Med denna tanke följde att det
marina försvaret skulle häva fartyg spridda längs hela kusten, vilket
natmligtvis skulle vara för dyrt. Enligt generalstabschefen general
Bildt:
Äfven om vi egde ett 20-tal pansarbåtar och ett hundratal minbåtar, skulle vi
snart komma till erfarenhet af den gamla lärdomen, att en stark örlogsflotta
visserligen kan verksamt bidraga till försvaret af en sjöstat, all den stund den
kan hindra eller försvåra fiendens transporter, men att den aldrig utan att ega
en orimlig öfverlägsenhet kan omöjliggöra för fienden sjelfva landstigningen.

Senare tillade han »Men vore det klokt att utkämpa hufvudstrider
na på ett så vanskligt element som vattnet.»31 Men sjöofficerarna
själva hade länge svårt att formulera en rimlig sjöförsvarsdoktrin. 32
Dessutom tog det lång tid innan en sammanhängande sjöstrategisk
teori formulerades. Detta skedde först med Mahan och Colornb i
början av 1890-talet.
Som vi har sett var de fartyg som konstruerades efter 186 5, mo
nitorerna, avsedde för skärgårdarna. De mindre hade en fast kanon,
för att rikta fick man vrida fartyget.33 En av dessa, HNIS Folke, hade
29

vVrangel 1901. s. 60.

30 Därav namnet »fästningsflotta»

(forteress fleet), en flotta som utnyttjar kusten
som en sorts fästning; jfr det tyska begreppet »Ausfallskorvetten», se Theodore
Ropp. 17Je Deve!opmellt of a l1iJoder11 Navy. Freud; Nova! Policy 1871-1904.
Naval Institute Press. Annapolis I 987. s. 29.
31 Osignerat. »Det ljusnar. » TiS 1897. s. r ro ff.
32 Glete s. ro.
33 Exempelvis H1VlS Gerda: 450 ton, 4ox7x3 m, 8 knop, rx240 mm i fast torn.

sin kanon riktad akterut och var avsedd för reträttstrid. Deras upp
gift var att ge flankskydd till kustbefästningarna. 34 Det fanns emel
lertid också större fartyg avsedda för utbildning av officerare och
manskap samt som flytande depåer; ångkorvetter med segel som
inte hade något större militärt värde vid denna tid. 35

HNIS Ge1·da var en av de mindre leust111011itoren1a, i pml<tiken kopior av de
stå"rre 111011it01·erna. Ho11 levererades r 8 7 2 och utmngemdes r 9 2 2.

Ett annat allvarligt problem var utbildningen av officerare och
manskap. Fartygen var inte bemannade hela året. Utbildningen ge
nomfördes vid eskadrar som var organiserade under ena två måna
der varefter de åter upplöstes. Amiral Hjulhammar, då vice ordfö
rande, senare ordförande, i Kungl Örlogsmannasällskapet skriver
1904 att: »Om vi ej i materielens storlek äro likställda med en blif
vande motståndare, då är så mycket viktigare, att vi ej i materielens
34 Lindsjö s.
35

r 30.
Den sista ångkorvetten var HMS Fnyn, kölsträckt 1882: 988 ton, 65x12x6 m, 14
knop, 4x 152 mm, 8x 122 mm,
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beskaffenhet och skötande stå honom efter.» Året därpå kommer
han tillbaka till denna fråga:
Huru skall en sådan planmässig och noggrann utbildning [här hänvisar förfat
taren till den brittiska flottans utbildning och beredskap] någonsin kunna
räknas hos fartyg, som till större delen skola vid krigstillfälle förses med besätt
ningar, som kanske på månader, måhända år, ej satt fot på fartyg och hvilka äro
hvarandra främmande i de flesta afseenden. Aro våra fartyg redan till sin bygg
nad små och svaga, så blifva de härigenom än mer underlägsna. 36

Man kan notera att även om värnpliktstiden förlängts så kvarstår
detta problem än idag.
AMIRAL COLOMB OCH PRINCIPEN »FLEET IN BEING» 37

Det blev en brittisk bok som gav den strategiska debatten i Flottan
en nytändning. Denna bok var Naval vVinfare av viceamiral Co
lomb, översatt till svenska 1892. Det var särskilt principen.fieet in
being som intresserade översättaren, kommendörkapten Flach. 38
Enligt Colomb hade denna princip i allmänhet använts » för att be
nämna vad man inom landstrategin kallar en flankerande arme. »
Fleet in being borde alltså definieras som en flotta med förmåga och
vilja att attackera en fiende, som anfaller det territorium den är satt
att försvara.39

36 C.A.

Hjulhammar. »Ytterligare om Carlskrona station och flottans använd
ning.» TiS 1905. s. 477 ff.
37
Jag har valt att använda det engelska »fleet in being>> eftersom detta är ett veder
taget begrepp (jfr Christopher \Verner. Den b!IJ boken. Försvarshögskolan.
Stockholm 2002. s. 16.) Svenska översättningar har endast använts i den ut
sträckning de förekommer i dåtida citat.
38 C.G. Flach i företalet till sin översättning av viceamiral P.H. Colomb. Sjökriget,
Dess gnmdregler ocb dessfamnde historiskt bebtmd!at. 'fredje upplagan. Linköping
1903. s. rn:. Det kan noteras att Flach genomgick det då nystartade U.S. Naval
vVar College redan r 894.
39 Ibid s. )(VI.

Grunden för denna ide är insikten att den fientliga flottan måste
säkra sjövägen till landstigningsområdet. För att göra detta behö
ver den försvarande flottan oskadliggöras på ett eller annat sätt. Det
gäller därför för den försvarande att överleva fram till det ögonblick
då invasionsflottan närmar sig landstigningsområdet. Då skulle den
gå till sjöss för att attackera fienden, i första hand trupptransport
fartygen. Kriget mellan Kina och Japan hade bevisat värdet av den
na princip.
För att utföra en så kallad formell transport erfordras ett i militärt hänseende
fritt haf. Annars blir risken allt för stor och den befälhafvare, som trots en flan
kerande fiendtlig flotta söker öfverföra en stor transport till fiendeland, han
handlar såsom Lullier säger, »da11s l'aii; sans base, lt !'aventm·e». 40

Man kan hävda att denna strategiska tanke kom att utgöra den röda
tråden i Flottans tänkande i fortsättningen.4 1
Mer ambitiösa ideer i Mahans42 eller den franska jeune ecoles
anda43 framfördes emellertid från tid till annan. »Af ännu större in
tresse [än Colomb], om möjligt, ej blott för fackmannen, utan fast
mer för allmänheten, synas mig Mahans arbeten vara.»44 Den sista

40 H. \1/rangel. »Anförande af föredragande iSjökrigskonst och sjökrigshistoria. »
TiS I 89 5. s. 3 5. Lullier, en fransk sjöofficer, gav 1867 ut Essni sur l'Histaire de la
Ttrctique 11avrde. Se Michel Depeyre. Tactiques et Stmtegies Navnles recenserad i
denna tidskrift.
4 1 Se Lars \Vedin. »Strategie et politique navales enSuede. La synthese de Daniel
Lanquist. » Herve Coutau-Begarie (red) L'evalutiau de la pe11see 1/llV{l/e IT<' Econo
mica och Institut deStrategie Comparee , Paris r994- s. 191 ff.
42 17Je bzfiueuce of Sea Power Upan Histaiy 1660 -- 1783 från 1889 (till svenska
1899).
43 Jeune ecole (Unga skolan) behandlas av författarens recension av Michel De
peyre. Eutre vent et Erm. U11 siecle d'besitntio11s tactiques et stmtegiques r790 - r890
i denna tidskrift.
44 H. vVrangel. »Naval Vi'arfare af Colomb et The influence ofSea Power afMa
han. » TiS I 89 5. s. r 24-

anmärkningen är förutseende; medan Colomb är bortglömd utan
för specialisternas krets är Mahan fortfarande mycket känd, åtmins
tone till namnet; orsaken torde åtminstone delvis stå att finna i Ma
hans överlägsna stilistiska förmåga och den uppskattning hans verk
fick bland dåtidens statsmän.
Iden om Fleet in being gav en trovärdig strategisk uppgift även
för en underlägsen flotta: »Äfven underlägsna, till och med slagna
flottor, hafva gång efter annan utgjort tillräcldigt hot mot landstig
ningsföretag. Detta är så att säga den röda tråd, som genomgår stör
re delen av Colombs arbete.»45 Herravälde till sjöss är däremot
nödvändigt för genomförandet av ett invasionsföretag d.v.s. för
offensiven.
Colomb ingrep också i den svenska politiska debatten. Flach
hade 1892 skrivit att Fleet in being-principen kunde lyckas genom
att utnyttja våra skärgårdar. Vid en invasion över landgränsen skulle
Flottan kunna skapa en gard och därigenom frigöra armen från se
kundära riktningar. För Flach var Flottan >>vårt naturligaste och
enda betryggande försvar». Denna ide var uppenbarligen inte po
pulär i alla läger. Sannolikt på Flachs tillskyndan hade Colomb pu
blicerat ett brev i alla huvudstadens tidningar angående det svenska
försvaret. Detta var naturligtvis inte heller populärt i alla kretsar. I
Stocl,bolrns Dagblad I 3/ r 2 r 892 kunde man läsa:
Om dennas [dvs Flottans] uppgift, har man på allra senaste tiden åter börjat
tvista. Sangviniska naturer ha velat att i flottan se vårt enda ,betryggande för
svar>, och förmenande att vi sjelfva här hemma icke mäktat eller velat tillbörli
gen utreda frågan, anlitat utländske auktoriteter om råd och hjelp.46

45 Ibids. n8.
Flach s. VIII.

46
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OLIKA SKOLOR

Även om Flach, tack vare Colomb hade funnit ett grundläggande
svar på det eviga problemet med Flottans underlägsenhet mot tänk
bara fiender så fanns det naturligtvis mycket att göra och att disku
tera. Det är tydligt att det finns åtminstone två skolor i diskussio
nen; anhängare av en lätt flotta och anhängare av större fartyg. En
diskussion som skulle komma att fortsätta i närmare hundra år.
Det dröjde länge innan materielen förnyades och därmed kunde
uppfylla de krav, som de nya tankarna ställde. Här fanns en konflikt
mellan »karta och verklighet>> som åskådliggöres av följande hårda
kritik mot I 89 5 års eskaderövningar, då »blå» styrka hade låtit sig
stängas inne i Hudiksvallsbukten av »röd>>:
Vi sätta visserligen flottans uppgift och äfven dess förmåga att värna kusterna
synnerligen högt, men att med en betydligt underlägsen styrka, på en jemfö
relsevis begränsad öppen kust, utan ordnadt signalväsende, utan rekognose
ringsfartyg och endast försedd med torpedbåtar afsedda för navigering inom
skärs, tro sig kunna skydda denna kust; detta synes oss vara en chauvinism, så
mycket betänkligare som det är en fara värdt, att det bevis operationen nu gif
vit på omöjligheten att uppfylla sådane fordringar, säkert från flera håll kom
mer att anviindas som skäl mot de berättigade anspråk på erkännande af flot
tans röle, som af dess män på senare tider med allvar kräfts.47

Man kan notera att de tänkbara inrikespolitiska konsekvenserna be
dömdes som mer allvarliga än det dåliga militära resultatet. Det är
emellertid intressant att notera att upplägget var till för att pröva
hur skärgårdarna skulle kunna utnyttjas; man ser att den svenska
doktrinen med anfallsföretag utgående från skyddade lägen i skär
gård grundläggs redan nu.

47

Osignerat. »Iakttagelser från flottans eskaderöfningar.» TiS r 89 5. s. 36 3.
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Problemet, som blifvit framstäldt till lösning i detta skede, [krigsövningskedet]
var sålunda det ofta omdebatterade, nemligen huruvida en öfverlägsen styrka, i
en för försvaret lämpad skärgård, kan oskadliggöra en underlägsen försvarande
styrka. Då nu fastställda allmänna bestämmelserna för öfningarne fastslår den
numeriska öfverlägsenheten som hufvudgrunden för striders afgörande, blir
för den försvarande målet tydligen att, betjenande sig af terrängen, undvika
möte med öfverlägsen del; för den anfallande att med tillräckligt starka delar
söka sig till att afgörande klämma in motståndaren.48

Frågan om fartygens storlek är av »evig» natur. Genom den nya
tekniken, ångdrift och, framförallt, torpeder, blev det tänkbart att
konstruera lätta stridsfartyg. Detta var tanken bakom den franska
jeune ecole, där man dock hävdade att tekniken innebar att även lätta
fartyg skulle kunna uppträda fritt till sjöss. I den svenska debatten
gick skiljelinjen snarare mellan sådana som förespråkade stora far
tyg med denna förmåga och små, som skulle uppträda i skärgårdar
och i kustbandet. De senare passade bättre in i en operativ doktrin
dominerad av Armen och hade dessutom en anfallstaktik som förde
tanken till kavalleriets. Liksom i Frankrike förefaller debatten inom
Flottan, åtminstone delvis, ha förts mellan de yngre, anhängare av
små och snabba fartyg, och de äldre som föredrog större fartyg.
Ett exempel på en argumentation a Iajeune ecole finns i en artikel
från r 897. Författaren hävdar här att det skulle vara möjligt att till
rimligt pris anskaffa ett stort antal torpedbåtar. Dessa skulle baseras
i grupper om sex längs kusten. Medan tre av dessa deltog i övningar
skulle de andra tre ansvara för försvaret. Det borde finnas två klas
ser; den mindre skulle kunna transporteras på järnväg. De större
skulle ha förmåga att »obehindradt kunde gå i skärgård, men äfven
godt hålla sjön i hvad väder som helst.>>49

48 Ihid s.

3 56.

49 K.P. » Förbättringar inom torpedväsendet och derigenorn ökadt värde af torped

vapnet för vårt försvar.» TiS I 897. s. 98 ff. Man kan notera att vi under det kalla
kriget hade två sorters torpedbåtar varav den mindre kunde transporteras på
landsväg med hjälp av trailer.
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Torpedbåtarna krävde en speciell taktik, väl anpassad till skär
gårdarna. En löjtnant skriver I 90+
Om en flankerande flotta [enligt principen Fleet in being!] har till sitt förfo
gande ett stort antal torpedbåtar, så torde dessa senare hafva de allra största
förutsättningar att kunna utföra lyckade torpedanfall emot transportflottan.
Gifvet är ju, att porten därvidlag är af den största betydelsen, och detta på
grund af målets stora utsträckning och dess relativt ringa fart ... [i ofritt vat
ten]. Med skärgården väl förtrogna torpedbåtsehefer kunna här hafva ypperli
ga tillfällen att från sidofarleder verkställa lyckade torpedanfall, ofta kanske
utan att behöfva riskera någon som helst beskjutning. 50

De sjökrig som fördes under slutet av 1800-talet och början av
1900-talet diskuterades naturligtvis noga. Det borde väl vara möj
ligt att dra slutsatser av betydelse för det svenska försvaret? Kanske
inte ty:
Hvarje skola söker nämligen tolka krigshändelserna till förmån för sin doktrin.
Slagskeppets, det grofva artilleriets och det tjocka pansarets målsmän anse sig
kunna triumfera. Torpedens förkämpar göra sitt bästa för att upprätthålla detta
vapens anseende, som af mången, kanske med orätt, anses hafva fått en svår
knäck. »La jeune ecole» i Frankrike tyder talangfullt förloppet af sjöstriderna i
Ostasien till förmån för de snabba kryssarna och det medelsvåra, snabbskjutan
de artilleriet. De, som minst låta tala om sig, äro minörerna, och detta oaktadt
eller kanske just därför-att ingen kan förneka, det undervattensminan i kriget
visat sig som en fruktansvärd förstörelsemaskin, hvilken kanske mer än något
annat vapen, beredt världen stora öfverraskningar. 51
SAMVERKAN .MED ELLER BEROENDE AV ARMEN?

Trots all retorik fick Flottan aldrig en oberoende roll i förhållande
till Armen. Det hade varit onaturligt; den stora frågan var snarare
50 A.

Hägg. »Den moderna torpedens inverkan å torpedbåtstaktiken.» TiS 1904.
Sid 567.
51 G. af Ugglas. »Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria för år 1905,>>
TiS 1906 s. 154 ff.

om detta beroende skulle vara ömsesidigt eller inte. I frigörelsen
från den gamla centralförsvarsprindpen och som följd av påverkan
av de då nya teorierna om sjökrigföring (Mahan, Colomb m.fl.) var
det naturligt att sjöofficerarna försökte hävda sitt vapens självstän
dighet; inte minst med tanke på armeofficerarnas uppfattning om
landstridskrafternas primat.
1896 års försvarskommitte diskuterade en eventuell samman
slagning av land- och sjöförsvarsdepartementena i bl.a. följande
termer:
Komittens pluralitet tyckes vilja bevisa, att för oss ej längre förefinnas någon
skillnad mellan sjö- och landkrig, samt betonar, att s:'lväl flottans som armeens
operationer böra ledas af en hand, hvilken förmodligen skulle befinna
i
land. Den förre chefen för generalstaben, generalmajor von <ler Lancken ytt
rade i sammandrag: ... att flottan under krig icke har någon sjelfständig uppgift
att fylla utan bör operera i närmaste samband med stridskrafter till lands, samt
att ledningen af flottans operationer bör i strategiskt och delvis äfven taktiskt
hänseende hufvudsaldigen utöfvas af armeens befälhavare. 52

Detta yttrande kan uppfattas som ett uttryck för en naturlig strävan
att upprätthålla den egna försvarsgrenens primat. Men man kan här
också sannolikt spåra ett tyskt inflytande - den svenska Armen var
ju starkt influerad av denna. Den tyska doktrinen vid denna tid
innebar att nämligen just att Armen hade total kontroll över också
flottans operationer. 53
En sjöofficer kommenterar:
Den role, som ofvan citerade författare vilja tilldela flottan, synes egentligen
vara, att dess fartyg, liksom ett slags franc-tireurer skola oroa och förarga en
fiende, som försöker ett anfall öfver hafvet. Under sådana förhållanden är det
mindre underligt att man på vissa håll anser flottan vara af ungefär samma bety
delse, som ett af armeens specialvapen, och derför kunna underordnas denna.54

52 Osignerat. »Sjö- och landkrig» TiS 1896 s. 2 r 7 ff.
53 Ropp s. 75·
54 Osignerat

»Det ljusnar!» TiS 1897. s. 112.

Sjöofficerarna ansåg emellertid att kriget mellan Chile och Peru
1896 hade visat på betydelsen av självständiga marina operationer:
>>(det] inflytande ett efter sjökrigets lagar och oberoende af arme
ens operationer användt sjövapen kan utöfva vid försvaret af en af
vatten flankerad landgräns.>> Vid försvar av sjögränsen är en närma
re samverkan med armen ännu mer tveksam:
Sjövapnets uppgift är ju härvidlag att förhindra landstigningen, en uppgift som
armeen med sin ringa rörlighet aldrig kan fylla på vår långsträckta kust. ... att
närmare kombinera deras operationer vore synnerligen olämpligt och skulle
närmast kunna liknas vid att fastkedja en elefant vid hvalfisk. Först då endera
vapnet salmar operationsföremål på eget element är man berättigad att i större
skala direkt anviinda dess krafter för att biträda vid fyllandet af det andras upp
gift. 55

Det fanns dock, som vi redan sett, som företrädde en mer nyanse
rad och strategisk syn. Flach själv företrädde en övergripande syn
där land- och sjöstridskrafter kompletterade varandra:
Denna flotta (en Fleet i11 bei11g), och deruti låg hemligheten, behöfde hvarken
vara jemnstark med eller öfverlägsen den stats flotta, som ärnade anfalla oss,
för att vi med framgång sknlle kunna upptaga striden. I ett krig mot en stat,
som blott kunde komma åt oss öfver hafvet, sknlle vi sålunda uti vår flotta, så
som en »fleet in being», kunna ega ett betiyggande försvar, om vi rätt använd
densamma, och de våra kuster omgivande skärgårdarne, och mot en stat, som
skulle kunna komma åt oss såväl öfver hafvet som öfver den norra landgränsen
skulle vi, hvad anfallet öfver hafvet beträffar, å liknande sätt vara trygga, och,
hvad anfallet öfver landgränsen vidkommer, så till vida vara trygga, att genom
denna »fleet in being» vår fiende tvangs att utföra sitt anfall öfver nyssnämnda
gräns, och sålunda vår här der koncentrerad visste, hvar den kunde möta ho
nom.Uttrycket, att flottan utgjorde vårt enda bettyggande försvar, uteslöt följ
aktligen ej behofvet av en stark arme ... 56
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Även inom Armen fanns det uppenbarligen förespråkare för ett
strategiskt samband med Flottan. Chefen för Generalstaben skall
ha förespråkat en: >>(s)ådan utveckling av vårt sjöförsvar, att den i
Norrbotten opererande försvarshärens flank och rygg så vidt möj
ligt tryggas mot hafvet. >> 57
I en lång artikel från år 1900 beskrev Herman Wrangel det stra
tegiska sambandet mellan de två försvarsgrenarna. Han jämförde
härvid i tre olika alternativ försvaret mot en överlägsen fiendes för
sök att invadera Sverige: när det inte fanns en flotta men en arme,
när det fanns en flotta men ingen arme samt när man hade tillgång
till båda. I det förstnämnda fallet skulle den marina fronten bli den
farligaste ty om
... man betänker, att hafvet, som obestridt tillhör den anfallande, omgifver
hans motståndares land, helt och hållet eller åtminstone till stor del ... Den
anfallande-låtom oss kalla honom fienden-eger ju, såsom Callwell58 så mäs
terligt framställt med exempel från ett stort krig under 1800-talet först och
främst fullständig frihet i val av anfallspunkt ... Fienden operar så att säga på
inre linier, med fullständig hemlighet och öfverlägsen [i förhållande till armen]
snabbhet.... [ta brohuvud och fylla på det]. För dessa transporter, för alla sina
förbindelser med hemlandet, hans armes »lifskraft», eger han det bästa tänk
bara skydd i sitt herravälde öfver hafvet. 59

I det andra fallet kunde angriparen sprida ut sig på flera snabba far
tyg och därmed undvika den försvarandes kryssare; »Flottan ensam
utgör icke något bet1yggande försvar. »60 Om däremot försvararen
har såväl en arme som en flotta då har han möjligheter även om han
är överlag underlägsen. Det som händer är att:

Osignerat. »Det ljusnar!» TiS 1897 s. I r 3.
Det är C.E Calwell. Effect of mrwitime co1mnrmd 011 lrmd cmnpaigns si11ce H!atedoo,
som avses.
59
H YVrangel. »Det strategiska sambandet emellan flottan och armen.» TiS 1900.
s. 132.
60
lbids. 133.
57
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... den anfallande från första stund samlar alla sina krafter till sjös för att krossa
eller åtminstone förlama motståndarens sjövapen och härigenom bereda ar
men tryggade operations- och förbindelselinjer öfver hafvet. Först sedan detta
skett, bringas det stora invasionföretaget till utförande .... En väl utrustad och
utbildad, om än numeriskt underlägsen arme tvingar fienden till utomordent
liga ansträngningar. Redan sammandragandet av en transportflotta, stor nog
att inrymma en armekår med sin träng» --- tar tid, är dyrt. ... »_Men det lir just
den stora transportflottan, som är fiendens ömtåligaste punkt, det är just de
upprepade transporterna till kända utskeppningsplatser, som äro svårast att
skydda, det är just den ständiga förbindelseströmmen öfver hafvet, som lättast
kan störas äfven af ett fåtal örlogsfartyg. Häri hafva vi att söka det förnämsta
strategiska sambandet elland en försvarandes arme och flotta. Ju större och
kraftigare hären är, desto lättare blir det för flottan att fullgöra sin vigtigaste
bestämmelse, så länge hon har egen handlingsfrihet.61

Man ser här ett embryo till den strategi som vi kom att tillämpa mot
det kalla krigets invasionshot. Men det faktum att det rådde ett stra
tegiskt samband mellan de två, senare tre, försvarsgrenarna innebar
ju på intet sätt någon enighet om avvägningarna. Att alla sjöoffice
rare inte delades Wrangels mer strategiska syn framgår av följande
citat: »en vidsträcktare samverkan mellan flottan och armeen innan
fiendens sjöstridskrafter äro oskadliggjorda är illa använd kraft och
kan medföra de största vådor för landet ... >>. 62
EN NY MARIN STRATEGI

År r 90 r utför sjöofficerarna Otto Lybeck och Erik Hägg en studie
med namnet >>strategi och fartygsbyggnad». Den publiceras först
1903 eftersom den under mellantiden utnyttjades av försvarskom
mitten. Här skisseras huvudlinjerna avseende flottans framtida upp
byggnad varav många kom att bestå fram till avrustningen efter det
kalla kriget.

61

lbid.
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Inledningsvis lägger författarna fast de grundläggande princi
perna:
Den strategiska grund, enligt hvilken vårt försvar är afsedt att verka, är defen
siv. Det vill med andra ord säga, att vi afse ett förhindrande af fiendens offensiv
och, hvad särskildt flottan beträffar, ett förhindrande af de fientliga företag,
som ut på att vinna herravälde öfver de oss orngifvande hafven. Kan vår flot
ta fylla denna uppgift, så fyller hon i och med detsamma äfven alla de särskilda
uppgifter, hvilka efter ett skedt krigsutbrott tillfalla henne, såsom afvärjande af
landstigningsförsök, skydd mot handelsblockad och skydd mot brandskatt
ning.63

.Nlan ser att principen om herravälde till sjöss är den grundläggande
uppgiften i enlighet med de då nya marinstrategiska teorierna.
För att lösa denna uppgift krävs uppenbarligen en flotta med
fektiv materiel och personal. Det gäller att skapa största möjliga
operativa handlingsfrihet. »-Med denna operationsfrihet förstå vi
möjligheten för flottan att med tillräcklig styrka kunna möta fien
den, hvarhälst denne än anfaller våra kuster.>> 64 För att nå detta mål
gällde det att koncentrera sina styrkor. »Då våra sjötridskrafter
vetvis komma att i materielt hänseende vara fienden underlägsna,
är det för oss af vikt att hålla våra hufvudkrafter samlade, på det att
de må kunna framgångsrikt flankera våra kuster.»65
Militärgeografin krävde emellertid, hävdade författaren, också
lokala styrkor. Man föreslog en indelning i en huvudstyrka, Kust
flottan, och fyra lokalstyrkor, sektionseskadrar. Dessa skulle baseras
för försvar av Bottenviken, Östersjön (två stycken- en i Stockholm
och en i Karlskrona) samt en i Västerhavet.66 Det är intressant att
notera att lokalstyrkorna i Stockholm och Karlskrona båda var av
sedda för Östersjön. Man följde alltså den ur marin synvinkel na-
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turliga militärgeografiska indelningen. Denna indelning kom i
princip att gälla till dess att Kustflottan avskaffades I 998. Det är
tressant, och något deprimerande, att konstatera att Häggs och Ly
becks indelning byggde på strategiska resonemang medan Kust
flottans avskaffande byggde på förment fredsrationella skäl.
Frågan om flottan skall vara samlad eller spridd längs kusten,
och om den skall vara samlad-var? hör till de frågor som debatte
rats under hela 1900-talet.67 Av naturliga skäl föredrog de som inte
ville ha en relativt självständig flotta att denna spreds och då, som vi
sett, gärna ställdes under Armens ledning. För de sjöofficerare som
ville ha en flotta tillräckligt stark för att åtminstone bestrida en fien
des herravälde till sjöss, var en samlad flotta en nödvändighet. Frå
gan var då; hur skulle den baseras i fredstid? Frågan om basering var
en viktig del av vad den brittiske amiralen Cyprian Bridge kallade
för »fredsstrategi» i en mycket uppmärksammad bok som presen
terades 1908 för den svenska publiken. 68 Frågan, som enkannerli
gen handlade om avvägningen mellan Stockholm och Karlskrona
hade gamla anor och förorsakade livliga diskussioner.
Var ansåg då Hägg och Lybeck att Kustflottans huvudbas skulle
ligga? Av strategiska skäl maximal operationsfrihet, bedömning
av hotet, frontalläge i förhållande till fiendens baser föreslog man
Stockholms skärgård. 69
Hägg och Lybeck: lade också grunden till ett framtida fartygs
byggnadsprogram. Man konstaterade att geografiska och ekono
miska begränsningar hindrade byggandet av allt för stora fartyg.
Härvid är först att märka, att dels kostnadshänsyn och dels möjligheten att dra
ga fördel af våra skärgårdar tvinga oss att stanna vid ett visst maximideplace
ment....
Strategien fordrar att våra fartyg skola äga möjlighet att undvika strid med
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fienden slagskepp, d.v.s. att de gent emot dessa skola äga öfverlägsenhet i fart,
samt att de skola under hvilka väderleksförhållanden som hälst kunna uppträda
i de oss omgifvande hafven. 'faktiken kommer slutligen med den fordran, att
våra fartyg så vidt möjligt lir skola i något taktiskt hänseende vara jämngoda
med eller hälst öfverlägsna fiendens slagskepp. 70
... som norm för våra jagare sättas en fart, öfverlägsen hvarje fientlig kryssares
och därjämte en artilleriutrustning, kraftigare än de fientliga jagarens.71

Av naturliga skäl insåg inte herrarna ubåtens potential; den första
svenska kom r 90 5:
Då således i hvarje fall undervattensbåten blir ett lokalt försvarsvapen, behöf
ver fordran på dess aktionsradie icke ställas högt, hvarför dess deplacement
och på grund däraf äfven dess kostnad kan hållas inom måttliga gränser....
Emellertid är erfarenheten om undervattensbåtarne ännu ieke tillräcklig för
att man kan föredraga någon viss typ. Med fog kan dock påstå att denna far
tygstyp, en gång införd inom vår marin, kommer att blifva af stor betydelse för
vårt försvar. 72

I denna diskussion kommer man mycket nära den princip som för
lång tid kom att gälla för den svenska flottan: starkare än de snabba,
snabbare än de starka. Det gällde att hitta en relevant nisch för en
flotta som alltid skulle vara relativt svag.
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TAKTIKEN

Flach ger oss, i en artikel från r904, en ide om hur man såg på takti
ken vid denna tid. Än en gång känner den (relativt) moderne läsaren
igen sig; det som beskrivs är i princip vår taktik från r970-talet då
storanfall fortfarande var det prioriterade scenariot. Han talar om
ett djupförsvar där all kraft skall riktas mot transportdelen av en in
vasionsflotta. Man kan urskilja tre faser: mobilisering och flottans
koncentrering, striden för överlevnad då man försökte skydda sig i
skärgårdarna samt slutligen sökandet efter landstigningsfartygen
och attacken mot dessa.

Huvuduppgiften är alltså att hindra landstigningsföretag - gärna
med hjälp av avskräckning:
Under förutsättning att vår flottas hufvuduppgift under ett krig blir att skydda
vår sjögräns mot en invasion, utförd af en större landstigningsexpedition öfver
hafvet, inses lätt, hvad som blir hennes förnämsta skyldighet, nämligen att hål
la sig oskadliggjord [obs annan betydelse än den idag vanliga], tills fienden är
betänkt på att utskicka denna landstigningsexpedition, då antingen blotta ho
tet af hennes tillvaro föranleder, att ingen dylik expedition företages eller, om
den företages, den omintetgöres genom förstörelse d.v.s. genom anfall från vår
flotta. Detta är att uppträda efter den strategiska s.k »fleet-in-heing»-princi
pen.73

Fram till dess att fiendens anfall sätts in gäller det att undgå be
kämpning:
Vår flottas hufvudst:yrka bör. .. söka att i det längsta hålla fienden i ovisshet om
sitt läge, genom att under dagen intaga svårtillgängliga ankarplatser och om
natten ombyta desamma, samt dessutom, utan att riskera någon pansarbåt,
uppträda, där det låter sig göra, med öfverlägsen styrka mot fiendens rekogno
seringsfartyg, och skada eller mota af dem.74

Slutligen sker anfallet:
Då högste befälhafvaren g·enom rekognoseringsfartygen och signalstationerna
erhållit säker kännedom om den fientliga transportflottans befintlighet, kurs
och sannolika punkten för landstigningen, går han med samlad styrka till sjöss
under skydd af mörker genom lämpligaste utfallsled, genombryter fiendens
blockad, om så skulle erfordras, och forcerar kortaste vägen mot transportflot
tan, samt gör sitt bästa i att anfalla och förstöra denna, sedan han genombrutit
eller utmanövrerat konvojen.75

Likheten mellan denna text och den under 1970-talet tillämpade
taktiken får naturligtvis inte uppfattats som om det inte har skett
73
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förändringar eller som om taktiken inte debatterats. Några år efter
Flachs artikel, då Flottan seglade i medvind, föreslogs mer offensiv
taktik. I sin årsberättelse 1908 understryker Lybeck
.. , så anser jag mig böra framhålla att sjökrigskonsten pekar mot en riktning av
verksamhet. Strategin pekar mot offensiv, äfven i defensiven, den fordrar rö
relse och strid. »Il faut se battre quand meme» har en gång den franske mari
tima författaren Daveluy yttrat. För att i sjökriget nå sitt mål fordras det både
före, under och efter striderna en liflig verksamhet,76

Daveluy var populär i svenska flottan vid denna tid antagligen just
för att han betonade offensiven. Verket presenterades 1910:
Ett af de mest betydelsefulla arbeten i s jökrigsvetenskap, som någonsin ut
kommit från trycket är L'Esprit de la guerre naval par Rene Daveluy, capitaine
de Fregatte. 77 , , . Han bryter stafven öfver fransmännens benägenhet för de
fensiven och visar att England vunnit sitt herravälde öfver hafven genom att
alltid gripa till offensiven.78

Vilket ju även Mahan hade gjort. Dessa tankar hade nog varit otänk
bara femton år tidigare; Flottan hade vunnit mycket i självförtroen
de. Man började nu också se att Colombs princip Fleet in being och
n1ahans tes om sjömakt (Sea Power) i viss utsträckning var motsä
gelsefulla, När de nya pansarbåtarna av Aran-klass samt Oscar Il
kommer i tjänst efter 1905 börjar man söka efter en mer ambitiös
strategi. Särskilt gällde det att modifiera den relativt passiva taktik,
där man så länge som möjligt sökte skydd i skärgårdarna, som Flachs
artikel är ett exempel på. Det är emellertid först med Landqvist,
som, byggd på den franske amiralen Castex tankar, på 1930-talet
lyckas lösa det teoretiska problemet att kombinera de två teorierna
på ett för en svag stat rimligt sätt. 79
76
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MOT NYA PROBLEM

1eknikutvecklingen står som bekant aldrig still. Mot 1910-talet
gjorde de stora marinernas nya slagskepp, modellerade efter HMS
Dreadnought från 1905, att de svenska pansarbåtarna började bli
omoderna. Amiralen Hjulhammar varnade redan r908:
Skola vi fortsätta på den väg som för 30 år sedan blef vår, eller skall en ny sjö
försvarspolitik åter upptagas? Skola vi fortfarande få behålla våra stolta dröm
mar om att kunna värna hela vår långsträckta kust, med dess städer och ham
nar, som förmedla hela landets lif i yttre mening, eller skola vi åter sjunka till
baka till det hopplöshetens tillstånd , då vårt sjöförsvar endast kunde bidraga
till försvaret af inloppen till Stockholm och några andra viktiga ställen på kus
ten, såsom vid 1870-talets början?80

Det tekniskt-taktiska problemet formuleras väl i följande ord från
r909:
Hvad Sverige beträffar kan man knappast undgå att erkänna, att utvecklingen
under senaste tiden af de stora sjömakternas flottor något rubbat grundvalarna
för landets hittills följda fartygsbyggnadspolitik. Pansarbåten af 1:sta klass,
som trots den blygsamma etiketten »båt>> likväl kunnat anses såsom en strate
gisk typ, motsvarande hvad landet mäktat åstadkomma, denna typ har, oaktadt
förbättringar, stadigt sjunkit i relativt krigsvärde och torde numera knappast
längre kunna, utom med hänsyn till svagare sjömakter häfda någon ställning
såsom strategisk typ. Sveriges sjömakt har sålunda förskjutits till det läget att
en ändring af något slag är nödvändig. 81

Vad borde då göras. Ett svar var att lätta sjöstridskrafter blev allt
viktigare när de tyngre fartygen förlorade sitt relativa värde:
Det nationella pansarbåtsproblemet underlättas vidare, om vi modernisera
den äldre uppfatu1ingen om våra pansarbåtars användning. Att a tout prix sän
da kustflottan att förstöra en hotande landstigningsflotta, kan i vår nuvarande
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ställning alltför lätt leda till, som Monis säger, att riskera allt på en gång. Den
utveckling vårt lätta försvar redan vunnit och alltmer går till mötes, synes up
penbart häntyda på att just detsamma i regeln bör öfvertaga den rol\ vi hittills
tillämnat den pansrade materielen, hvaremot denna sistnämnda allt mer bör
öfvertaga rollen af repli för det Hitta försvaret..82

Även lärdomarna från det rysk-japanska kriget tycktes tala i denna
riktning:
Den sedan århundranden gällande åsikten, att artilleriet är flottans hufvudva
pen, synes, åtminstone hvad de stora marinerna beu·äffar, genom det ostasia
tiska kriget hafva hekräftats....Det torde dock vara otvifvelaktigt, att det stora
väl pansarskyddade och med långskjutande kanoner bestyckade slagskeppet äf
ven för framtiden kommer att utgöra kärnan af de stora marinernas flottor....
Erfarenheterna från det ostasiatiska kriget hafva emellertid äfven på det mest
oförtydbara sätt, ådagalagt den sedan långa tider tillbaka erkända sanningen,
att den flotta, som icke besitter någon offensiv kraft, den flottan har ingen möj
lighet att vinna seger ... flottans uppgift icke kan inskränkas till att försvara vis
sa kuststräckor eller hamnar utan måste äfven omf atta uppgiften att uppsöka
och ödelägga fiendens flotta...För de små nationerna, hvilka af ekonomiska
skäl aldrig kunna förlägga flottans offensiva kraft till pansarfartygen, är det af
så mycket större vikt, att torped- och min vapnet göras i högsta möjliga grad of
fensiva.83

Men hur skulle då framtidens sjöstrider gestalta sig. En artikel från
I 9 I o ger en vision som i stor utsträckning kommer att besannas:
... framtidens jättefartyg skall alltid åtföljas af torpedfartyg med hög sjöfart så
som offensiva och defensiva hjälpare (satellites). Nutida slagskepp skall antag
ligen utvecklas från att vara det enkla skeppet i linjen, till att bilda en stridsen
het bestående af en stor pansarkryssar med tillhörande torpedfartyg . .. , fram
tida sjöslag förete bilden af duellika sammandrabbningar mellan de fientliga
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stridsenheterna. Taktiken för dessa stridsenheter skall öppna nya synpunkter
och lämna framtidens sjöofficer rika fält för de taktiska utvecklingsmöjlighe
terna, sådana som hvarken vi eller våra företrädare ens kunnat drömma om.84

Man ser att tyngre fartyg anses nödvändiga men att de lätta farty
gen nog kommer att överta huvudrollen. Så blev också fallet även
om Flottan under lång tid kom att kämpa för flera pansarskepp; en
kamp som med tiden resulterade i två lätta kryssare. Först Marin
plan 60 avgör frågan slutgiltigt till de lätta fartygens fördel. Intres
sant nog sker en vändning som följd av 1980-talets ubåtsjakt, då
statsmakterna inser (vilket alla sjöofficerare visste) att det var nöd
vändigt att åter något gå upp i storlek för att få nödvändig uthållig
het.

Särskilda diskussioner
Utöver dessa centrala frågor flottans sammansättning, strategi
och basering förekom en livlig debatt förorsakad av den tekniska
utvecklingen och Flottans allmänna utveckling. Några exempel
förtjänar att nämnas.
SAMLAD ELLER SPRIDD?

Avvägningen mellan koncentration, säkerhet och det ekonomiska
utnyttjandet av sjöstridskrafterna är en fråga som ständigt återkom
mer. Alla tre aspekterna finns ju med i sjötaktikens tio grundregler:
eftersträva kraftsamling, eftersträva säkerhet för egna stridskrafter
respektive utnyttja stridskrafterna ekonomiskt. Men dessa princi
per står åtminstone delvis i motsats till varandra. Som vi har sett var
frågan viktig med hänsyn till den önskade »frigörelsen» från ar
men.
Kriget mellan Kina och Japan, särskilt slaget på Yalufloden, var
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ett av de första med den då nya sjökrigsmaterielen. Vilka lärdomar
kunde då dras?
I stället för att koneentrera hela sin flotta under omedelbar ledning af en enda
man, som skulle haft till sin första uppgift att tillintetgöra eller instänga fien
dens flotta, delade kineserna sitt sjövapen, såsom nyss nämndes, i flera eska
drar, hvilka stationerades på olika ställen invid moderlandets kuster... Kinas
flotta, som deremot länge låg splittrad och alldeles overksam, långt ifrån fien
dens operationslinjer, utgjorde i sjelfva verket icke något som helst hinder för
japanernas framträngande. Den bästa krigsmateriel är värdelös, om den icke
användes väl. 85

Rysk-japanska kriget hade bestyrkt denna erfarenhet:
En i stridsvärde underlägsen flottas hufvudstyrka bör i stort sedt städse hållas
samman.....Tillämpningen af den strategiska regeln: »spridning för bevakning
och koncentration för strid», bör därföre ske med den största urskiljning.
Spridning af en underlägsen flottas hufvudstyrka för bevakning eller för upp
gifter, som icke äro af vital betydelse för landets försvar, måste därför begränsas
därhän, att koncentrering för strid under alla omständigheter kan verkstäl
las. 86

Mellan 1904 och 1905 fördes en livlig debatt i denna fråga mellan
amiralen Hjulhammar och kommendörkaptenen Flach.
»Att dela sjövapnet», därmed förståendes kustflottan, »i eskadrar under själf
ständiga befälhafvare under konungen» anser jag med den storlek vår kustflot
ta ännu innehar vara ett stort strategiskt fel och fruktar jag, att våra sjöstrateger
som lyckades genomdrifva detta tillvägagående, därvid skulle få många neder
lag att anteckna...87

Men Hjulhammar hävdade motsatsen:
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H. \i\Trangel. »Anförande af föredragande i Sjökrigskonst och sjökrigshistoria.»
Uppläst inför Kgl Örlogsmannasällskapet den I 5 Nov. 1894- TiS 1895 s. 30 ff.
86 afUgglas s. r8o.
87 C.G. Flach. »Carlskrona och Stockholm >Ett riksviktigt spörsmål,» (Genmäle).
TiS 1905. s. 1 49.

Det sannolikaste är därför att när en fiende funnit tiden inne att utsända en
landstigningsflotta, skola vi sväfva i den allra största ovisshet 0111 hvarifrån och
hvarthän denna flotta kommer och går. ... Visshet om de företag en fiende vill
dölja erhålles nu som förr genom forcerad rekognoscering, men härtill använ
der man icke sin hela styrka utan den största risk. Klokheten bjuder därför med
ledning af strategien, som vill spara hufvudkrafterna till afgörandets stund, att
till dessa ovissa ehuru dock viktiga företag använda endast mindre del af våra
tillgängliga krafter. Vi få härigenom en naturlig uppdelning af vår kustflotta,
opererande för olika ändamål på olika tider och ställen.

Man bör här komma ihåg att den svenska kusten är lång i förhållan
de till avståndet mot den sannolike angriparen (Ryssland) att ope
rationsområdet har större bredd än djup gör det svårt att kraftsamla
i rätt riktning vid rätt tid.
KUSTNÄRA ELLER FRITT TILL SJÖSS?

Under 1700-talet och början av I 800-talet var skärgårdarna opera
tionsområde för galärer ingående i »Armens flotta», sedermera
»Skärgårdsflottan>> och därefter för Kustartilleriet. På segelfarty
gens tid var det omöjligt för skeppen att operera i skärgårdsområ
den, som alltså endast kunde användas som basområden. Omvänt
kunde inte de fartyg och båtar som anskaffats för skärgårdarna an
vändas fritt till sjöss.88
Införandet av ångdrift löste detta problem. Det tog emellertid
en viss tid innan officerarna kunde navigera i de svåra farvattnen.
Redovisningen av 1895 års eskaderövning andas optimism:
... vilja vi blott framhålla hurusom skärgårdsnavigeringen på de senaste åren
gått med stora steg framåt. Att se våra pansarbåtar af r :a klassen utan lots, oge
neradt, med god fart, röra sig i skärgårdens såväl allmänna som militära leder
var ett dagligt skådespel. Sedan man varseblifvit Thule gå den kroldgaste och
trängsta leden inom det stora skärgårdsområdet, torde det vara att hoppas, att
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Flach I 904, s. 80.

den sista resten af den fruktan för skärgård, som man, visserligen ännu spora
diskt, kan spara från »stora flottans» tider, skall vara försvunnen och vi i stället
kommit till insigt om skärgårdens utomordentliga vigt för vårt sjöförsvar och
skatta den som vårt bästa, förut misskända eller allt för lite kända värn. 89

HNIS Thttle konstruerades med en drygt 9 ton tung rammstiiv. Som så många
audrafartyg slutade bon sina dagar som slejutmål hmnn slerotniug I 93 3.

Skärgårdarna gav alltså nya möjligheter också för större fartyg men
det fanns också en fara att de skyddade skärgårdarna ledde till en
statisk taktik. Kriget mellan Japan och Kina hade visat på farorna
härav.
.. . vi kunna lära oss, huru det icke bör tillga.Den svenska flottan bör nemligen
icke uppsöka en stark position och stödd på dess befästningar söka utöfva något
slags »flank-hot»; ty så gjorde den kinesiska sjöstyrkan-och misslyckades. 90

Samtidigt var det naturligtvis viktig att dra nytta av skärgårdarna.
En särskilt taktik måste utvecklas för detta ändamå1.
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Osignerat. »Iakttagelser från flottans eskaderöfoingar r895.» TiS r895. s. 351.
E Grahm. >>Hvilka lärdomar kunna för Sveriges försvar hemtas av kriget mellan
Kina ochJapan?.»TiSr897.s. 331 ff.

Än så länge måste man anse, att vår flottas uppträdande måste baseras på skär
gårdens rätta begagnande, och under alla förhållanden torde det ej vara klokt
att afsäga sig de fördelar denna erbjuder, särskildt för den försvarande. Våra
krigsöfningar synas och vara egnade att framskapa och utveckla en för svenska
flottan säregen strategi, byggd på skärgårdens begagnande för sjöstridskrafter
nas ostörda förflyttning, reträtt eller samling till ett afgörande. 91

Man kan notera en viss tveksamhet. Författaren har emellertid rätt
i att den svenska flottan nu utvecklar en mycket speciell taktik. Na
vigeringsförmåga i trånga vatten under alla förhållanden var en
nödvändig ingrediens i denna taktik, en förmåga som alltid utgjort
de svenska sjöofficerarnas adelsmärke.
Torpedbåtarna ansågs naturligtvis särskilt lämpade för dessa
trånga farvatten.
Skärgårdarna är torpedbåtarnas hem, det är där de skola hvila ut och förbereda
sig för nya strider, den är ock deras bästa försvar, ty genom ett skickligt begag
nande af densamma kunna de känna sig trygga för fiendens förföljelser och den
gifver dem slutligen yppersta tillfällen att verksamt skada den däri inträngande
fienden. 92

Man noterar att författaren tänker sig en strid i skärgård snarare än
en kustnära sådan; en rest av det gamla tänkandet?
MATERIEL

När man går igenom 1tds!?.rift i Sjöväsendet från dessa år slås man av
det stora antalet artiklar i tekniska ämnet fartygsbyggnad, elektri
citet, minlrrigföring, vapen, navigationsutrustning etc. Teknikut
vecklingen var vid denna tid mycket snabb och det gällde att ge-
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Signaturen C: »Om luftballongen i sjökrigets tjenst, särskilt med fästadt afseen
de på våra förhållanden». TiS 1901. s. 26 ff.
92 L. Åkerhielm. »Villkoren för torpedbåtarnas framgångsrika uppträdande samt
deras taktik. » TiS 1902. s. 105.
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nomföra försök i syfte att finna bra taktiska lösningar för att dra
nytta av de nya möjligheterna och samtidigt möte de nya hoten.
För år 1900, fem år före den första svenska ubåten, valde t.ex.
Kungl Örlogsmannasällskapet som tävlingsämne » Om undervat
tensbåtar, särskildt med hänsyn till deras användbarhet vid försva
ret av Sveriges kuster. »93
Snart skulle ubåtarna komma att spela en viktig roll i det marina
försvaret. Men ännu fanns det anledning till tvekan och meningar
na var delade
Amiralen Hjulhammar, Kungl Örlogsmannasällskapets ordfö
rande, skriver försiktigtvis 1909:
Den del af sjövapnets materiel, hvarest de tekniska framstegens inverkan gjort
sig allra mest gällande, torde emellertid vara undervattensfartygen. Utan att
ännu i sin moderna form hafva genomgått elddopets vanskligheter har denna
materiel tillvunnit sig ett förtroende, som måste förvåna hvarje kritiskt gran
skare, då detsamma ju grundar sig på förhoppningar, om hvilka man skulle
kunna säga att de till stor del hvila i gudarnas sköte. 94

Redan året därpå förefaller han emellertid säkrare: >>Den detalj af
försvaret vi hittills ofta förbisett, men hvars betydelse växer med
hvarje dag, torde vara det offensiva undervattensförsvaret.».95
En mycket reserverad röst kom från Ryssland, som kan antas
spegla översättarens uppfattning. »Den kraft, som utvecklas af un
dervattensbåten, karaktäriseras, som vi sett i denna uppsats, af brist
på enhetlighet samt orörlighet, och däri ligger ingalunda någon
styrka fördold. »96
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»Kongl Örlogsmannasällskapets täflingsämnen för år 1900,» TiS 1899. s. 484.
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ens utveclding.» TiS 1909.s.510.
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Alexander Dmitrivich Bubnoff från ryska flottans generalstab. »Undervattens
båtarnas taktiska egenskaper. Vojemiie Jloti, 1909.» Översatt av H. Elliot. TiS
1910.
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Man följde naturligtvis noga hur andra nationer utnyttjade ubå
tarna; t.ex. deras användning vid franska krigsövningar maj-juni
1910.

Af krigsöfningen framgick att de 3 undervattensbåtarna (om 350-398 tons)
varit till stort gagn för Röd styrka. Särskildt förtjänar omnämnas det noggran
na inrapporterandet af Blå styrkas läge, hvilket möjliggjorde ett lyckadt tor
pedbåtsanfall samma natt. Här förekom ett direkt samarbete mellan dagens
och nattens olika grenar af torpedvapnet, hvilket samarbete, ytterligare ut
veckladt, måste leda därhän att en effektiv blockad emot torped- och undervat
tensbåtar bli en omöjlighet.

Författaren noterar att ubåtens egentliga verksamhetsområde är
kustfarvatten, deras nackdel i offensiva företag är deras låga fart. 97
MARINFLYG

Flottans män började tidigt intressera sig för flygmaterielen; först
för aerostater (luftballonger):
Långt ifrån att i flottans tjenst finna en inskränktare användning än i landtkri
gets, visar sig ballongen ha bl.a. följande fördelar: [synvidd, trupp kan inte
gömma sig, behöver inte förflyttas eftersom den inte tar del i striden, mindre
risk för beskjutning, lättare att finna manskap för denna än i armen)
Ballongens användning i sjökrig·et kommer dock att få en väsentligt olika ka
raktär än i landtkriget. I förra fallet avse observationerna upptäckande af fien
den och af hans mål samt hafva till följd i första hand strategiska operationer,
då dere1not den landtmilitära ballongens observationer hafva till mål att skaffa
upplysningar om taktiska förhållanden.98

Marinen hade vare sig luftskepp eller luftballonger, trots att dessa
bedömdes verksamt kunna bidra till försvaret.
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För en nation, hvilken på grund af landets ekonomiska bärkraft är tvungen att
basera sitt försvar på defensiven samt dessutom har en lång kuststräcka, ställer
sig luftskeppet mycket användbart för kriget till sjöss. Skärgårdar bilda lämp
liga naturliga operationsbaser, som i hög grad utvidga luftskeppets verksam
hetsområde. Af hvad förut sagts framgår, att det vid krigstillfälle kan göra en
flotta ovärderliga tjänster.

Med remarkabelt förutseende noterar författaren att ubåtsjakt blir
en av marinflygets viktigaste uppgifter:
Undervattensbåtarna torde få sin obehagligaste och farligaste fiende i luftskep
pet. Deras verksamhet är ju hufvudsaldigen begränsad till dagen, såvida de
samma gå helt under vattenytan. Före luftskeppets tillkomst voro de mycket
svåra om icke omöjliga att upptäcka, synnerligast i skärgård. Från luftskepp äro
de nu mycket lätta att upptäcka, hvilket utrönts genom flerfaldiga försök.99

Att man så noga som möjligt följde utvecklingen utomlands fram
går av följande notis:
Att luftsegfo1gen omfattas med lifligt intresse inom de ledande marinerna
framgår otvetydigt, trots de sparsamma underrättelser, som komma till synes i
facklitteraturen. 100

Marinen fick sitt flygplan 1911 och det var tydligt att man satte
stort hopp till denna teknik.
Från strängt maritim ståndpunkt sedt, utgör flygmaskinen den idealiska spana
ren och rekognoscören. Tills nu hafva dessa åliggande skötts af scouts och ja
gare, hvilka tack vare sin höga fart kunnat utföra dem. Jämför man nu en jaga
res och aeroplans anskaffningskostnader skall man finna att de stå i ett förhål-

99 ]. Malmgren. »Nutidens luftskepp och deras betydelse för kriget till sjöss.» TiS
I 908. s. 2 33. Att sedan denna bedömning berodde på att man uppfattade att
man kunde se ubåtarna med blotta ögat från en flygburen plattform är en annan
sak. Man bör komma ihåg att Marinen vid denna tid hade liten erfarenhet av
ubåtar och än mindre av flyg.
100 Peyron 19II, s. 253.

lande af 50.1 till hvarandra. Härmed må dock ej vara sagdt, att 50 aeroplan äro
lika mycket värda som en jagare, men det visar dock, att äfven vid en hög för
lustsiffra, en stor materiel fördel förefinnes. Vid rekognoscering ha dessutom
flygmaskinema två väsentliga fördelar framför fartygen: stor höjd med stort
synfält, samt svårighet att upptäckas. 101
PERSONALEN

I och med sjökrigsmaterielens förnyande under seklets första de
cennium kom också frågan om personalens utbildning och, mer all
mänt, om beredskapen att bli allt viktigare.
Hjulhammar understryker r 904 vikten av en hög beredskap:
Med anledning af nu anförda förhållanden vill jag här återigen betona vikten af
att flottans stridskrafter hållas i sådan mobiliseringsgrad att de städse kunna
vara beredda att mottaga den första, ofta betydelsefulla och vanligen oförbe
redda stöten, som lätt nog kan blifva ödesdige för hela krigets gång. För detta
ändamål fordras oeftergifligt, att viss del av flottan ständigt hålles rustad med
väl öfvade besätmingar, och att den öfriga delen befinnes lätt mobiliserbar för
att kunna på rätt tid och ställe insättas där behofvet kräfver.

De »blå» stridskrafternas relativt de >>grå>> höga beredskap är en
annan av dessa »eviga» argument, som väl känns igen också från det
kalla kriget.
Inte minst ansågs rysk-japanska kriget ha visat på betydelsen av
en hög beredskap och förmåga till snabb mobilisering. Den tyske
generalen Bigge citerades:
Särskildt om i krigsplanen ingår maritima invasionsföretag, kan man sålunda
taga för gifvet, att äfven i framtida krig fientligheterna sannolikt komma att
öppnas med ett våldsamt och om möjligt öfverraskande angrepp på motstånda
rens flotta, hvilket, om det lyckas, i många fall blir afgörande för krigets slutliga
utgång. 102
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'.Vilhelm, hertig av Södermanland. »Aviatikens nuvarande standpunkt (våren
19ro) samt dess användbarhet vid sjömilitära operationer.» TiS 1910. s. 517.
102 afUgglas, s. r 80.

Ju svagare flotta, ju viktigare var en hög beredskap annars skulle
man riskera att komma i efterhand. >>Mobiliseringstiden är i all
mänhet den farligaste tidpunkten under kriget, därför att det störs
ta svaghetstillstånd då är rådande. Då den därigenom äfven kan blif
va den mest afgörande, gäller det, särskildt för de mindre sjömak
terna, att ständigt vara krigsrustade.» 103
Problemet var naturligtvis att dåtida värnpliktssystem gav allde
les för kort utbildningstid. Därigenom disponerade Flottan, i likhet
med Armen, sin personal endast för kortare manövrar. Detta fick
naturligtvis också, liksom idag, negativa konsekvenser för officerar
nas utbildning och träning.
Enligt instruktionen är det föreslaget, att befälsöfningarna skola fortgå om
kring tre veckor årligen, en tid, som synes vara väl knappt tilltagen, att döma
efter hvad öfningarne afse [en lång lista på mål samt tre typer av praktiska öv
ningar rekognoseringsövningar, strategiska övningar och taktiska övningar]
samt deras här ofvan angifna allmänna ändamål. ... Den för öfningarne afsedda
materielen utgöres af särskildt rustade fartyg, såsom kanonbåtar och torpedbå
tar, hvilka sammanföras till en befälsöfningsafdelning. 104

I stället borde man ha så många fartyg som möjligt rustade och med
utbildade besättningar.
Här gjord antydan om några af de viktigaste faktorerna för fartygens stridbar
het eller effektivitet torde enstämmigt utpeka nödvändigheten af ej allenast en
noggrann enskild utbildning, utan äfven af en sådan organisation som tillåter,
att besättningarne, sedan de en gång samöfvats och nått hög grad af skicklighet
vid materielens skötande, så mycket som möjligt bibehållas orubbade. 105
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C.E. Holmberg. »Engelska flottans stora manövrer 1906 efter utländska tid
skrifter och tidningar.» TiS 1907. s. 61.
104
C.G. Flach. »Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 1903->> TiS
1904- s. 299.
105 C.A. Hjulhamrnar. »Anförande på högtidsdagen af sällskapets ordförande.»
TiS 1906. s. 525.
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Man noterar också att Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsämne
nummer ett detta år är »Hvilka omständigheter befordra vidmakt
hållandet af en fulltalig och duglig manskapskår?» 106
Eftersom värnpliktssystemet fortsatte att vara, och fortfarande
är, grunden också för Flottans manskapsförsörjning har dessa pro
blem ännu inte blivit tillfredsställande lösta.

Sanznzanfattning
Mot slutet av 1800-talet genomgår Flottan en omfattande föränd
ring (transformation med dagens militära terminologi). År r88o
var den fortfarande delad i två delar: de stora fartygen drivna av en
kombination av ånga och segel samt de relativt nya men små farty
gen avsedda för skärgårdar och kustnära strid. Den tekniska och
ekonomiska utvecklingen i kombination av ett noggrant studium av
den internationella utvecklingen kom att leda till något som kan
betraktas som en revolution.
Det marina tänkandet, teorin, utvecldades endast relativt lång
samt. Sverige var knappast unikt i detta avseende; den sjömilitära
teorin kom igång betydligt senare än den landmilitära. Men arvet
från 1800-talets centralförsvarsprincip och armedominans gjorde
utvecklingen svårare. Det gällde att först visa att Flottan kunde ha
en relativt självständig roll i rikets försvar och att den inte skulle ses
endast som ett vapenslag inom Armen. Men för detta krävdes en te
ori som medgav en roll för en flotta som sannolikt skulle vara un
derlägsen. Amiral Colomb med sin princip Fleet in being och dennes
översättare Flach lade denna teoretiska bas.
Inledningsvis ledde denna princip till ett relativt statiskt uppträ
dande; mycket kustnära eller i skärgårdarna varvid initiativet över
läts till fienden. Härefter, bland annat inspirerade åv författare som
Mahan och Daveluy, sökte man ett mer aktivt uppträdande en of
fensiv taktik inom ramen för en defensiv strategi. Man inser att ett
invasionsföretag utan herravälde till sjöss skulle vara ett vågspel.
106
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Det gällde alltså att ha förmåga att bestrida ett sådant herravälde.
Men man behövde inte erövra detta, vilket inte skulle ha varit tro
värdigt som strategiskt mål. Först senare, med Landqvist på 30-ta
let, kommer en mer positiv teori om det begränsade herraväldet;
begränsat i tiden och/eller rummet.
Balansen mellan dessa tre ideer en relativt passiv Fleet in being,
en offensiv taktik inom ramen för Fleet in being och ett bestritt her
ravälde till sjöss - är nära knuten till frågan om man skulle slåss nära
kusten, till och med i skärgårdarna, eller om man skulle söka strid
längre ut till sjöss. Eftersom svaret på denna fråga är avgörande för
vilka fartyg man skall bygga (eller tvärtom) så har denna fråga under
lång tid tills slutet av kalla kriget-varit en huvudfråga när det gäl
ler utformningen av sjöförsvaret. Svaret har varierat beroende på
teknikutvecklingen, hotbilden och de politiska konjunkturerna.
Vi har sett hur denna balans har varierat under den studerade
perioden. I princip skedde en långsam utveckling mot större fartyg
med större handlings-frihet att ta upp strid till sjöss. Mot 19 ro-talet
inträder emellertid en viss pessimism föranledd av de stora länder
nas nya, snabba slagskepp av Dreadnought-typ. Samtidigt får sjökri
get nya medel: lätta stridsfartyg med goda prestanda, flyg och ubå
tar. Kanske kunde man här finna lösningar passande för våra förhål
landen? Något som med tiden blev känt under beteckningen
»svensk profil>>.
Det är intressant att notera att sjöofficerarna vid sekelskiftet
lyckas skapa en marin strategi med distinkt svensk profil. Den var
ännu inte fullt koherent och många problem återstod att lösa, men
ändå. Det är kanske ännu mer intressant att se hur deras tankar har
hållit för förändringar. Bortsett från språkbruket var mycket av det
som då skrevs fullt aktuellt ända till dess att invasionshotet upphör
de efter r990. Det är svårt att inte imponeras av deras skriverier och
tankar under sökandet efter för Sverige lämpliga lösningar. Man
noterar att det måste ha varit relativt >>högt i tak» och att debatten
på intet sätt var begränsad till de högsta officerarna. Kungl Örlogs
mannasällskapet och dess tidskrift spelade här en mycket viktig
roll.

Referenser
Artiklar ur Tidskrift i Sjå'väsendet, särskilt
Flach, C.G.: »Stockholm eller Carlskrona? Ett riksviktigt
sjöstrategiskt spörsmål>>, i TiS 1904.
Hjulhammar, C.A.M.: >>Om utvecldingen af vår flottas
hufvudmateriel under konung Oscar II», i TiS 1908.
Hjulhammar, C.A.M.: »Om materielens framtida utveclding
och sjöförsvarets uppgift», i TiS 1910.
Natt och Dag, S.: >>Årsberättelse i Reglementen, Förvaltning
samtHelso- och Sjukvård för år 1896»·, i TiS 1897.
Peyron, E.: »Årsberättelse i sjökrigshistoria och sjökrigskonst
för år 1910», i TiS 191 r.
af Ugglas, G.: »Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria
för år 1905», i TiS 1906.
Wrangel, H.: »Återblick på svenska flottans öden under nittonde
århundradet», i TiS 19or.

108

Bearbetningar
Andersson, Lars: ».Strategisk och operativ inriktning av Försvars
makten inför Försvarsbeslut 96 >>, i KKr VAHTnr 3, 1995, s. 36.
Flach, C.G.: Företal till sin översättning av Colomb, P. H.:
Sjökriget, dess grzmdregler ocb dessfikande, historisl?t behandlat.
Linköping 1903.
Glete,Jan: »John Ericsson and the transformation of the Swedish
naval doctrine». Anförande vid John Ericssonsymposium,
Försvarshögskolan 2003-11-14.
Lindsjö, Ronny: Nlarinhistoria. Chefen för marinen,
Stockholm 1993.
Ropp, Theodore: The Developnzent ofa Nlodern Navy.
French Naval Policy, 1871-1904- Naval Institute Press,
Annapolis 1987.
Wedin, Lars: »Strategie et politique navales en Suede.
La synthese de Daniel Lanquist», i Coutau-Begarie, Herve
(red): L'evolution de la pensee navale IV.
Economica & Institut de Strategie Comparee , Paris 1994.
Wedin, Lars: »Kjellen, la naissance de la geopolitique et
la pensee navale suedoise», i Coutau-Begarie, Herve (red):
L'evolution de la pensee geopolitique navale.
Economica & Institut de Strategie Comparee, Paris 1995.
Wedin, Lars: »D'une marine forteresse vers une marine de haute
mer; la transformation de laMarine suedoise 1895-1910»,
i Coutau-Begarie, Herve (red): L'evolution de la pensee navale T7f.
Economica & Institut de Strategie Comparee, Paris r 997.
Werner, Christopher: Den blå boken.11/Iarina stridslerafter zw ett
militärte01·etisl?t perspektiv. Försvarshögskolan, Stockholm 2002.

- IIO-

Pansartåg, järnvägsartilleri
och järnvägsluftvärn*
JAN-GUNNARBERGGREN

U

tomlands har vid olika tidpunkter bland annat pansartåg
och järnvägsartiHeri kommit till användning i stor ut
sträckning. Syftet med denna uppsats är att beskriva i vil
ken utsträckning pansartåg, järnvägsartilleri och järnvägsburet luft
värn har förekommit i Sverige. Inom ramen för detta skall följande
frågor söka besvaras:
• Vilka tankar har funnits att projektera, anskaffa och sätta upp förband
med dessa vapensystem i svenska armen?
• Vad har influerat dessa tankar, sett till utländska och svenska erfarenheter?
• Vilka beslutsgångar fanns fram till ett eventuellt projekt eller förkastande
av iden?
• Varför projektet fullföljdes eller lades ned?
• Vad gjorde att _organisationen blev på ett visst sätt, med hänsyn till
bland annat geografi, behov och resurser?
• Hur länge fanns organiserade förband i Sverige och varför de drogs in?

Artikeln bygger främst på material från Krigsarkivet, Statens järn
vägars arkiv, Svenska järnvägsklubben, Järnvägsmusei vänner, Pan
sarhistoriska föreningen samt regementshistoriker från de rege
menten som var »försöksregementen» (bland andra I 2 och I 19).
Till viss del bygger den också på intervjuer med personer som in
gått i uppsatta förband eller på annat sätt haft kunskap om de aktu
ella frågorna.

* Artikeln är en smärre överarbetning av författarens enskilda utredning vid Mili
tärhögskolans högre stabskurs för armen 1989-1991. Utredningen belönades
med jetong.
III

Bakgrund
Människans uppfinningsrikedom är stor och med telmikens hjälp
har hon drivit utvecklingen framåt. Järnvägar har därvid varit och
är ännu ett av mänsklighetens stora intresseområden. Den svenska
järnvägshistorien kan sägas börja på allvar 1854 då riksdagen beslöt
att stambanor skulle anläggas i landet. 1 Utvecklingen var i stort av
slutad i och med att det sista stora järnvägsprojektet, Inlandsbanan,
var slutfört 1937.2 Järnvägen var landets viktigaste transportmedel
fram till mellankrigsperioden, då konkurrens från lastbilstrafiken
blev alltmer märkbar.3
JÄRNVÄGARNAS MILITÄRA ANVÄNDNING

Första gången som järnvägen användes i militärt syfte synes ha varit
183o i England. Då transporterades ett brittiskt regemente från Li
verpool till Manchester på två timmar i stället för de två dagar som
skulle ha krävts vid fotmarsch.4 Järnvägen hade härvid visat prov på
ett stort militärt användningsområde, främst för transporter av
trupp och materiel.
Det stora eldprovet för järnvägen under krigsförhållanden blev
nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865. Här användes tågen
för trupp-, förnödenhets- och sjuktransporter. Konstruktioner med
kanoner och kulsprutor monterade på järnvägsvagnarna användes
då också för första gången.5
Alla dessa erfarenheter från nordamerikanska inbördeskriget
togs tillvara i Europa, och kanske främst då av den preussiske gene
ralfältmarskalken Helmuth von Moltke d.ä. Hans uppmarschpla
ner med ett maximalt utnyttjande av järnvägen blev berömda under
1 Thiel (1989), s. 36.
2

Ölmeborg(r990),s. 32.

3 Widman (r97 3), s. 44.

4Thiel (1989), s. 28.
5
Thiel (1989), s. 29.
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preussarnas framgångsrika krig mot Österrike 1866 respektive
Frankrike 1870-187 r. Järnvägarnas betydelse i dessa krig rörde
främst trupp- och underhållstransporter. 6 Under Boerkriget 189919oz vidareutvecklades de beväpnade tågen. Genom att både lok
och vagnar bepansrades uppstod de så kallade pansartågen.7
Vid tiden för första världskriget var järnvägen ännu det viktigas
te masstransportmedlet till lands. 8 Specialtåg utvecklades nu i stor
utsträckning, främst pansartåg, järnvägsartilleri och sjukhuståg.9
Under andra världskriget förändrades järnvägens betydelse. Järn
vägen, som tidigare ansetts som ett säkert transportmedel, fram
stod nu som mycket sårbar. Flygets utveckling och dess möjlighet
att effektivt bomba bangårdar och knutpunkter gjorde att järnvägs
näten lätt kunde slås ut. Härtill kom också att sabotage mot järn
vägsförbindelser förekom i större utsträckning än under tidigare
krig.10
Industrialiseringen medförde bland annat att kvalitativt bättre
vapen kunde massproduceras och fler och effektivare kanoner kun
de tillverkas. Detta ledde i sin tur till att större armeer kunde utrus
tas och mobiliseras. För att kunna förflytta dessa armeer krävdes
förbättrade transportmedel. Järnvägen kom att ge de transportmöj
ligheter för trupp och tyngre materiel som erfordrades. Detta inne
bar att tidsfaktorn förändrades och att förband på kort tid kunde
förflyttas och underhållas där de bäst behövdes från operativ syn
punkt.
JÄRNVÄGARNAS BETYDELSE FÖR SVENSKT FÖRSVAR

Projekterings- och byggansvarig för stambanorna med byggstart
18 5 5 blev översten vid flottans mekaniska kår, Nils Ericson. De mi6

Ibid.

7 Balfour (1981), s. 3 0.
8
Thiel (1989), s. 32.
9
10

Ibhl.

Thiel (1989), s. 33.
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litärstrategiska intressena kom därvid, bland annat vad gällde ban
sträckningar, med från början. 11 Generalstabens kommunikations
avdelning organiserades 1875. Denna ställde krav på järnvägsbyg
gandet för att linjerna skulle få en strategisk sträckning och stor
trafikförmåga som möjligt. Kraven stod ofta i strid med de ekono
miska intressena, varför kompromisser blev vanliga.12 År 1905 till
kom järnvägsstyrelsens militärbyrå med s.k. militärassistenter. De
ras uppgift blev att vara den personliga kontakten mellan järnvägs
styrelsen och den militära ledningen. Planläggnings- och
tidtabellsarbeten kom därmed på ett effektivt sätt att samordnas
mellan försvaret och järnvägen. 13
Koncentreringstransporterna till norra Sverige var sårbara, ef
tersom norra stambanan av lönsamhetsskä] hade dragits kustnära
genom industrier och tätorter. Inlandsbanan tillkom därför på mili
tärt initiativ för att ge Sverige en andra, mera skyddad, bana. 14 Fly
gets förmåga, möjligheterna att förflytta tyngre fordon på marken
och järnvägens elektrifiering I 9 3 7 var mer än 1/ 3 av Sveriges järn
vägar elektrifierade, vilket i militärt avseende hade vissa nackdelar
- ledde sammantaget till att järnvägarnas militära betydelse mins
kade. Till detta kom också att 1940 var järnvägslinjernas längd som
störst, men därefter började nedläggningarna. 15
FRAM TILL ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT

Först under första världskriget började tekniska frågor aktualiseras
av de lärdomar som kriget gav. Det var främst vikten att gentemot
motståndaren ha överlägsenhet beträffande artilleri, kulsprutor,
ammunition och flygplan. 16 Dessa tankar utvecklades och försvaret
Il

Thiel (1989), s. 36.
(1973), s. 46.
13
Thiel (1989), s. 38.
14 Thiel (1989), s. 39.
15 YVidman (1973) s. 44ff.
,
16
V\Tikner (1919), s. r4.

12 vVidman
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kompletterades till viss del med materiel i denna riktning. Tankar
fanns i olika officerares vinter- och aspirantarbeten om järnvägsar
tilleri och pansartåg men ideerna stannade därvidlag. 17
Den i 192 5 års försvarsbeslut beslutade nedskärningen av det
svenska försvaret var i stort sett avslutad 1930. Denna medförde att
initiativkraften inom armen fram till mitten av 1930-talet blev häm
mad och utvecklingen av materiel eftersatt. 18 Bland de frågor som
inte förutsågs i 1936 års försvarsbeslut var den dynamiska utveck
lingen av pansarvapnet och behovet av rörligt järnvägsluftvärns
skydd.19
De politiska händelserna i Europa och särskilt Tysklands åter
upprustning och utrikespolitiska aggressivitet kom att påverka för
svarsutvecklingen och många initiativ togs för utveckling av nya
försvarssystem såsom bland annat järnvägsluftvärn och pansartåg.
1942 års försvarsbeslut innebar även bildandet av pansartrupperna
vilka hade stor eldkraft och framkomlighet och därigenom gav ar
men en mer allsidig operativ förmåga. Bland annat kom luftvärn att
ingå i de blivande brigadsystemen. 20 År 1945 gavs direktiv av chefen
för armen för den krigsorganisation som benämndes 1943 M och
med denna fick armen ett mer allsidigt sammansatt vapensystem.2 1
SAMMANFATTNING

Då Sverige fram till andra världskriget stått utanför krig sedan 1814
fick vi under första världskriget inga egna erfarenheter av
flygangrepp, kustförsvar eller pansarstrid vilket de krigförande län
derna erhållit.
1925 års försvarsbeslut skulle gälla i tio år och reducerade det
17 KrA. Gst/Cent (H). Vol P:40; Gst/Chexp (H). %1 3 r och 96. Vinter- och
aspirantarbete.
»1928-1933. En återblick», i Ny militiirt idskrifi, 1933, s
19 vVangel
(1982), s. 37.
20 vVangel (1982) , s 3
. 5 2, 359.

18

21 Wangel (1982),

s. 304115 -

I.

militära försvaret avsevärt. De lärdomar som under denna tid kun
nat dras av första världskriget och omvärldens bruk av ny krigsma
teriel omsattes därför ej i någon större grad i svenska projekt.
Järnvägarna användes fram till r 940 för militärt bruk endast för
rena trupptransporter och saknade eget skydd och stridsförmåga.
Vid byggandet av järnvägslinjer hade dock strategiska behov be
aktats så långt det varit ekonomiskt möjligt. Det fanns även i freds
tid personal från försvaret placerade vid järnvägsstyrelsen m.m. för
samordning.
Under tiden närmast före och under andra världskriget utveck
lades flyget, så att bomb- och attackflyget kom att överta det lång
skjutande och tunga järnvägsartilleriets roll. Flyget kunde nu också
användas för att slå ut järnvägsbroar och knutpunkter, vilket mins
kade järnvägarnas tillförlitlighet beträffande militära transporter.
Pansarförbandens utveclding med bl.a. stor rörlighet och eldkraft
medförde att pansartågen spelat ut sin roll.

Pansartåg
Med pansartåg avses ett av lokomotiv och vagnar sammansatt be
pansrat tåg, vilket är avsett bl.a. för eldgivning under gång. Pansar
tågen kan vara bestyckade med kanoner och infanterivapen eller
enbart infanterivapen (inldusive pansarvärnskanoner). Pansartåg
kan vara antingen särskilt konstruerade för ändamålet eller provi
soriskt anordnade vid trupp. Pansarvagn får anses vara en underart
av pansartåg. I detta fall rör det sig om en enstaka vagn, vilken i lik
het med pansartåg är bepansrad och bestyckad.
UTOMLANDS

Tyskarna använde vid belägringen av Wien r 866 flakvagnar som
försetts med skydd för skyttar. Under fransk-tyska kriget r870r87r använde tyskarna vid belägringen av Paris s.k. pansarinfante
rivagnar för gevärsskyttar.
-rr6

År 1882 använde britterna i striderna motArabi Pashas trupper
mellanAlexandria och Kafr Dowar i Egypten för första gången ett
tåg som var täckt av stålplattor och sandsäckar, och bestyckat med
kulspruta och kanon. Dessa erfarenheter lade grunden för ett eng
elskt pansartågstänkande. I dessa striders slutskede bepansrades lo
ken med järnvägsräls. 22
Under tiden 1885-1886 gjorde engelsmännen i Indien försök
med olika kanoner till denna typ av pansartåg. 23 Under Boerkriget
1898-1902 utvecklades pansartågen så att även loken blev helt
bepansrade. Likaså utvecldades taktiken, så att pansartågen inte
opererade helt självständigt, då riskerna var stora för bakhåll. Det
beridna kavalleriet användes här som komplement vid strid med
pansartåg. Under slutet av kriget kom tågen mer att användas som
skyddsstyrkor vid främst reparationer av räls efter sabotagespräng
ningar.24 Britterna hade vid krigsslutet nitton tåg i tjänst.25
Tiden fram till första världskriget innebar ingen större utveck
ling av pansartågen och vid krigets utbrott torde det ha varit endast
Tysldand som hade operativa pansartåg i större omfattning. Dessa
tåg bemannades av infanteriet. 1ysldand utvecklade och hade 19 I 5
elva kompletta pansartåg.
Britterna hade dock vid sekelskiftet experimenterat med ett pan
sartåg för kustskydd, kallat >>Brighton train» och förfogade vid
krigsutbrottet över två tåg. 26 Britterna hade dock svårigheter att få
över rullande tågmateriel till Frankrike. Detta medförde att vid
övergången till ställningskriget i Frankrike var det i huvudsak
endast Tysldand som använde sig av pansartåg. 27
Ställningskriget under första världskriget medförde att Tysldand
reducerade antalet tåg till fem. Användningsområdena för pansar22

Sawodny(r989), s. 3.
19.
24 Balfour (1981), s. 30.
25 Sawodny(1989),s. 3.
23 Balfour(r981), s.

26 Ibid.
27

Thiel (1989), s. 32.
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tågen hade minskat. Däremot kom pansartågen att spela en större
roll vid ryska revolutionen r 9 r 7. Ryssland hade mot krigsslutet
tillverkat ett stort antal tåg, vilka även blev förebild för de tåg som
tillverkades i Sovjetunionen före och under andra världskriget. Till
tågen var även infanteri tilldelat såsom skyddsförband. 28
Vid de baltiska staternas och Finlands kamp för självständighet
mot bolsjevikerna r9r8-r920 kom pansartågen att vara bland dessa
staters slagkraftigaste vapen. Estland hade under kriget tio pansar
tåg varav ett var erövrat från bolsjevikerna. Fyra hade dock västeu
ropeisk spårvidd och kunde användas endast till partisanbekämp
ning i landets västra del. De övriga sex tågen tillsammans med tre
infanteribataljoner organiserades till en pansartågsdivision och ut
gjorde den estniska armens rörliga och slagkraftiga reserv. 29
Lettlands pansartåg, av vilka två övertagits från Tyskland, två
från bolsjevikerna och ett byggts av letterna själva, hade stor bety
delse för utgången av befrielsekriget. Detta resulterade i att ett pan
sartågsregemente med sex pansartåg bildades efter kriget. 30
Pansartågen spelade även i Litauen en viktig roll och efter kriget
bildades ett pansartågsregemente med tre nytillverkade pansartåg.
Det intressanta är dock att detta regemente upplöstes redan 1935
därför att Litauens försvarsleclning ansåg pansartågsiden föråldrad. 31
Pansartågens möjlighet att användas i väglös terräng var något
nytt och fick strategisk betydelse speciellt i Östeuropa och Ryss
land, där vägnätet var glest. Värt att påpeka är också att flera svens
ka frivilliga tjänstgjorde på dessa pansartåg. 32 I Finland, som hade
två från bolsjevikerna erövrade pansartåg, fanns bl.a. blivande
chefen för Övre Norrlandsgruppen Archibalcl Douglas. Han initie
rade senare ett pansartågsprojekt i Sverige. 33
28 Sawodny(1989), s.

3.
Probst(1985), del r, s. +
30 Probst(1985),del 2,s.431 Probst(1985), del 3, s. +
32
Baadstöe (1985).
33 Furugård (1972), s. 359.
29
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Utveckling av pansartåg under mellankrigstiden skedde inte i
någon större grad. De baltiska staterna hade, under befrielsekriget,
satt upp ett fåtal pansartågsregementen vilka delvis fanns kvar vid
krigsutbrottet. Tyskland hade vid slutet av r 939 endast sju pansar
tåg i krigsorganisationen. 34
De tyska tågen hade väl specificerade uppgifter såsom: 35
• Självständiga offensiva uppdrag:
- skydd av objekt
upprensning av städer
- artilleriunderstöd
• Självständiga defensiva uppdrag:
skydd mot fientliga framstötar
-skydd av tillbakaryckning
- bekämpning av partisaner
- understöd vid kustförsvar
- bekämpning av fientliga pansartåg
• Understödsuppgifter:
- understöd av infanteriet vid anfall/försvar
flankskydd
- biträdande ledningscentralresurs
• Sk:yddsuppgifter:
skydd vid banreparationer
- skydd av bakåtgående förbindelser
- skydd av underhållsanläggningar och truppsamlingar
skydd av transporttåg bLa. vid i- och urlastning.

Det fanns alltså många uppgifter som var lämpade för pansartåg
varför Tyskland under kriget byggde ytterligare 48 tåg. Fram till
1941 hade dessa tyska pansartåg spelat en underordnad roll. T ågen
var sårbara och de var inte speciellt bra för partisanbekämpning

34 Sawodny (1989), s. 4.
35 Efter Sawodny (1989), s. +

bl.a. på grund av deras bundenhet till järnvägsräls och deras lätthet
att sättas ur spel med främst minor. Ryska före detta järnvägsarbe
tare som blivit partisaner kunde relativt lätt lokalisera tågen och be
kämpa dem. Tågen användes mest i Sovjetunionen som artilleriun
derstöd och efter 194 3 som skydd av transporter på Balkan.36
I Norge hade tyskarna fyra provisoriska pansartåg beväpnade
med torn från ryska stridsvagnar (T-34) och kanoner från erövrade
franska infanterikanonvagnar. Dessa kom emellertid aldrig att spe
la någon större roll. 37
Övriga Europa torde vid krigsutbrottet inte ha haft mer än ett
fåtal pansartåg. Dessa fanns främst i Italien,Jugoslavien, Polen och
Tjeckoslovalden. Sovjetunionen hade dock byggt ett större antal
fram till 1939. 38
Efter spanska inbördeskriget, där pansartåg använts, byggde
Storbritannien fem pansartåg och vid krigsutbrottet ytterligare
några tåg för skydd mot en eventuell tysk invasion mot främst syd
k:usten. 39
Andra världskriget hade visat på pansartågens sårbarhet. De
polska pansartågen, som sattes in mot tyskarnas anfall, slogs t.ex.
effektivt ut av tyskarnas störtbombare.40 Pansartruppernas upp
byggnad medförde att pansarförbanden fick den eldkraft och det
skydd som pansartågen hade men utan att vara bunden till järnvägs
räls. Detta gjorde att de kostsamma och sårbara pansartågen hade
spelat ut sin roll. Nämnas kan dock att Sovjetunionen i början av
1980 hade pansartåg för att skydda transporter till dåvarande Öst
tyskland.41

36

Sawodny (1989), s. 26 och 37.
Sawodny (1989), s. r7.
38 Heigl (1930), s. 2 24, 2 32, 2 54, 27 5, 293; ochFrr111 röda m1J1e11, s. 2 r6.
39
Balfour (198 I), s. 64ff och 7 zff.
40 Balfour (1981), s. 63.
41 Isby (198 r), s. 29.
37
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SVENSKA PANSARVAGNAR

Unionskrisen 1905 medförde att Sverige politiskt och militärt ställ
des inför allvarliga problem i relationen med Norge. Landet kunde
bli indraget i en väpnad konflikt och måste skyndsamt bygga ut för
svarssystemen längs rikets sydvästra gräns. Järnvägen mellan län
derna kunde här förväntas få stor militär betydelse för bl.a. upp
marscher och underhåll av eventuella strider."2
Värmlands gränsdetachement under ledning av major Arvid
\Vester fick uppgiften att bevaka järnvägen mot fientlig verksamhet
från väster."3 Major Wester hade under Boerkriget följt brittiska ar
men i nästan ett år. Under denna tid hade han stiftat bekantskap
med de engelska pansartågen på denna krigsskådeplats."" Erfaren
heten, som Wester dragit, var att pansartågen var mycket lämpliga
för understöd åt infanteriet vid försvarsstrid. Tågen tjänade som
någon form av flyttbart fort. Förutsättningarna var dock att järnvä
gen bakåt skyddades av egna förband så att rälsen inte förstördes
och tågen blev avskurna. Pansartågen var även enligt \Vester lämp
liga för att bekämpa fiendens fältartilleri, speciellt vid strider om
orter med rikt järnvägsnät. Som exempel nämner han omgivningen
runt Karlskrona. 45
Major Wester befäste Eda- och Charlottenbergsområdet med
ett antal fort och byggde upp ett antal befästningslinjer. Vid en in
spektion upptäcktes dock att terrängen, där järnvägen fortsätter
mot Norge norr om Charlottenberg, ej helt och hållet kunde be
härskas med eld. Orsaken var två svackor som kunde utnyttjas av en
motståndare. 46 Trots insättande av ett kulsprutebatteri i området
ansåg Wester att detta ej var till fullo. Han förordade därför en rör
lig försvarsanordning, som t.ex. ett pansartåg. Även om de perma42

Nilsson (1985), s. 242,

43

Zeeh(195 r), s. 57.
44 Zeeh(r951),s. 38
6-387.
45
\Vester (1902), s. 208.
46
Nilsson (1985), s. 2 53.
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nenta befästningarna slogs ut antogs pansartåget med sin rörlighet
kunna gäcka fienden.47
Pansartåget kom inte att se ut som de tåg Wester sett i Boerkriget.
Det blev en kasserad järnvägsvagn från Göteborg som med stor
uppfinningsrikedom kläddes med 8 mm skrotpansar, ångpanneplåt
från dåvarande järnbruket i Charlottenberg.48 Genom arbetsleda
rens, underlöjtnant Nils Boberg, iver och praktiska handlag blev
pansarvagnen ett respektabelt tillskott till de övriga försvarsarbete
na.49

Ett 1·esultat av 1mio11sla·ise11 - r 90 5 års pansarvagn.

47
4

8
49

Nilsson(1985),s. 254Baadstöe (1988), nr z/1988, s. 9.
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Beväpningen av vagnen skulle bestå av en luftkyld kulspruta
m/1896 Hotchleiss, i Sverige benämnd !?jp m/1900, en av de sex som
då existerade i Sverige. Ett antal gevärsskyttar skulle även medfölja
vagnen. 50 Eftersom "\Vester inte hade tillgång till något bepansrat
lokomotiv fick ett vanligt sådant knuffa ut pansarvagnen på linjen.
När vagnen kommit i önskad position handbromsade besättningen
densamma. För att få vagnen tillbaka användes långa stållinor, som
fästs i vagnens baksida, med vilkas hjälp vagnen drogs åter till ut
gångsplatsen. 51
Pansarvagnen fick ingen större praktisk användning bl.a. för att
krisen var så kort. Vagnen blev ej heller bestyckad med någon kul
spruta trots påtryckningar hos armefördelningschefen. 52
Iden att medelst rörlig pansarskyddad kulspruta söka behärska
vissa obehagliga döda vinklar längs järnvägsbanken var utan tvivel
riktig. 53 Den högre försvarsledningen torde dock inte ha insett pan
sanragnens möjligheter för framtiden och det hela föll i glömska.
Eftersom major Wester avled redan r 91 o kunde han inte driva iden
vidare och några tankar på järnvägspansarvagnar fanns veterligen
inte under första världskriget. Pansarvagnen skrotades omgående
efter krisen. 54
SVENSKA PANSARTÅG

Några initiativ att i Sverige undersöka och utveckla pansartågsvap
net togs inte från försvarsledningen. Dock skrev kapten August
Rehnberg i ett vinterarbete efter krigsslutet om hur pansartåg an
vänts av Italien, T)rskland och Österrike. De tyska tågen hade inte
haft något skydd mot flyganfall och var känsliga för artillerield. 55
50 Baadstöe (r 988), nr 3/ I 988, s. I 1.
51
Nilsson (1985), s. 255.
52 Zeeh(r95 s. 61.
53 Zeeh (1951), s, 61.
54 Baadstöe (1988), nr 2/r988, s. 9.
55
KrA. Gst/Cent (H). Vol P:40, s. 46.
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Rehnberg föreslog i sina slutsatser hur ett pansartåg borde se ut för
att passa vårt land och anslöt sig härvid till den tyska modellen med
bepansrade vagnar och lok. Tåget skulle innehålla två pjäsvagnar,
två minkastarvagnar, stöttruppsvagn, lok och verktygsvagn. Luft
värnskulspruta (lvksp) borde finnas i pjäsvagnarna. Vidare föreslog
Rehnberg vilka uppgifter ett dylikt tåg skulle kunna ha i svensk ter
räng:
• stödja skyddstruppers strid vid uppmarsch
• deltaga i strid mot luftmål bakom fronten
• deltaga i vissa kuststräckors försvar
• skydda järnvägsförbindelser
• användas i terräng där järnväg var enda förbindelsen,
exempelvis i Abiskoområdet.
Kapten Rehnbergs slutsatser påverkade emellertid inte utveckling
en att i Sverige projektera och bygga pansartåg. Det svenska järn
vägsnätet var i regel enkelspårigt och trafikförmågan var i jämförel
se med Europas flerspåriga järnvägssystem ringa vilket skulle med
föra begränsningar i ett pansartågs operativa uppträdande. 56 192 5
års försvarsbeslut - som tidigare nämnts - bidrog inte till att föra
svenskt pansartågstänkande framåt.
Det fanns trots försvarsbeslutet tankar hos enskilda svenska
officerare, vilka fonderade på för- och nackdelar med pansartåg in
för r940-talet. Ryttmästare Folke Gärdin skriver i en artikel i Ny
niilitiir tidskrift vintern r 940:
Att i vårt land, med sina mångenstädes längs kust och älvar gående järnvägsför
bindelser, äga tillgång till en pansartågspark äro icke utan betydelse för försva
ret. Det vore därför kanske av värde att även denna fråga ägnades någon upp
märksamhet.57

56Virgi11(1925),s. 17457 Gärdin (1940),s. 332.
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Gärdin tar upp de tankar Rehnberg haft och hänvisar till de tyska
pansartågens betydelse vid Tysklands blixtanfall mot Polen. 58 Kan
ske kom artikeln att förstärka tankarna hos andra officerare att
Sverige i rådande läge var i behov av pansartåg,
Generalmajor Archibald Douglas, vid krigsutbrottet chef för
Övre Norrlands trupper, skulle komma att bli initiativtagare till
svenska pansartåg. Som ung officer hade Douglas som medarbetare
i Mannerheims stab deltagit i finska frihetskriget r 9 r 8. I detta krig
erövrade den vita sidan två ryska pansartåg, som sedan kom att an
vändas såsom rörliga förband med stor eldkraft. 59 Troligt är att
Douglas hade dessa pansartåg i minnet vid sina många resor upp till
Abiskoområdet. Hela området mellan Kiruna och gränsen saknade
andra förbindelser än järnvägen och en fientlig operation där skulle
därför komma att huvudsakligen röra sig längs denna och i dess
omedelbara omgivning. 60 Douglas fann att med ett pansartåg skulle
möjlighet finnas att både stödja ett försvar och hjälpa fram ett an
fall. Också mot finska gränsen skulle man kunna få nytta av ett pan
sartåg, även om förhållandena där var mycket olika. 61
Den tyska ockupationen av Danmark och Norge den 9 april
1940 varvid tyska pansartåg kom till användning i Danmark och
även provisoriska sådana i Norge placerade Sverige över en natt i
ett svårt militärt läge.62 Detta ledde till att Douglas undersökte möj
ligheterna till att bygga ett provisoriskt pansartåg. Något annat än
improvisation kunde det inte bli tal om, ty ett verkligt pansartåg
skulle man säkert inte kunna få fram annat än efter mycken möda
och till mycket stora kostnader. 63
Den r8 april gjorde Douglas en framställan till försvarsstaben
om att få tillåtelse att uppsätta två pansartåg, ett i Boden och ett i
58

Gärdin(1940), s.331.
,Vangel(1982), s. r30.
60
Douglas(1950),s. 34r.
61 Douglas(1950), s. 340.
62
I(rigsminnemuseum Narvik(fotogalleri),
63
Douglas(1950), s.34r.
59

- 125

Kiruna. Den 2 5 april anmodades SJ i Luleå att ställa två ånglok, två
Or-vagnar (öppna godsvagnar) och tre malmvagnar till militärt för
fogande. SJ betingade sig en hyresavgift av 3 5 kronor per dygn och
meddelade att loken var värderade till 62 ooo kronor. 64 Tågen som
fick namnen Kiruna och Boden skulle byggas vid LKAB mekaniska
verkstad i Kiruna respektive vid järnvägsverkstäderna i Notviken,
Luleå.65
Konstruktionsarbetet påbörjades ungefär samtidigt på de båda
mekaniska verkstäderna i slutet av april 1940. Om byggandet av
pansartåget Kinmrt har f.d. tågchefen, dåvarande löjtnanten och
chefen för
specialkompaniet I 19, Bo Furugård sagt:
Kompaniet var stationerat i Kiruna och bestod av en pionjärpluton, en pansar
värnspluton med 37 mm pansarvärnskanon m/38 och en luftvärnspluton med
8 111111 dubbla lvksp m/3 6. Jag fick på regementsrapporten i slutet av april order
av regementschefen, överste Ramström, att vara militär rådgivare åt LKAB
och att inom en månad ha framställt ett pansartåg.

Tillsammans med ingenjör William Andersson vid LKAB konstru
erade Furugård efter egen erfarenhet och förmåga det som skulle
komma att bli pansartåget Kiruna.
Vi hade inga ritningar eller skriftliga direktiv uppifrån varken om utseende el
ler beväpning. i.\1in erfarenhet från pansarvärnskanonen och luft:värnskulspru
tan tillsammans med Anderssons konstrnktionslmnskap gjorde att arbetet gick
undan. 66

Vagnarna, som var Or-vagnarna nr 34730 och 34867, samt lok
litteraJ 1 343 försågs med pansarplåt. 67 Loken försågs dock först se
nare med 10 mm plåt som uppsattes framför vattentankarna, för64 Diehl

(1971), s. 6.
65 Furugård (1972), s. 359.
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bindelseröret mellan tankarna, förarhytten, ångcylindrarna, tryck
luftsbehållarna och luftpumpen med ventilsystemen. Plåtarna fäs
tes på loket med skruvar och nitar. Förarhytten försågs med
siktskåror i stället för de befintliga fönstren. 68 Loket som SJ ställt
till förfogande var ett lokaltågslok med relativt liten aktionsradie
och en ångpanna som inte kunde bepansras.69 Detta var ingen bra
lösning men från SJ:s sida var man inte benägen att ställa kraftigare
lok till förfogande. 70
Vagnarna försågs med sido- och bakväggar av 1 5 mm plåt. Fram
väggen bestod av 1 5 mm plåt, ett utrymme på 7 5 mm fyllt med
singel och en ny vägg av 22 mm plåt. Taket var av 5 mm plåt, dock
förstärktes inte golvet. I väggarna var hål upptagna för vapen av oli
ka slag. Pansarluckor på insidan kunde skjutas för skottgluggarna.
Vagnarna kom närmast att se ut som täckta godsvagnar. 71
Pansartåget Boden byggdes enligt liknande principer av tre
malmvagnar, Mas nr 15817, 15837 och 15858. 72 Vag·narna var tre
axliga och försågs med lådformiga överbyggnader utanför den bi
behållna malmvagnskorgen. Utrymmet mellan korgen och över
byggnaden fylldes även här med singel.7 3 Loket, som utrustades i
likhet med det i pansartåget Kiruna, var litteraJ 1390. 74
Ytterligare två lok kom att iordningställas för pansartåg, men
några vagnar blev aldrig tillverkade. Det var loken littera J 1261
och} 1345 som var avsedda för de planerade pansartågen Östersund
respektive Nfalmii. 75
Pansartåget Kiruna vars marschordning var pansarvärnsvagnen,

68
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Pansartåget Boden byggdes, till skillnadfrån Kirtma, på treaxliga malmvagnm:
I den främsta plrtcemdes en 57 mm krrp01�färlw11011.

loket och sist luftvärnslrnlsprutevagnen beväpnades med de vapen
löjtnant Furugård hade på sitt kompani. 76
Pa11sarviimsvag11en
r st 37 mm pansarvärnskanon m/38 med skjutmöjligheter framåt
och åt sidorna inom lavetten, max skjutavstånd 7 km
2 st kulsprutor m/3 6 (8 mm) vilka vid behov flyttades till de skottgluggar
där de bäst behövdes. 'fre skottgluggar fanns.
2 st kulsprutegevär m/37
2 st kulsprutepistoler m/37-39
Luftviirnsvagnen
I st luftvärnskulspruta, dubbel rn/36 (8 mm)
2 st kulsprutor m/36 (8 mm), flyttbara liksom i pansarvärnsvagnen
2 st kulsprutegevär m/37
2 st kulsprutepistoler m/37-39
Loket
r st kulsprutepistol m/37-39

r28-

Härtill kom gevär såsom personlig beväpning för huvuddelen av
personalen. Spräng- och rökmateriel fanns i båda vagnarna.
Pansartåget Boden bestod framifrån av kanonvagn r, luftvärns
kulsprutevagn, lok, kanonvagn 2. Beväpningen var förutom kul
sprutegevär, kulsprutepistoler och personalens gevär följande: 77
Kr111011vng11 I och 2
r st 57 mm kaponjärkanon med axelstöd och maxskjutavstånd 7,9 km
2 st kulsprutor m/36(8 mm)
Luftviirusvngnen
r st dubbel luftvärnskulspruta rn/36 (8 mm)

Pansartåget Boden kom sålunda att ha en något starkare beväpning
än pansartåget Kiruna.
ORGANISATION OCH ANVÄNDNING

Båda tågen bemannades med personal ur andra enheter vilka fick
tågen som tillikauppgift. Löjtnant Furugårds 14. specialkompani
med utbHdade pansarvärns och luftvärnsskyttar bemannade tåget
Kiruna. Tåget Boden bemannades av bland annat personal från I 19
depå. 78 Det var först efter kriget som mobiliseringstabeller (mobta
beller) upprättades för tågen och särskild personal krigsplacerades
på dessa. 79
Vissa svårigheter vid ledningen av tågen uppstod eftersom loket
var placerat i mitten av tåget, då lokföraren därigenom blev >>blind».
För att kunna ge erforderliga order från chefen, som övervakade
rörelsen framåt och av ställföreträdaren bakåt, erfordrades ett nå
got komplicerat signalsystem med linor, tryckknappar och fälttele
foner.80
77 KrA. Ast/Org, Mobtabell vol. 2 3 r945 Serie F nr b4b.
78
Intervju Bo Furugård.
79
K.rA. Ast/Org, Mobtabell vol. 2 3 1945 Serie F nr b4a�b.
8°Furugård(r972),s. 361.

Kirzma var färdigbyggt inom den fastställda tiden av en månad
och Boden först i början av juni. 81 Efter »torrövning» av personalen
var Kinma den 20 maj ldart för sin premiärtur från Kiruna C till
Vassijaure järnvägsstation. På premiärturen var chefen för I 19,
överste Sven Ramström, med för att inspektera att den order han
givit på regementsrapporten blivit utförd på bästa sätt. Tågets
marschhastighet var 60-70 km/tim och bullernivån i vagnen blev
hög. Detta medförde att instruktören som skulle leda pjässerviser
na fick öva en i taget för att kunna göra sig hörd. Vid ett tillfälle
stannade tåget på linjen och »fientliga»- mål i form av stubbar och
stenar skulle bekämpas. Fyra kulsprutor och en kanon öppnade eld
och visade vad pansartågets eldkraft förmådde. Överste Ramström
var efter detta mycket nöjd med pansartågsprojektet. 82
På återresan från Vassijaure vid Kopparåsens järnvägsstation
upptäckte löjtnant Furugård tre tyska bornbplan, som genade öst
erifrån över Sverige mot det tyska brohuvudet väster Riksgränsen.
Furugård bedömde att tåget borde gå tillbaka till Vassijaure för att
där få närmare upplysning om vad flygplanen företagit sig. V äl
framme hördes ånyo motorbuller från öster och Furugård lät be
manna luftvärnskulsprutan. När planet, en tysk Dornier, kom inom
skotthåll öppnades eld. Elden besvarades från flygplanet som trots
träffar flög vidare. Dessvärre blev en svensk soldat som uppehöll sig
på bangården träffad så illa att han senare avled. 83
Tågen fick uppgiften att förstärka understödet längs Malmba
nan och Bodenornrådet. Utöver premiärturerna kom tågen att en
dast öva ett fåtal gånger. Furugård var även vid ett senare tillfälle
tågchef på pansartåget Boden. Vid några tillfällen övades pansartå
gen tillsammans med andra förband såsom understöd vid deras strid
längs järnvägen. Tågen hade visat sig ha stor eldkraft. Försök gjor
des med beskjutning av tåget för att se dess motståndskraft mot eld,
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varvid det visade sig att pansarplåten klarade eld från finkalibriga
vapen, men inte från pansarvärnsvapen.
Så vitt känt är var det bara generalmajor Douglas och chefen för
I 19 som följde någon övning varför det förefaller som om intresset
från försvarsledningens sida varit ringa. 84 Projekteringen av pans
artågen Östersund och Nlttlmö tyder dock på att ett visst intresse från
försvarsledningen förelåg.
AVVECKLINGEN

I augusti 1941 avmonterades större delen av lokens pansarbe
klädnad. Loken Kirunas och Bodens plåtar lades upp i SJ:s verkstad
Notviken vid Luleå. De två övriga lokens alla plåtar lades upp vid
SJ:s verkstäder i Östersund respektive Malmö. Tågens pansarvag
nar avställdes vid SJ:s verkstad Notviken och loken disponerades av
SJ i begränsad trafiktjänst. 85
Från hösten 1942 gjordes försök med radioutrustning till den i
Boden ingående luftvärnsvagnen som tillika var signalvagn. Vagnen
fördes för detta ändamål till Hagalunds lokstation i Stockholm och
var åter Notviken i december 1943. 86
I april 1944 fick militärbefälhavaren för det nybildade VI. mili
tärområdet, generalmajor Nils Rosenblad, i Övre Norrland be
myndigande att som beredskapsförstärlming organisera pansartå
gen Boden och Kiruna. Det var överbefälhavaren som via general
löjtnant Douglas, vilken 1943 blivit chef för armen, gav detta
bemyndigande. 87 Det är dock tveksamt om detta i verldigheten ut
fördes.
Under april 1945 flyttades pansarvagnarna på grund av plats
brist från Notviken till kolspåren vid Boden C. Lokens kvarvaran-
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de pansarbeldädnad avmonterades och de återgick i full trafiktjänst
vid SJ. 88
Från I juni 1945 upptogs pansartågen i gällande mobtabeller:
pansartåg nr r Kiruna med mobiliseringsmyndighet Fo 66, trupp
registreringsmyndighet I 19, mobiliseringsplats Kiruna och I 20
timmars mobiliseringstid, och pansartåg nr 2 Boden med mobilise
rings- och truppregistreringsmyndighet I 19, mobiliseringsplats
Boden och r 20 timmars mobiliseringstid.89 Tågen användes dock
inte vid något mer tillfälle och pansartågen utgick ur krigsorganisa
tionen den ro juli 1949.90 Vagnarna kom dock att stå kvar i Boden
till i början av 1960-talet, då SJ lät skrota dem. 91
SLUTSATSER

Boerkriget var pansartågens storhetstid och tågen kom också att
betyda mycket för stridernas utgång. Redan under detta krig visade
det sig dock att tågens sårbarhet var stor. De var lätta att slå ut med
bl.a. minor och genom att förstöra rälsen blev tåget inneslutet. Det
ta resulterade i att bara ett fåtal tåg byggdes inför första världskri
get. Det var främst 1Jsldand som hade byggt dessa och med krigets
övergång till ställningskrig fick tågen underordnad betydelse.
Tågen spelade större roll vid de baltiska staternas befrielsekrig
genom att där kunna få fram stor eldkraft i väglös terräng. Litauens
försvarsledning ansåg dock 1935 att pansartågsiden var föråldrad
varför pansartågen avvecldades.
Under tiden fram till andra världskriget byggdes inte med un
dantag för i Sovjetunionen - något större antal pansartåg i Europa.
De som tillverkades var de modeller som fanns i slutet av första
världskriget. Flygets förmåga att slå ut tågen ökade och stridsvagns-
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vapnet som var mycket rörligare hade samma eldkraft.
Tyskland byggde ett flertal tåg under världskriget men dessa fick
mera sekundära uppgifter för att efter andra världskriget helt för
svinna. Pansartågen hade i och med krigsslutet spelat ut sin roll.
Major Westers »provisoriska» pansarvagn var ett lokalt initiativ
av en enskild svensk officer. Westers utländska erfarenhet bidrog
till att han under den pågående unionskrisen 1905 omsatte denna
kunskap i ett svenskt pansartåg. Pansarvagnen fick ingen större
uppmärksamhet, troligen därför att den aldrig att användes i strid
vid den korta unionskrisen. Intresset för vagnen falnade och den
skrotades direkt efter krisens slut.
Att utvecklingen i Sverige inte följde omvärldens berodde bl.a.
på att vi inte ens vid andra världskrigets utbrott hade ett landstäck
ande bansystem. Det som fanns hade för låg trafikförmåga och gav
inte ett pansartåg den operativa rörlighet som erfordrades ..Möjli
gen kunde pansartåg användas för skydd vid reparationer av banor.
Landet hade ingen modern krigserfarenhet 1940 och några större
utredningar gjordes ej om lämpligheten och möjligheten att i
Sverige anskaffa pansartåg.
r 9 2 5 års försvarsbeslut om organisatoriska och ekonomiska ned
skärningar inom försvaret ledde till att tankar förblev tankar. 1942
års försvarsbeslut som bl.a. innebar bildandet av pansartrupperna
med den däri ingående effektivare stridsvagnen kom att bli slutet
för pansartågen. Stridsvagnen hade långt större eldkraft och opera
tiv rörlighet än det omoderna pansartåget.
De improviserade pansartågen, Boden och Kiruna, som byggdes
1940 fyllde just då en funktion för landets försvar. Pansartågens
stora eldkraft gjorde det möjligt att understödja strider där hjulbu
ret understöd ej var möjligt t.ex. längs delar av Malmbanan. Högsta
försvarsledningen drog troligen slutsatsen att tågens användbarhet
var begränsad och pansartågen Östersund och lVIalmii byggdes där
för aldrig färdiga. Tågen kan ses som ett bra exempel på hur svens
ka officerare med små medel på kort tid åstadkom ett situationsan
passat vapensystem.

Jiirnviigsartitleri
Med järnvägsartilleri avses kanoner, haubitsar och mörsare som har
särskilda lavetter, vilka används både vid förflyttning och vid eld
givning. Järnvägsartilleri avses för indirekt eld, vilken avges från
stillastående pjäs.
UTOMLANDS

De första järnvägsartilleripjäserna var de som kom till användning
under Nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865. År 1862 hade
sydstaternas överbefälhavare, general Lee, givit order om att en
3 2-pundig kanon skulle monteras på en fyraxlad flakvagn. Pjäsen
drevs med handkraft och kom att spela en stor roll, inte minst på det
psykologiska planet. 92
Storbritannien hade omkring r86o funderingar på järnvägsar
tilleri, vilket skulle användas på en ringjärnväg runt London. På så
vis skulle försvaret kunna minska det fasta fästningsartilleriet. För
svaret antog också att en rörlig kanon skulle ha motsvarande verkan
som tio fasta och således behövde inga dyra fort byggas. Fastän
»Londonprojektet>> aldrig förverkligades fortsatte utvecklingen
och 1876 konstruerade England sin första järnvägsartilleripjäs. 93
Boerkriget blev den tidpunkt då uppdelningen mellan järnvägs
artilleri och pansartåg gjordes. Järnvägsartilleriet utgjordes av
tunga fartygskanoner som sköt förhållandevis långt och hade kali
brar upp till 4, 7 tum. Dessa monterades på flakvagnar och blev
snabhrörliga, indirekt skjutande artillerisystem. Pansartågen var
avsedda för mer direkt stridsfunktion. 94
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FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Alla järnvägspjäser som användes under första världskriget var
egentligen konstruerade för andra ändamål och försågs efter hand
med järnvägslavetter av mer eller mindre provisorisk art.95 Pjäserna
användes till största delen för att beskjuta städer, järnvägsknut
punkter och broar. Järnvägsartilleriet visade sig ha en mycket psy
kologisk effekt, inte minst för de egna stridande. Dess stora kaliber
med lång räckvidd och jämförelsevis stora rörelsemöjlighet gjorde
att pjäserna kunde sättas in där flankerna höll på att ge vika eller för
att bekämpa fiendens artilleri utom räckvidden för det egna kon
ventionella fältartilleriet. 96 Fältbefästningskonsten fick under kri
get sådan utveckling att det bara var dåtidens tunga järnvägsburna
pjäser som kunde slå igenom dessa kraftiga befästningar. 97
Den så kallade Pariskanonen som tyskarna tillverkade i sju ex
emplar, fick mycket liten psykologisk effekt på parisborna, snarare
blev de ännu mer försvarsbenägna. En stor nackdel var att kanoner
na var svåra att gruppera och därmed även lätta att upptäcka från
luften. Tyskarna sporrades av att de hade teknik och förmåga att be
kämpa Paris på det hitintills oanade skjutavståndet av mer än r 2
mil.98 Det 142 ton tunga eldröret slets emellertid ut efter ca 50 skott
och verkan av den 120 kg tunga granaten (8 kg sprängämne) var
förhållandevis ringa. 99 Kanonen blev emellertid förebild för framti
dens tunga långskjutande järnvägsartilleri.
USA hade under första världskriget satt in tungt järnvägsartille
ri, främst av fransk konstruktion, vilket bemannades av kustartille
riet. Järnvägsartilleriet omhuldades i USA och sågs då som er-
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sättning för föråldrat, fast kustartilleri. Detta medförde att USA
byggde upp ett relativt stort järnvägsburet kustartillerisystem. 100
I Europa uppmärksammades inte järnvägsartillerisystemen i lika
hög grad. Visserligen fanns det efter första världskriget kvar en del
tunga järnvägspjäser främst i Frankrike, och i begränsad form även
i Storbritannien, Belgien och Polen. Det blev emellertid framfö
rallt tyskarna som från 1935 lät bygga flera olika typer av pjäser
med olika kalibrar, riktsystem och lavettage. 'Iysldand hade från
kriget bl.a. dragit erfarenheterna att pjässystemet både skulle kun
na användas som kustartilleriförsvar och rörligt understöd vid an
fallsoperationer. 101
ANDRA VÄRLDSKRIGET

Järnvägsartilleripjäserna spelade inte under detta krig någon avgö
rande roll. Tysldand utvecklade ett flertal extrema pjäser som främst
kom till användning på östfronten. Dessa pjäser var dyra att tillver
ka och låste stor industrikapacitet från annan tillverkning. 102 80 cm
kanonen som tillverkades i endast två exemplar, »Der schwere Gus
tav», och >>Dora», visar tydligt detta. Kanonen vägde r 344 ton,
skottvidd 50 Ian med granater som vägde upp till 7 ton. En servis på
I 500 man krävdes och eldröret var slut efter ca 300 skott vartill
kom att det erfordrades ett helt 1uftvärnsregemente för att luftskyd
da denna enda pjäs och dess underhållsorgan m.m. 103
Även i Storbritannien anskaffades pjäser, som insattes som
rörligt kustartilleri med uppgifter längs sydkusten. Spektakulära
dueller med tyskt järnvägsartilleri kom härvid att utkämpas över
Engelska kanalen. 104
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Järnvägsartilleriet var efter andra världskriget ett helt föråldrat
vapensystem, som inte kunde hävda sig mot de modernare bandgå
ende artillerisystemen eller attackflyget. Flygets goda förmåga att
upptäcka och bekämpa de tunga och svårmaskerade järnvägsartille
ripjäserna, vilka i regel var helt utan pansarskydd, hade gjort dem
alltför sårbara. 105 De mycket stora kostnaderna med behov av stor
industrikapacitet såväl för tillverkningen av pjäserna som ammuni
tionen var också en bidragande orsak. 106
DE SVENSKA TANKARNA

Något järnvägsartilleri har aldrig funnits i Sverige, vilket emeller
tid inte betyder att förutsättningar eller behov saknats.
Under mellankrigstiden var det svenska järnvägsnätet så utbrett
att det till en sammanlagd längd av omkring en tredjedel täckte vår
kustlinje. 107 Möjligheten att flytta enheter på Västra stambanan från
Stockholm till Göteborg på mindre tid än 24 timmar gjorde att
väst- och ostkusten strategiskt lmöts samman. Denna rörlighet ska
pade möjlighet att gruppera ett järnvägsartilleri för kustförsvar allt
efter det politiska läget och försvarets behov. Mer än ett fyrtiotal
kustorter skulle kunna inordnas i detta järnvägssystem. 108
Eldrörstillverkning var också möjlig inom landet. AB Bofors
hade lång erfarenhet därav. Att tillverka speciella eldrör av större
kaliber eller flera eldrör av befintliga typer för att beväpna ett järn
vägsartilleri torde inte mött något hinder. Möjligheter fanns även
att använda eldrör från utrangerade pansarbåtar.
Tillverkningskostnaderna för speciella eldrör av större kaliber
och särskilda vagnar som måste konstrueras för dessa skulle troli
gen ha blivit mycket stora. De fåtal pjäser som erfordrades sknlle
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också kräva stor projekterings- och arbetsinsats. SJ hade emellertid
ett antal specialvagnar för transporter av elektriska transformato
rer. Vagnarna skulle kunna användas för uppmontering av I 2 eller
I 5 cm kanoner och förses med vissa anordningar som möjliggjorde
vagnens användning som järnvägslavettage. 109 Dessa anordningar
kunde vara att vagnens hjul skruvades fast i rälsen, träbjälkar lades
mellan vagnen och järnvägsbanken eller att speciella stödben an
bringades mellan vagnen och järnvägsbanken. 110
Vid sekelskiftet diskuterades byggandet av en järnväg från Stock
holm till Kapellskär. Denna skulle byggas bl.a. av militärtekniska
skäl för att snabbt kunna få fram trupper till Roslagskusten och ytt
re skärgården. Banan projekterades och man var mycket noga med
att den ej skulle kunna iakttagas från havet. Det hela stannade dock
vid planering men iden togs på nytt upp före och under första
världskriget. Följden av kriget blev emellertid att resurserna togs
till viktigare saker, så någon järnvägsbana för att meranvändas för
ett eventuellt rörligt kustartilleri blev aldrig aktuell. Landsvägsnä
tet blev alltmer utbyggt och bilarna blev bättre, vilket gjorde att det
inte längre förelåg något behov för en sådan järnvägssträclming.111
Denna bana skulle - därest den förverldigats - troligen fått stor be
tydelse för en eventuell utveclding av järnvägsartilleri i landet.
Chefen för kustartilleriet, generalmajor Herrnarr Wrangel,
framhöll i sitt betänkande till 1907 års försvarskommitte att det
vore önskvärt med två till tre rörliga tunga artilleribatterier för att
även utanför kustfästningarnas försvarsområden kunna delta i kust
försvaret. År 19 r 2 utvecldade vVrangel tankarna och föreslog att de
tunga batterierna skulle vara järnvägsartilleribatterier. 112
Major Gustaf Björnström tog i sitt vinterarbete 1912 upp det
stora behovet av ökad rörlighet för belägringsartilleriet. Han före-
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slog att järnvägar borde utnyttjas för detta ändamål. lB Årsskiftet
1914-1915 utredde löjtnant Carl-Gustav Hamilton i sitt vinterar
bete de tunga kanonernas användning vid kustförsvar. Han visade
på USA:s utveckling av järnvägsburet kustartilleri och de fördelar
detta system medförde. Han drog emellertid även slutsatsen att
detta icke kunde utvecklas i Sverige på grund av kostnadsskäl.11 4
Marinberedningen 1921 framförde i sitt betänkande bl.a. för
slag om anskaffning av ett par järnvägsbatterier som komplement
till Vaxholms och Karlskronas fästningars fasta artilleri. Även Älvs
borgs fästning skulle vid behov kunna förstärkas av dessa järnvägs
batterier. Beredningen ansåg att pjäserna borde ha en kaliber av
35,6 cm (skottvidd 37 ooo m), men att 30,5 cm (skottvidd 20 ooo
m) kunde godtas. Mindre kalibrar gav för kort skottvidd med avse
ende till de platser enligt ovan - som skulle skyddas. Ett tvåpjäs
batteri med ett ammunitionslager om 2 50 stycken granater kost
nadsberäknades till 2,5 miljoner kronor. Förslaget togs dock inte
upp i försvarsrevisionens avgivna betänkande 1923 p.g.a. dess stora
kostnad.11 5
Översten vid kustartilleriet Hans Malmberg höll I 928 föredrag
för Krigsvetenskapsak:ademin där han med hjälp av marinbered
ningens betänkande belyste hur ett järnvägsartillerisystem för
Sverige skulle kunna se ut. Han visade också att andra försvarsbe
redningen 1913 föreslagit införskaffandet av två järnvägsartilleri
batterier med 35,6 cm kaliber. Av ekonomiska skäl kom denna för
svarsberedning ej att ta upp förslaget i propositionen till 1914 års
riksdag. 116
År 1929 publicerade majoren vid kustartilleriet Maths Holm
ström en studie över ett rörligt kustförsvar. Holmströrn belyste här
framförallt järnvägsnätets möjligheter till operativa funktioner och
strategiska förflyttningar. Vidare visade han på hur man kunde an113 KrA. Gst/Chexp (H). Vol. 3 r, Vinter- och aspirantarbete.
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vända befintliga transformatorvagnar för att montera pjäser av upp
till 1 5 cm kaliber. Dessa pjäser slmlle i fredstid kunna ligga i förråd
och vid mobilisering monteras på vagnarna på relativt kort tid.
Holmström visade också hur man medelst färjor skulle kunna
förflytta järnvägsartillerivagnarna till olika öar för försvar av ett
visst kustområde. rn
Den Åkermanska kommitten 1929 fann att kustartilleriet var i
behov av att anskaffa artilleri i järnvägslavettage. Denna slutsats på
talades för 1930 års försvarskommission. 118 Kommissionen tog inte
fasta på dessa framförda utredningar, utan förordade i stället fler
rörliga landsvägstransporterade lmstartilleribatterier samt en ök
ning av flottans uthållighet. 119
Kustartilleriet hade emellertid inom den marina gemenskapen
känt sig missgynnat. Flottan hade beträffande materielersättning
tillgodosetts i första hand och lmstartilleriet hade till stor del fått
hålla tillgodo med flottans överskott. 120 1936 års försvarsbeslut an
gav att kustartilleriets rörliga pjäser skulle utgöras av landsvägs
transporterade system, främst för försvar av ostkusten.1 21
Den I 8 november 1940 fick kommendanten för Hemsö fästning
(Härnösand) en studie gjord av John Östling, Borås. Östling var
troligen en privatperson med intresse för järnvägsartilleri. Studien
visade ett förslag till byggandet av ett järnvägsbatteri med fem pjä
ser (kostnad ro miljoner kronor) som skulle lmnna användas utmed
hela Norrlandslrnsten.122 Det ökade flyghotet talade mot järnvägs
buret kustartilleri. Vårt luftvärn slrnlle inte räcka till för att kunna
avvisa fientligt bombflyg. Detta medförde att artilleripjäserna mås
te skyddas genom omsorgsfull maskering, användning av talrika
växelbatteriplatser, gles gruppering och skenanläggningar vilket
7
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även genererade problem. 123 Detta medförde att järnvägsartilleri
inte längre framstod som lämpat för vårt land. 1941 års försvarsut
redning angav också i sitt betänkande att ett rörligt kustartilleri i
form av järnvägsartilleri var otidsenligt. 124
SLUTSATS.ER

Järnvägsartilleri tillverkades aldrig i Sverige främst på grund av
kostnadsskäl. De stora kalibrar som erfordrades för att erhålla öns
kad skottvidd krävde komplicerade lavetter, därför skulle pjässyste
men bli mycket dyra att förverkliga. Detta skulle vid svensk till
verkning ha inneburit en stor projekterings- och arbetsinsats som
inte skulle ha varit realistisk för de fåtal pjäser som behövdes för
svenskt kustartilleri. Resurserna erfordrades istället bl.a. för att
bygga ut kustartilleriets fasta och landsvägstransporterade system
och flottans kapacitet.
Provisoriska lösningar med befintliga vagnar och marineldrör
som föreslogs av major Holmström torde ha varit helt genomförba
ra, men i avsalmad av särskilt utbyggda järnvägsspår för gruppering,
skulle dessa ha varit av ett begränsat värde för försvaret. Det kräv
des även relativt komplicerade lösningar för att erhålla stabilitet vid
skjutning och att åstadkomma ett acceptabelt sidriktfält.
Vid slutet av 1930-talet, när mer pengar satsades på försvaret,
var inte järnvägsartilleri bland det som prioriterades i Sverige. Fly
gets utveckling medförde att järnvägssystemen blev mycket sårbara
och därtill kunde flyget också lösa järnvägsartilleriets taktiska upp
gifter på ett effektivare sätt t.ex. genom bombning. Detta visade att
jämvägsartilleriet hade blivit ett omodernt vapensystem.
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Jiirnviigsluftviirn
Med järnvägsluftvärn avses utredaren luftvärnspjäser permanent
uppställda på järnvägsvagnar och avsedda för bekämpning av luft
farkoster. Järnvägsluftvärnsvagnar kan vara bepansrade eller obe
pansrade, bestyckade med luftvärnskanoner eller automatkanoner
och kulsprutor eller allehanda kombinationer av dessa. Definitionen
omfattar både enheter, som står stilla vid eldgivning och sådana som
kan skjuta under gång.
UTOMLANDS

Med flygets ökande förmåga under mellankrigstiden kom järnvä
garna att- som ovan nämnts bli alltmer sårbara. Utvecldingen av
luftvärnspjäser hade fram till denna tid varit av ringa omfattning
och av experimentell karaktär. Vanliga artilleripjäser hade använts
med olika primitiva lavetter och riktförfaranden.
Tysldand hade under första världskriget med mindre lyckat re
sultat monterat ett begränsat antal erövrade ryska 7,62 cm kanoner
på järnvägsvagnar för bekämpning av flygfarkoster. Kulsprutor an
vändes mot luftmål men deras verkan var ringa. 125 Det var först när
automatkanonerna kom som försvaret fick vapen, vilka kunde på
verka anfallande flyg på ett effektivt sätt.
Automatkanonens genombrott som effektivt luftvärnsvapen kan
kopplas till AB Bofors 40 mm automatkanon m/3 6 som blev världs
förebil d. Utvecklingen av järnvägsluftvärn gick därför inte snab
bare utomlands än i Sverige. Detta resulterade i att den svenska ut
vecldingen av järnvägsluftvärn skedde utan några egentliga utländ
ska förebilder.
Tysldand monterade i början av andra världskriget 20 mm fyrpi
piga luftvärnsautomatkanoner på pansartågen. 126
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UTVECKLINGEN I SVERIGE

]1:ots 1925 års försvarsbeslut om nedskärningar uppmärksamma
des i Sverige utvecklingen av flyget och bl.a. genomfördes på
1930-talet bombförsök med flyg mot en nedlagd järnvägssträcka.
Syftet med försöket var att studera effekten vid bombning av
elektrifierade järnvägslinjer.127
Luftvärnet, som blev eget truppslag först 1942, var fram till
krigsutbrottet 1939 relativt begränsat och ingick fredsorganisato
riskt i artilleriet. Grunden till svenskt luftvärn lades genom 1936
års härordning. Riksdagen 1938 anslog medel av sådan omfattning
att den av härordningen avsedda organisationen kunde göras vä
sentligt större än vad först avsetts. Detta medförde att utvecklingen
av fredsorganisationen och ökningen av de ordinarie utbildnings
kontingenterna ej höll takt med behovet varvid luftvärnsorganisa
tionen kom att framstå som kvalitativ låg under de första k:rigs
åren.128
För att fylla denna organisation med pjäsmateriel var man hän
visad till de tillverkningsmöjligheter AB Bofors hade. Större delen
av Bofors kapacitet var upptagen av tidigare utländska beställning
ar. Tillverkningskapaciteten medgav därför inte att Sverige kunde
tillföras pjäsmateriel i den snabba takt som erfordrades även om en
del av den materiel som var under tillverkning för utländska bestäl
lare beslagtogs av den svenska regeringen. 129
Järnvägsnätet som blivit allt mer sårbart - var emellertid fort
farande av stor betydelse inte minst för militära behov. Järnvägsba
norna kunde inte alltid nås från bilväg och speciellt i övre Norrland
var dessa utsatta. 130 Det enda luftvärnsskydd som fanns var om tåget
transporterade förband där kulsprutor ingick. Dessa kulsprutor
skulle då om möjligt uppställas på en öppen järnvägsvagn för att
127 Thiel (1989), s. 48.
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128 KrA. Beredskapsverket. Vol.

åstadkomma ett provisoriskt luftvärnsskydd av tåget.131 Några pla
ner på att utveckla ett speciellt järnvägsluftvärn inom det svenska
försvaret fanns emellertid inte före andra världskriget. I vart fall
kan några sådana tankar ej beläggas i det material som återfunnits i
Ivigsarkivet.
Det framstod som uppenbart för de flesta att Sveriges försvar led
brist på luftvärn av olika slag. Detta belystes också av den mängd
s.k. gåvoluftvärn som tillfördes försvarsmakten. Det var främst 20
mm luftvärnsautomatkanoner men även i begränsad mängd andra
pjästyper som genom privata insamlingar eller företags skänkta
medel köptes in i ett relativt stort antal. 1 32
Tillfället och iden att utveclda järnvägsluftvärn i Sverige kom
när det blev möjligt att beslagta, av AB Bofors för utländska bestäl
lare, tillverkade pjäser. Det var överbefälhavaren, general Thörnell,
som i en skrivelse till konungen den 6 juni r 940 begärde att genom
förfogandelagen få ta elva stycken 40 mm dubbla luftvärnsautomat
kanoner i beslag. Pjäserna var tillverkade för holländska statens räk
ning och de var just färdiga för leverans från AB Bofors. 133
Den 8 juni gav general Thörnell order till Kungl Armeförvalt
ningens tygdepartement, att åtta av dessa pjäser skulle uppställas på
järnvägsvagnar på sådant sätt, att eld kunde avges såväl från stilla
stående vagn som från vagn i rörelse. Direktiven innebar att detta
skulle ske snarast möjligt. Erforderliga järnvägsvagnar skulle ställas
till förfogande genom järnvägsstyrelsens försorg. 134
BEVÄPNING OCH ORGANISATION

Representanter för järnvägsstyrelsen och AB Bofors enades om en
lämplig vagntyp. 135 AB Bofors iordningställde åtta järnvägsluft131 Instruktion för militärtransport på järnväg i krig (KrTpIJ),
132
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värnsvagnar där de ianspråktagna 40 mm pJaserna monterades.
Dessa pjäser fick beteckningen 40 mm iufrvärnsautomatkanon m/40
järnväg dubbei. 136 Vagnarna var av typen Or, d.v.s. öppna lastvagnar
med en lastförmåga av 2 1 ton. Vagnarna hade enligt SJ:s beteck
ning numren 28550, 29087, 29091, 29181, 29490, 29648, 29827
och 33000. 137
Vagnarna var färdiga i början av augusti 1940 och ställdes upp
och skyddades av SJ i Boden, Gävle, Hagalund och Mjölby intill
dess utbildning av särskild luftvärnspersonal skedde. 138 SJ krävde
ingen ersättning för de avställda vagnarna, vilket framstår som ge
neröst, särskilt som SJ under perioden 1939-1944 hade permanent
godsvagnsbrist och därmed stora svårigheter att avvara vagnar till
andra ändamål än godstransporter. m Järnvägsluftvärnsvagnarna
tillbyggdes under våren 1941 med uppvärmt sittutrymme för sex
man, ammunitionsutrymme och stödräcken m.m.140
Under våren 1941 iordningställde SJ även åtta expeditionsvag
nar av före detta postvagnar. Dessa var avsedda som expedition för
respektive järnvägsluftvärnsvagn. Vagnarna hade expeditionsut
rymme, kök och sovhytter för chef respektive ställföreträdare. Öv
rig personal tältförlades om inte någon form av inkvartering kunde
ordnas.141 Bristen på personvagnar var även den mycket stor och SJ
kunde därför inte ställa vagnar till disposition för förläggningsän
damål.142
De åtta järnvägsluftvärnsvagnarna bildade 31. järnvägsluftvärns
kompaniet och ingick i fältluftvärnet. Organisation för förbandet
fastställdes och var följande: 143
6
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Jiimviigsluftvlimslw111prmi
Kompanichef, kompaniadjutant och8 troppar
Tropp: troppch, stf troppch (tillika gasubef), en pjäsavdelning
Pjäsavd: avdch(troppchstf), stf avdch, r pjäsmekaniker, I sjukvårdare,
2 avståndsmätare, 8 servismanskap, 3 gasmanskap (tillika
reservmanskap), 5 reservmanskap, 2 kockar, r st 40 mm
dubbel luftvärnsautomatkanon.
Styrkeuppgifter
Kompchmm
En tropp
Sju troppar

Officerare

Underbefäl

Meniga

I

I

I

3

21

7
9

2I

1 47
168

25

Summa
2

25
1 75
202

Vid vinterorganisation vidtogs ingen förändring. Mobiliserings
myndighet var under första delen av krigsåren A 9/Lv 1 i Karls
borg. Fältdepåer var bl.a. belägna i Gävle, Mjölby och Uppsala.
Den 1 juni 1945 blev Lv 7 i Luleå ny mobiliseringsmyndighet, vil
ket sammanhängde med att kompaniets verksamhet under kriget
huvudsakligen var förlagd till övre Norrland. Enligt plan för krigs
organisation 1943 M skulle kompaniet från 1947 ombildas till två
kompanier. Denna uppdelning genomfördes aldrig. 144
1945 års försvarskommitte föreslog satsning på modern utrust
ning i skälig omfattning och en nedskärning av krigsorganisationen
med cirka 14 % under rn år. Någon ytterligare tillverkning av järn
vägsluftvärnspjäser planerades därför aldrig. 145
VERKSAMHETEN

Överbefälhavaren beordrade utbildning av järnvägsluftvärnskom
paniet i Karlsborg (A 9) under december 1940. 146 Den stora perso144

KrA. Luftvärnssamlingarna. Vol. 7 s. 2.
5
14 SOU 1947:73, delII s. 32.
146 ,
SJ Mtbr H355/r940 1940-1 r-29.

nalbrist som luftvärnet hade medgav uppsättning av kompaniet en
bart genom att man överförde huvuddelen av personalen från Karls
borgs stationära luftvärnsförband, som i stället fick bemannas med
landstormspersonal. 147
Pjäsernas långa eldrör medförde att SJ förbjöd all skjutning un
der gång på såväl el- som ånglinjer, och eldrören skulle vid trans
port vara låsta i transportläge. SJ krävde att fast uppställning endast
var tillåten på särskilt, i samråd med järnvägsmyndighet, bestämt
spår utan kontaktledning samt friliggande från tågspår och stations
anläggningar.148 Vagnarna visade sig också svaja vid skjutningar och
servisen fick därför med ett skruvkoppel fästa dem i rälsen för att
uppnå erforderlig stabilitet.149
Kompaniet togs efter utbildningen i tjänst första gången under
tiden mars-augusti 1941, därefter december 1941, sommarkrisen
juli 194 3 och sommaren I 944. Tropparna var inkallade i perioder
mellan en till tre månader och hela kompaniet var sällan inkallat
samtidigt. Tropparna utnyttjades i huvudsak i övre Norrland. 150
Kompanichefen samordnade från sin uppehällsplats i Stock
holm verksamheten för tropparna efter order frän försvarsledning
en och SJ. Tropparna fick i huvudsak order att skydda specifika ob
jekt såsom växlingsområden, transformatorstationer och broar ut
med främst Malmbanan och Inlandsbanan. Norra stambanan till
Boden hade vid denna tid fått permanent luftvärnsskydd. Stickspär
för uppställning av järnvägsluftvärnsvagnar var tänkta att byggas
genom SJ:s försorg, men i nödfall skulle även manskapet på trop
parna kunna bygga dessa. 151
Troppchefen för 3. järnvägsluftvärnstroppen, dåvarande fänri
ken Frank Olrog, har berättat att »automatkanonen var ett behän
digt vapen och verkade på ett bra sätt från järnvägsvagnen». Utöver
147
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vad som ingick i grundutbildningen erhöll hans tropp inte någon
ytterligare skjutträning. Det var inte heller så gott om ammunition.
Enda gången han sköt skarpt var när en engelsk spärrballong drev
förbi. Olrog fick order att belysa ballongen från troppen. Okunska
pen hos understödd chef visade att denne ej var medveten om trop-

pens utrustning. Strålkastare ingick nämligen ej. Olrog beordrade i
stället eld med pjäsen och spårljusgranaterna träffade omedelbart
och den gasfyllda ballongen brann upp till manskapets stora jubel.
Ballongens sidentyg var värt ca 1 o ooo kronor och det blev ef
teråt undersökning om varför ballongen sköts ned, eftersom syftet
hade varit att ta ner den så att sidentyget skulle kunna tillvaratas.
Denna historia, tyckte Olrog, visade att pjäsen fungerade men att
understödda chefer inte alltid hade klart för sig vad det var för för
band som de gav order till. 152
Intresset från försvarsledningen medförde vid ett tillfälle att
ställföreträdande försvarsstabschefen, generalmajor Axel Rappe,
företog en personlig inspektion. I övrigt visades inget större intres
se för detta ganska udda vapensystem, som under långa tider arbe
tade helt självständigt vid något skyddsobjekt. 153
EFTERKRIGSTID OCH AVVECKLING

De utländska krigserfarenheterna från andra världskrigets slutske
de visade att flygbekämpning av rullande järnvägstågsätt främst
loken - var mycket besvärande. En organisation av lätta järnvägs
luftvärnstroppar skapades därför till skydd av denna materiel. 154
Pjäserna till detta togs från flygfältsluftvärnsförbanden, som ombe
väpnades från 20 mm automatkanoner m/40 till modernare 40 mm
automatkanoner. 155 De lätta järnvägsluftvärnstropparna bestod av
fyra fasta eller rörliga pjäser, som monterades parvis på två öppna
godsvagnar. Dessa vagnar placerades nära skyddsföremålet, dock
med två öppna vagnar med låg last emellan. 156
Organisationsändringen gällde från 1 februari 1951. Försvars152 Intervju Frank Olrog.
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ledningen slog då även ihop de befintliga 40 mm järnvägsluft
värnstropparna två och två till sammanlagt fyra troppar om två dub
belpjäser vartill kom två 20 mm luftvämsautomatkanoner m/40 i
fältlavett. 11-oppens bemanning blev därvid 62 man. Denna sam
manslagning var motiverad eftersom under kriget två troppar ofta
hade samgrupperat vid samma skyddsföremål. Utöver dessa fyra
blandade troppar uppsattes även två järnvägsluftvärnskompanista
ber och tjugo lätta järnvägsluftvärnstroppar av vilka de sistnämnda
således endast var utrustade med 20 mm pjäser. Organisationen ut
ökades efterhand till tio järnvägsluftvärnskompanistaber med
hundra lätta järnvägsluftvärnstroppar fram till 1958. 157
Flygplanens hastigheter och tillkomsten av robotar, medförde
att det inte längre var funktionellt med speciella järnvägsluftvärns
förband med handriktade pjäser. Uppgifterna som förbanden hade
övertogs av fördelnings-, brigad- och lokalförsvarsluftvärnet (terri
toriella luftvärnet). Järnvägsluftvärnsförbanden utgick nr krigsor
ganisationen under perioden 1962-r 96 5. 158
SLUTSATSER

Betydelsen av flygets utveckling hade inte förutsetts i tillräcldig hög
grad under r930-talet. Lufthotet växte fram med en sådan hastig
het att inget land hade hunnit utveclda något tillräckligt effektivt
luftvärn. Detta innebar att Sverige inte kunde förvärva några erfa
renheter från omvärlden. Det som dittills funnits var ombyggda
fältkanoner, ett fåtal för ändamålet tillverkade pjäser och för luft
mål anpassade kulsprutor, vilka dock fick allt sämre verkan på grund
av flygets snabba utveclding.
Luftvärnet blev inte ett eget truppslag förrän 1942 och hade un
der relativ lång tid en allvarlig brist på utbildade befäl och värnplik157
158
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tiga. Detta visade sig medföra stora svårigheter för luftförsvaret.
Inte ens tillräckliga resurser i form av personal och luftvärnspjäser
fanns för att täcka de skyddsobjekt vilka kunde nås vägledes. Att då
utveckla ett exklusivt kostnadskrävande järnvägsluftvärn, var med
hänsyn till bl.a. den brist SJ hade på godsvagnar, inte rimligt.
Behovet av järnvägsluftvärn för att skydda de objekt som inte
kunde nås på annat sätt än med järnväg var dock stort. Främst längs
Inlandsbanan med sidobanor och Malmbanan fanns objekt, som var
i stort behov av luftvärnsskydd. Detta verkar ha varit av sådan vikt
att beslut om att åtta järnvägsluftvärnsvagnar skulle byggas fattades
av överbefälhavaren, med de från holländska staten beslagtagna
pjäserna. Dessa 40 mm luftvärnsautomatkanoner i dubbelmontage
var, för sin tid, mycket moderna och funktionellt utformade.
I den nya krigsorganisation 1943 M vidtogs ingen ytterligare ut
byggnad av järnvägsluftvärnet. Sedermera omorganiserades de
befintliga tropparna till fyra blandade troppar. Dessa troppar kom
tillsammans med det stora antalet efter kriget (med överbliven ma
teriel) uppsatta lätta järnvägsluftvärnstropparna att ingå i några av
de organiserade järnvägsluftvärnskompanierna.
Den ökade elektrifieringen av järnvägslinjerna innebar att kon
taktledningarna omöjliggjorde skjutning på dessa linjer. Till detta
korn att de handriktade pjäserna var omoderna och funktionen av
järnvägsluftvärnet blev därmed avsevärt försämrat. Systemet be
traktades därför som omodernt och fick utgå ur krigsorganisatio
nen utan att ersättas av något nytt. Skyddet av de objekt, som järn
vägsluftvärnet var avsett för, övertogs av det territoriella luftvärnet
och förbandens egna luftvärnsresurser.
Utan tvivel var satsningen under beredskapsåren på järnvägs
luftvärn riktig. Vapensystemet borde dock om möjligt tillkommit
några år tidigare och därtill i större antal för att det skulle fått nå
gon större betydelse för det svenska luftförsvaret.
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Saninzanfattning
Pansartåg, järnvägsartilleri och järnvägsluftvärn har i den svenska
försvarsplaneringen och krigsorganisationen haft en mycket be
gränsad betydelse.
Impulsen till såväl I 90 5 års provisoriska pansarvagn och de r 940
tillverkade pansartågen Boden och Kiruna har kommit från enskilda
officerare. I det första fallet kom impulsen från major Wester, som
kommit i kontakt med pansartåg i Boerkriget. I det andra fallet,
pansartågen, kom impulsen från generalmajor Douglas, som fått
närmare kännedom om pansartåg under sin tjänstgöring i den finska
armen under frihetskriget 1918 .
.Major Westers pansarvagn kan betecknas som ett lokalt initiativ
av en underordnad chef- låt vara med godkännande av den berörde
fördelningschefen under det att pansartågen Boden och Kiruna var
auktoriserade av högsta försvarsledningen. Det planerades för öv
rigt ytterligare två pansartågsätt, Malmö och Östersund.
l'V1edan »pansarvagnen» var en provisorisk lösning av ett lokalt
behov, för vilket intresset falnade då behovet bortföll, framstod de
under andra världskriget tillverkade tågsätten som övertänkta pla
ner. Dessa var att utnyttja järnvägslinjerna för att föra fram under
stöd i en terräng där vägar salmades, vilket var fallet med t.ex.
Malmbanan norr om Kiruna. De två tillverkade tågsätten medtogs
därför också i mobiliseringsplanerna. Tågen fanns kvar i krigsorga
nisationen några år efter beredskapens slut, tills dess utvecklingen
av stridsfordon och flyg kommit dithän, att tanken på användning
av pansartåg föreföll helt otidsenlig.
Det faktum att pansartågen lVlalmo· och Österntnd aldrig färdig
ställdes tyder på att erfarenheter från utlandet i förening med upp
levelserna av de egna, begränsade experimenten var sådana, att tan
ken på ytterligare pansartåg redan hösten r 940 ansågs föråldrad.

Beträffande järnvägsartilleri, kan konstateras att tankar på dylikt
redovisats både i form av aspirantarbeten, kommittearbeten och
fristående förslag av järnvägsartilleriintresserade officerare. Major
Holmströms förslag att provisoriskt bestycka SJ:s transformator
vagnar med 1 2 eller 15 cm marinpjäser verkar vara det förslag som
tagit mest konkret form. Några försök med järnvägsartilleri har
dock aldrig utförts i vårt land. Att tillverka effektivt järnvägsartilleri
skulle ställa sig mycket kostnadskrävande och vid den tid sådana
system ännu framstod som ganska moderna, d.v.s. decenniet när
mast efter första världskriget, fanns inte det politiska intresset för
förstärkningar av Sveriges försvar.
Helt annorlunda är det emellertid vad gäller järnvägsluftvärnet.
Vid det svenska järnvägsluftvärnets tillkomst 1940 fanns det i ut
landet inga direkta förebilder, som skulle ha kunnat tjäna som väg
ledning. Uppsättandet av det första svenska järnvägsluftvärnskom
paniet skedde på centralt initiativ från överbefälhavaren. Detta
möjliggjordes bland annat av att lämpliga luftvärnspjäser, vilka var
under tillverkning för utländsk beställare, kunde beslagtas vid
AB Bofors. Genomförda försök visade på vissa tekniska begräns
ningar beträffande användandet av järnvägsburet luftvärn. Mot
bakgrunden av utländska och egna erfarenheter, då ett visst
överskott av lätta luftvärnspjäser förelåg, kunde under 1950-talet
järnvägsluftvärnet expanderas till att omfatta tio kompanier med
cirka etthundra järnvägsluftvärnstroppar.
Den omoderna pjäsmaterielen gjorde emellertid, i förening med
flygets alltmer höjda prestanda, att förbandens effekt bedömdes
som alltmer begränsad. Därför utgick förbanden ur krigsorganisa
tionen i början av 1960-talet.
Sammanfattningsvis kan man notera att impulser till pansartåg
och järnvägsartilleri kan ha hämtats från utländsk krigserfarenhet,
men att så inte varit fallet för järnvägsluftvärnet. Vad gäller pansar
tågen kan initiativen tydligt spåras till enskilda officerare, medan de
aldrig förverkligade projekten med järnvägsartilleri hämtat sin nä
ring från utlandet. Ideerna bearbetades i form av utredningsupp
drag av formell karaktär eller på initiativ av enskilda officerare.
-1 53-

Järnvägsluft:värnet tillkom däremot på centralt initiativ och skiljer
sig volymmässigt från de tidigare nämnda systemen. Det blev järn
vägsluftvärnet som kvarstod längst inom den svenska krigsorgani
sationen.
Rimligtvis bör både ekonomisk och politisk hänsyn ha tagits,
men de aktuella frågorna torde aldrig ha förts upp på politisk
beslutsnivå. Under mellankrigstiden framstod det ur ekonomisk
och politisk synvinkel närmast otänkbart att kräva resurser för
denna typ av udda militära förband, och under beredskapsåren - då
pansartågen och järnvägsluftvärnet tillkom kunde anskaffningen
ske inom ramen för den då jämförelsevis starka försvarsbudgeten.
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Vår Östersjökust nedbränd I 7 I 9- I 7 2 I*
Terror avpassadfo·r attframtvingafred

P

MAGNUS MÖRNER

eter I:s första angrepp mot det svenska Östersjöväldet hade
avvisats vid Narva r700. De två svenska provinserna bortom
havet, Estland och Livland, erövrade han däremot r7 ro.
Också den »östra rikshalvan», Finland, lyckades han besätta 1714,
samma år då Karl XII omsider återkom från sin »turkiska exil».
Stora mängder flyktingar hade begett sig till Sverige från det fin
ländska fastlandet - minst 14 ooo och från Åland nästan hela be
folkningen. Med flyktingarna kom också böldpesten, troligen via
Livland 17 ro. När krigarkungen äntligen slutat sitt liv i löpgraven
vid Halden den 30 november 1718, hade två av hans armeer redan
likviderats. År 1709 gick den första förlorad vid Poltava/Perevolotj
na. Den andra, ledd av Magnus Stenbock, tvangs att kapitulera vid
Tönningen i Holstein 171 3. Med den tredje hade kungen både r716
och 1718 gått in i Sydnorge. Den del av armen som i stället 1718 haft
Trondheim till mål reducerades kraftigt på sitt återtåg över fjällen. 1
Samtidigt hade svensk-ryska fredsförhandlingar i maj 1718 satts
igång på ön Lövö på Åland. Men de var knappast allvarligt menade
av kungen och hans allsmäktiga rådgivare holsteinaren Georg
Heinrich von Görtz. De ville helst sluta fred med andra fiender
först, för att sedan med deras hjälp vända sig mot Ryssland. Den ena
kandidaten till Sveriges tron var en ung holsteinsk systerson till
* Mitt arbete har främst bedrivits vid Krigsarkivet i Stockholm. Ett särskilt tack till
I. bibliotekarie Kerstin Rundberg. Besök har också gjorts vid Nacka lokalhisto
riska arkiv där Erstaviks arkiv förvaras. Från tiden omkring 1719 fanns dock föga
i denna samling. Däremot fanns i arkivet kartmaterial och lokala publikationer av
intresse. Ett tack för den stora hjälpsamhet som visades.
1 Det förefaller som om pesten överförts till Sverige med en flyktingbåt från Per
nau/Pärnu, som lade till i Dalarö den 2 5 juli I 710. Arens ( I 990). I Sverige skör
dade den 60 ooo- roo ooo offer.
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kungen, den andra hans yngre syster Ulrika Eleonora, r 7 r 5 gift
med den äregirige arvprinsen Fredrik av Hessen. Med dagens forsk
ningsläge förefaller det mest sannolikt att Karl XII dödats med ett
skott från kort avstånd alltså mord. Arvprinsens generaladjutant
Andre Sicre var redan av samtiden särskilt misstänkt - erkände det
t.o.m. under feberanfall r 7 2 3 - men full bevisning omöjlig att upp
nå. Vad arvprinsen beträffar är det hans snabba effektivitet efter
dödsbudet som främst talar mot honom. Redan dagen därpå blev på
hans olagliga order Görtz arresterad och belägringen av fästningen
och kriget i Norge vid krigsråd avbrutna. Att han beordrat mordet
kan ej bevisas men måste anses sannolikt. Under den kris som r 7 r 9
utlöstes av den ryska attacken finner vi honom likaså en habil alctör.
Hans maka, Ulrika Eleonora, erkändes snabbt som drottning, fast
utan broderns envåldsmakt. Till Fredriks grämelse blev han ej med
regent, men kom att vid hennes död ett år senare efterträda henne
som monark. En holsteinsk succession hade passat tsar Peter. Nu
trodde han däremot inte längre på att genom förhandlingar kunna
få fram den fred som Ryssland i likhet med Sverige så väl behövde.
Peter behövde naturligtvis också få sina viktigaste erövringar inter
nationellt bekräftade. Men den r r juli I 7 r 9 lyckades Sverige sluta
preliminär fred med Hannover, vid denna tid i personalunion med
England. En svensk-engelsk allians skulle innebära ett mycket all
varligt hot mot Peters nyskapade flotta. 2
lsaren hade byggt upp sin nya flotta med samma imponerande
energi som han lagt i dagen när det gällt att skapa sin nya huvud
stad, St. Petersburg. De första galärerna hade han för säkerhets
2 Uppsu·öm (1994) förändrade forskningsläget till förmån för mordteorin. Thanner
(1953) var den förste som påvisade Fredriks oerhörda aktivitet efter den 30/rr. Lilje
gren (2000) uttrycker, s. 346-356 en uppfattning som jag delar. När en medarbetare
till Georg Heinrich von Görtz (1668-1719) anlänt till Strömstad med 100 ooo daler
smt förkrigskostnader, lät an,µrinsen utdela dem till det högre annebefälet (bekräftat
I 2/r 2). De största lotterna, I 2 ooo var, gick till fälunarskalkarna Rehnskiöld och Mör
ner samt general Di.icker. Hertig Ifarl Fredrik fick bara hälften. Tt·e överstar vi snart lär
känna, Fuchs, Dahlheim och Urbanowicz fick som sådana 600 var. Ri\, Stora nordiska
kriget, vol. 1474; Holst(1953), s. 108; Konow(2001), s. 149 f.

skull byggt vid Ladoga och sedan tagit ut dem på Neva. Hur lämp
lig just denna medelhavsfarkost - grundgående (r ½ m.), lättma
növrerad och snabb var för skärgårdarna i Östersjön var det han
själv som insett, även om svenskarna också snart följde i hans spår. I
juni 17 r 9 hade han hundratrettio galärer redo för aktion med
26 ooo man ombord. Var och en hade 30 meters längd (eller mer)
och tjugo långa årpar. 3 knop var normal marschtakt. Bestyckning
en var ett par pjäser som dock bara kunde skjuta i stävriktningen
Normalt medförde varje galär 150- 200 man, roddare och soldater.
Men det fanns också s.k. kosackgalärer som i stället medförde 20
hästar eller fler, med motsvarande antal kosacker. Galärerna var
r 7 I 9 inte längre ett totalt nytt vapen i Östersjön, som de ibland
framställs. Svenskarna hade ju sett dem agera i Finland 1714 och nu
även fått fram ett tjugotal egna, men de ryskas totala kapacitet var
överväldigande. Ändå var de smäckra galärerna med sin bundna
eldkraft mycket sårbara både för väder och krigsskepp av vanlig typ
ute på öppet hav. De och småbåtar av den typ som på ryska kallas
3 Wrangel (1906/07), s. 70-85. Den 1yska krigföringen karakteriserar han »som rena

brand-skattningseA11edition(er)» (s. 70). Se även Sjöberg (r98r), passim. Toivanen
(1997), s. ro2 ger också en beskrivning av de mindre >>halvgalärer som Peter I använde
r 714: »scampaveja», tvåmastad med r2- I6 årpar, I - 2 kanoner och totalt r50 man,
och brigantin, I -2 mastad och bara 70 man ombord. -En utomordentlig kort översikt
av den ryska skärgårdsflottan på 1700-talet ges av Glete (2000a). Det är värt att hålla i
minnet att Sverige under Gustav Vasa, respektive Johan ill och Gustav Il Adolf hade
rodd- och skärgårdsflottor av avsevärd omfattning och som viktiga instrument i expan
sionspolitiken i Östersjön. Glete (2000b), Under stormaktstiden satsade man i stället
helt på en marin centralisering och linjeflotta. Vad Karl 11...'11 beträffar har han kritiserats
av sjöhistoriker, t.ex. Arnold lvlunthe (192 7), s. 787-79 I, för att ha försummat flottan
och låtit Peter I anlägga sin flottbas vid Finska viken. Se även Oredsson (2000), s. 5 2 f.
som understryker att han och andra sjökrigshistoriker var kritiska till Karl XII vid en tid
när »Nya skolans» historiker prisade denne i alla tonarter. Som Munthe ( r92 7) påpe
kar hade arvprinsen bl.a. i ett memorial till kungen 1o/ r2 I 7 r 6 understrukit betydelsen
av attslå mot Ryssland snarare än Norge (s. 240-245). Av Kuvajas (1999) minutiösa av
handling om det ryska underhållssystemet i Finland I 7 I 3- I 72 r framgår klart hur vik
tig roll galärerna spelade för att transportera mat till armen från Ryssland (t.ex. s.
75-78, 342 f.).

lodjor, måste då eskorteras av linjefartyg och fregatter. Linjeflot
torna var på bägge sidor ungefär likvärdiga men den svenska eska
dern i Karlskrona var större än den vid Vaxholm. 3
Det strategiska läget i Östersjön hade sedan 1680-talet under
gått viktiga förändringar. Den nya svenska marinbasen Karlskrona
främjade krigsfall Syd snarare än Öst. Den nya ryska marinbasen
vid St. Petersburg 1703 var i början lätt för svenskarna att blockera,
men Peters förmåga att snabbt och kraftfullt stärka sin marina po
tential tillät Finlands erövring 1714- År 1716 bryter det 1ysk-dans
ka projektet att invadera Skåne samman, men Karl XII fortsätter att
underskatta sin store ryske motståndare. Arvprinsen Fredriks blick
är klarare men, fastän generalissimus, skulle hans auktoritet ej räcka
för att effektivt koordinera försvaret i öst. 4
I 7 19
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TILL ÄLVKARLEÖ

Den 9 juni I 7 I 9 lättade I 2 fartyg ur linjeflottan från Kronstadt med
destination Hangöudd. Ombord på Ingermmzland var viceamiral
»-Peter Michailov» inom den militära organisationen föredrog tsa
ren att använda en pseudonym. Storamiralen Fjodor Matvejevitj
Apraksin, som ledde galärflottan, valde naturligt nog en nordlig, in
omskärs rutt. V ädret på Finska viken var motigt. En anonym kam
marfurir skrev i sin journal efter några dagar: »Det gick glatt till och
sköts åtskilligt med kanonerna». På Peters flotta var fylleslagen i så
dana sammanhang troligen mer än vanligt våldsamma. Den r 7 nåd4

En rad viktiga synpunkter i Glete ( r 994) som understryker att svenskarna i Öst
ersjön militärt »had to be amphibious» och agera både defensivt (»bulwark») och
mer aktivt (»bridge») (s. 9 f.). Han ger viktiga komparativa data rörande sjö
stridskrafternas utveckling i Sverige, Ryssland och Danmark-Norge (s. 2 7- 29).
1720 hade S och D-N. 24 linjeskepp var, R. 33. När det gällde galärer hade S.
1718 20, D-N. I I och R. ej färre än 140! Glete understryker att Sverige var väl
försörjt med allt det material flottan behövde - ibland bortsett från hampa. Be
träffande situationen 1719 understryker han »the lack of eoordination within
Sweden». Han klandrar den nya regeringen för att ej tillräckligt ha förstått faran
från öst, men det gällde nog snarare dess brist på auktoritet (s. 5 r ).

de man äntligen Reval/Tallinn. Ej långt från Gotska Sandön lycka
des några ryska linjeskepp efter en häftig strid bemäktiga sig en
svensk fregatt, benämnd FVacbtmeister, något som i St. Petersburg fi
rades som en stor seger. Allvarligt var att den svenska marinen hä
danefter valde en rent defensiv attityd. Viceamiralen Evert Didrik
Taubes eskader höll sig helt enkelt stilla i skuggan av Vaxholm.
Den 26 juni uppnådde Peters skepp omsider Hangö udd där
Apraksin med skärgårdsflottan väntade. Kort därpå firades tioårs
minnet av Poltava med ceremonier och sköna hymner såväl som
fylleslag. Men det bör också ha varit här som Peter fick fram sitt fa
mösa krigsmanifest, riktat till den svenska drottningen och hennes
undersåtar på rådbråkad svenska. Flera ryska regementen i Finland
som kallats hit gick ombord på galärerna. Ett krigsråd hölls på tsa
rens skepp Ingermanland den 28 juni och cheferna mottog sina in
struktioner. Vad krigsmanifestet beträffar har texten bevarats tack
vare ett exemplar som den holländske ägaren till en nedbränd herr
gård på Torö i sydligaste Södertörn tog hand om.
Där framhölls att svenskarna kanske fått uppfattningen att tsar
Peter var den enda orsaken till det olycksaligt långa kriget, men att
denne tvärtom ville göra allt för att få slut på det. Ryssland hade
mycket gärna accepterat Ålandskonferensen och hyst ett hopp om
ett gott resultat - >>trots att H.K. Maj:t (Karl XII) hade ett särdeles
krigiskt lynne». Förvisso var det sista ingen överdrift! Hans »olyck
liga död» hade emellertid avbrutit allt. Den svensk som utsetts att
efterträda von Görtz hade inte dykt upp på Lövö, men drottningen
skickat ett budskap som visade hennes ovilja att ingå fred på för
Ryssland acceptabla villkor. Peter var alltså tvungen att bruka våld,
men inte för att förvärva mer land utan endast för att tvinga fram
fred. Så fort den svenska ledningen accepterade denna, skulle kriget
avbrytas. Peter slutade det hela med några gudliga fraser. Det måste
ha delats ut i många exemplar. Drottningens svar, dagtecknat den
I augusti, vältrade skulden över på tsaren. Med tanke på situationen
var båda dokumenten ganska måttfullt formulerade. 5
'Tsarens instruktioner för galärflottans chefer underströk natur
ligtvis att flottans huvuduppgift var att bränna och härja allt vad de
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förmådde. Det gjorde de sannerligen också. Befolkningen skulle
emellertid samtidigt behandlas skonsamt och inte ens ges orsak att
»förargas»! Man skulle också undvika att ta några svenska fångar.
Vidare var det vid dödsstraff förbjudet att bränna ned kyrkorna. Att
så många sådana faktiskt överlevde härjningarna var alltså ingen
slump. 6
Jag tror att instruktionerna alltså bör tas seriöst som uttryck för
sådan militär terror som var avpassad för att framtvinga fred. Tan
ken var inte att utöva obegränsat våld för att till slut få fienden ge sig
på nåd och onåd. Det var snarare fråga om ett visst mått av våld för
att få honom att anta ett önskat beteende (»coercion>->). För en så
dan strategi och målsättning var amfibieanfall av >>rysshärjningar
nas» typ i och för sig förträffliga. De var, som Jan Glete uttrycker
det, »inte invasioner med syfte att göra erövringar utan snabba rä
der som byggde på överraskning och galärernas förmåga att opere
ra oberoende av vinden». 7
Från Hangö udd fortsatte bägge de ryska flottorna till Åland till
vars sydliga socken Lemland galärerna anlände den 6 juli, ett tjugo
tal linjeskepp två dagar senare. 'Tsaren valde här att stanna på land
backen med högkvarter i byn Flata. Galärflottan fortsatte nu mot
Sverige fast på grund av stiltje och dimma utan sedvanlig eskort av
5 Fjodor Matvejevitj Apraksin (1661-1728), den ryska marinens skapare och furst
Michail Michailovitj Golitsyn (1683-1746), som varit överbefälhavare i Finland
sedan 1714, förde gemensamt befäl över expeditionen till Sverige. E.D. Taube,
som 1719 utnämndes till amiral (1681 -17 5 r) är mest känd för att hans dotter
Hedvig ( I 7 r 4- r 744) blev FredrikI:s maitresse-en-titre. Svartz-Malmberg ( r 99 5)
har gett oss en tacknämlig översättning till modern svenska av tsarens manifest.
Hon diskuterar också vem som kan ha hjälpt honom med den dock nästan obe
gripliga översättningen av hans ryska original. Det var den holländske ministern
Rumpf som ägde Herrhammar, där det enda exemplar som bevarats överlevde.
6
lnstruktionerna sammanfattade av Seitz (r960), s. I 54
7 Citat från Glete (2000a), s. 82. Jag är också mycket tacksam för Gunnar Aselius
viktiga synpunkter i ett PM av 30/7 i år. Han pekar på att britternas attack på Kö
penhamn I 807 annars brukar användas som exempel på ett sådant »tvångsmakt
salternativ» men att »det nyligen timade Kosovokriget» också skulle kunna näm
nas.
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De ryska
härjningarna på
ostkusten

1719-1721

Gävle var den enda stad - utover Stockholm -som ej lät sig nedbrihmas.

örlogsfartyg. Efter r 3 timmars rodd nådde man Kapellskär vid Råd
mansö. Hittills fanns inga tecken på svenskt motstånd!
Som vi skall se var de i mellersta Sverige befintliga militära för
banden mestadels reserverade för huvudstadens försvar. Detsamma
gällde viceamiralen Taubes eskader. De reguljära styrkor som över
huvudtaget fanns till hands när det gällde kusten och dess städer,
var beldämmande fåtaHga. Men man placerade där systematiskt om
möjligt kavalleri som ju kunde förflytta sig avsevärt fortare. Det
gällde främst livdragonregementet och en del >>ärorika rester» av
olika finländska och »kosmopolitiska» värvade kavalleriregemen
ten. Samtidigt bör det understrykas att arvprinsens strategi var både
logisk och flexibel. Först väntade han ett angrepp från nordost och
samlade då högkvarter och trupper kring Tuna, det nuvarande
Åkersberga. När Apraksin gjorde sin första ansats mot Baggensstä
ket den r6 juli, hade man emellertid redan vidtagit en första motåt
gärd. Den ryska aktionen mot Södertälje orsakade viss oro i det nya
högkvarteret nu Sköndal söder om Stockholm - för en kombine
rad rysk aktion mot Stockholm, med galärer förda över landslingan
vid Södertälje. Och Apraksins sista ansats mot Stocld1olm kom
lmappast heller som en överraskning i Sköndal.
Värre var att dirigera de egna styrkorna till skydd för kusten.
Lätt kom order från högkvarteret för sent. Och att få fram regiona
la chefer som kunde ta egna vettiga beslut lyckades som regel ej.
När Fredrik den 14 januari 1720 med en kort »berättelse» till sin
krönta maka redogör för sin verk'>amhet som generalissimus, är li
kafullt ibland hans ton urskuldande. När anfallet kom så pass plöts
ligt gällde det i första rummet att försvara Stocld10lm och för det
hade han bara 8 000-9 ooo man. Och krigsmakten måste delas på
grund av krigshotet från Danmark. Eskadern måste också för sin
del försvara sunden vid Vaxholm, Oxdjupet och Pålsund. Härjning
arna i Norrköping hade trupper härifrån möjligen kunnat förhin
dra. »Men för hwad ordsaks skuld Flottan i Carlscrona icke utlupit
i rettan tid, lärer åligga Kongl. Ammiralitet att uptäcka och förkla
ra». Och när ryssen vågat sig från Baggensfjärden till Stäket, skulle
Flottan »hafft dem lijksom i säcken.»*
- r68

I Uppland var baltiskfödde generalmajoren Fabian Zöge regio
nal chef, i Sörmland hans polske kollega Urbanowicz. De hade ge
mensamt att deras svenska var usel och att de var helt oförmögna att
föra denna typ av befäl. I bondeuppbåd såg de föraktfullt livegna
som de ej kunde nedlåta sig att samarbeta med. Redan I 714 hade
myndigheterna planeratattsätta upp en tränad och beväpnad bonde
milis men denna vettiga tanke hade dessvärre inte hållits vid liv
I 7 I 9, så att de bönder som överhuvudtaget visade sig i regel sakna
de både träning, befäl och eldvapen. Därtill kom att sådana som
Zöge och Urbanowicz ignorerade dem. Att desertera blev då vad
uppbåden förr eller senare gjorde. 8
Vad som däremot fungerade anmärkningsvärt bra var det uråld
riga vårdkasesystemet, som ytterligare reglerats och snabbt förde
det hemska budskapet vidare: »Ryssen kommer!». I vilken mån det
kompletterats med kyrkornas klockringning är svårare att generali
sera om. I regel har människorna så snart de fått budskapet försökt
gömma det finaste de ägde eller varit ansvariga för främst i kyrkan
- och sedan i båt flytt från ön där de bott till en västlig grannö och
därefter till fastlandet och vidare in i skogarna. Särskilt flera präster
• Som framgår av \Vrangel (I906) saknade flottan i Karlskrona pengar och provi
ant och fick inga order att gå norrut förrän det var försent. Jag tackar Jan Glete
för detta påpekande.
8
Se Fredrik av Hessens Berättelse... 1720. Boethius (1891) är (s. 4) betydligt
strängare i sin syn på Fredrik än jag. Han har helt rätt i att de två regionala mili
tära chefer som tillsattes i Uppland och Sörmland, Zöge och Urbanowicz, var
helt odugliga ..Men vad Zöge beträffar hade han blivit påtvingad arvprinsen av
Sekreta utskottet. Se nedan not 18. -Vi generaliserar här på grundval av de många
skildring·ar av »härjningar» som återfinns i bibliografin, bl.a. Utter ,vahlström
(2002), Sjöberg (1981). Vad beträffar galärernas härjningar var de likartade och
knappt mätta av motstånd i Åbo skärgård och Åland 1714- Som vi skall se, sknlle
härjningstågen också redan då utsträckas till Umeå och vissa delar av Norrland. I
sin intressanta artikel skildrar Toivanen (1997) dels slaget vid Hangöudd den 2 7
juli 1714 och den stormfyllda sjöexpedition i Kvarken som följde med Umeå som
sista etapp, dels resultat av marinarkeologisk forskning kring rester av galärer i
Närpes i västra Finland. Petris (1926) artikel om den �venska strategin är vidare i
mitt tycke av hög klass.

har efterlämnat dramatiska vittnesmål om sådana upplevelser med
hustru och barn. Vad som kom dem att skynda sig var nog att de all
ra flesta själva hört eller hört om de finska flyktingarnas berättelser
om >>Stora ofreden» i deras egen del av riket, då också massor av
civila fått sätta livet till och rysk grymhet blivit legendarisk. Fullt så
illa blev det knappast i Sverige där dödsoffren blev fåtaliga.
En speciell kategori blev emellertid grymt behandlade. Det gäll
de t.ex. sådana tjänstemän som kunde tänkas ge upplysningar om var
svenska trupper befann sig eller liknande. De kläddes av nakna, fick
springa bredvid kosackernas hästar, misshandlades inför förhören
och fick ingen mat, men släpptes vanligen efter ett par dar. De lotsar,
i allmänhet från Åland, som vägledde galärerna gjorde det säkert
heller inte frivilligt. Inte heller de som tvangs därtill i Roslagen. 9
År 1724 tillsattes en statlig kommission för att söka få fram var
för allt i kriget sedan 1719 gått så illa. Den leddes av generallöjtnant
Johan Carl Strömfelt (r678 17 3 6) och fick så småningom sex bisit
tare, både jurister och militärer samt sekreterarenJacob Röök. Dess
utlåtande avgavs den 20 juni 1726 och diskuterar vad som hänt på
kusten mellan Norrköping och Älvkarleby, särskilt dock Roslagen
under 1719. I slutet diskuteras främst de brister som noterats hos
generalmajoren Zöge men också sådana hos ryttmästare Nils Ga
briel Lilliehöök och överstelöjtnant Olof Lagerberg. >>Berättelsen»
publicerades dock, så vitt bekant, först I 789 av E.M. Fant. Den har
9

Terrorn i Finland under ockupationen diskuteras av Fagerlund, Jern och Vill
strand (1993), s. 306-3 r 3. Ca 5 ooo finländare tycks ha blivit dödade av ocku
panterna 1714-1717 (s. 307). Boken ger en måttfull avvägning mellan de mer
traditionella och de revisionistiska synpunkterna. Författarna jämför också med
det »kollektiva minnet>>. Medan svensken Stnre Nilsson (1990) valt »rysskräck»
till ledande koncept, ser finländarna »rysshatet» som mer varaktigt. Ett gott
exempel på ryssarnas hårdhet mot personer som de avser förhöra om var fienden
häller hus etc. ges iJonson (1961) s, 60 ff. Associationerna till de nyligen avslöjade
amerikanska metoderna i Irak är slående. I detta fall förhördes en båtsman till
slut av greve von Lacy själv. B. Fabian Zöge von Manteuffel var tydligen från
Estland men födelseår salmas. Han dog 1737, Christoffer Urbanowicz dog i
Polen 1731. Lew. II, s. 728, 79r.
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utgjort ett relativt lättillgängligt och ofta använt källmaterial. Själv
fängslas jag t.ex. av den vältaliga formuleringen att (s. 77):
... 17 r9 års Campagnie, då man hade att göra med en i skjären af och an ströf
vande fiende, som snart på det ena, snart på ett annat ställe, gjorde mine till in
fall, men altid osäkert, hvarest hanverkeligen landstiga ville, så varit beskaffat,
at inga andra Ordes lära gifvas kunnat, än at hvar och en Chef å sin ort, borde
hafva ctvakande öga på fiendens företagande ...

När intresset för hembygdshistoria under det senaste seklet växt
alltmer har både denna typ av material och längre fram insamlad
muntlig tradition möjliggjort tillkomsten av under senare decen
nier allt talrikare - och genomsnittligt allt bättre - lokalhistoriska
studier kring >>de ryska härjningarna». Den första monografiska
studien om >>härjningarna» var så vitt jag vet en lång artikel av en av
sin tids bästa yrkeshistoriker, professor S.J. Boethius. Det mest in
tressanta är hans perspektiv: att de västeuropeiska staterna ogärna
såg den ryska frammarschen. Felet var alltså att Sverige, både före
och efter 1718, inte agerat snabbt. Det svenska dubbelspelet på
Lövö hade varit för illa utfört. Sin deskription grundade Boethius
liksom de flesta efterföljare - på den 1724 tillsatta statliga gransk
ningskommissionens rapport. Hans kritik var inte sällan skarpare.
Märkligt nog ser man sällan hänvisningar till Boethius utmärkta pi
onjärarbete i senare litteratur.
Historiografiskt sett har ett annat pionjärarbete på ett helt an
nat sätt haft sådan betydelse. Sjöofficeren Herman Wrangel skrev
sitt stora arbete om sjökriget i Östersjön 1719-1721 åren
1906-1907, men det finns ofta med även i boklistan på nya arbeten.
Men alla de data som han har om Peter I och hans ryska styrkor,
har Wrangel, som han själv påpekar, tagit från sin 1yske kollega
Veselago som r 87 5 gett ut en bok om den ryska flottans tillkomst.
Såvitt Wrangel kunnat se, var dess data korrekta. Dessa data har
sedan direkt eller indirekt lånats vidare i hela den svenska littera
turen. Samtidigt har studierna om »rysshärjningarna» under se
nare tid nästan alltid gällt strikt avgränsade områden från Ros17 r

lagen till Ornö eller Ljusterö (en socken på mindre än roo km2)
eller viktiga städer som Norrköping, Nyköping eller Umeå. Min
avsikt här är bara att ge ett allmänt begrepp om vad denna littera
tur låter oss veta om de ryska angreppen utmed kusten fram till
Nystadsfreden i augusti r 7 2 r. 10
Nu först en snabb resume av händelseförloppet. Efter ankom
sten till den svenska sidan av havet detacherades generalmajoren
Peter von Lacy- en irländare i tsarens tjänst - den r 2 juli r 7 r 9 med
26 galärer och lika många skärbåtar för att härja i norr. Därom talar
jag något senare. Apraksin själv genomförde däremot en slags
rekognoscering av inloppen till Stockholm. Redan den 13 juli blev
Blidö, Rödlöga och andra öar ned till Möja lågornas rov. Huvud
parten av flottan under Apraksin »luktade>> sedan på Dalarö utan
att anfalla. Skansen där var som sådan blygsam och inte i det bästa
skick men bestyclming fanns.
Ryssarna var trots sin oerhörda övermakt alltid väldigt försiktiga.
Backad av ett krigsråd beslöt dockApraksin att göra två spaningsfö
retag - 200 kosacker skulle sändas från Södertörnskusten vid
Sandemar strax söder om Dalarö landvägen mot Stockholm. Men
de stötte på ett tiotal svenska dragoner som tappert försvarade sig
tills hälften av dem stupat. Detta tycks ha avbrutit spaningen. Det
andra företaget var att sända 500 man i skärbåtar mot det hittills
oprövade inloppet till Stockholm genom Baggensstäket. Men hit
hade viceamiralen Taube i sista ögonblicket skickat tre svenska
galärer och en kanonbåt och börjat göra försänlmingar. Efter att
bl.a. den 16 juli bränt ned herrgården Boo norr om Stäket (vilken

10 Fant (1789), pnssim; \Vrangel (1906/07). Veselago, F.: Otjerk msskoj moi-skoj isto

rii. St. Petersburg 1875. Eftersom jag dessvärre ej kan ryska, sätter jag heller ej
upp den i bibliografin. De böcker jag särskilt åsyftar i texten är Sjöberg (1981),
Utter vVahlström (2002), Lagergren (2000), Helmfrld (1954), Sclmell (1963),
Steckzen (1981). Ett enda bruks öden skildras i detalj av Norrby (1984). I det
folkminnesarkiv som förvaras i Nordiska museet (dvs. Linnegatan 87, Stock
holm) finns också ett rikt material av folklig tradition kring rysshärjningarna
I 719-· 2 r. Se särskilt register, 20, »Krigshävder».
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tillhörde den mångkunnige rådsherren Nikodemus Tessin) åter
vände galärflottan.
Den följde nu kusten söderut, men i allmänhet uppdelad på
grupper om 10- 20 galärer med uppgift att förhärja både skärgård
och kust. Men det var bråttom. Tsar Peter ville ursprungligen ha
krigståget avklarat till en helgdag, den 6 augusti. Landsort förstör
des den 19 juli. I trakten söder om Stendörren (nu naturreservat)
med Ornö och Utö vittnar förekomsten av ett flertal s.k. ryssugnar,
gjorda av stora stenar, om att ryssarna huserat där i flera dagar. Man
hade medfört en del egen föda men det var inte minst böndernas
boskap man spisade på. En minutiös undersökning har visat att i
Ornö socken med omkr. 2 50 invånare bara sex bostäder skonades,
därav en prästgård och ett kapell. På Utö, vars gruvor normalt för
sörjde ett stort antal kanonbruk i Sörmland med järn, var förstörel
sen särdeles grundlig, både av gruvattiraljer och boningshus. Man
ägnade sig därefter åt att bränna både gårdar och torp på Muskö,
Gålö och fastlandet i socknarna Ösmo, Sorunda och Grödinge. Se
dan härjades och nedbrändes också städerna en efter en. 11
Det smala näset vid Södertälje var ju strategiskt synnerligen vik
tigt och reguljär trupp borde ha funnits här. Men att ha soldater in
kvarterade, även om de tillhörde ett svenskt förband, ville borgarna
absolut inte. Det ryska angreppet på Södertälje den 2 r juli var trots
allt bara delvis framgångsrikt för ryssarna. De lyckades bara bränna
ned hälften av staden som hade totalt omkring 600 invånare. Krzysz
tof Urbanowicz och ett regemente beridna tremänningar från Upp
land under överste C.G. Bielke led heller inga avsevärda förluster.
Det värsta var den fientlighet som både före och efter rådde mellan
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Peter von/de Lacy ( r 67 8- r 7 51 ), underbefälhavare till vilken Apraksin givit vik
tiga uppdrag. För sörmlandskusten ger Utter vVahlström (2002) bäst informa
tion, om ryssugnar s. 50-55, om Dalarö s. 49, om ekonomiska konsekvenser s.
I 16-2 5. Vad ön Svartlöga beträffar var vattnetomkring den så grunt att inte ens
ryska galärer kunde komma nära. Därför anses att man undgått sedvanliga härj
ningar. Ullman (1997), s. I 5. Om förstärkningar av Dalarö skans, Sobeus (1998),
s. 37-4o.

alla de svenska parterna: militära och civila dignitärer, bönder och
borgare. Det lilla Trosa verkade att ldara sig, när löjtnant Sahlstedt
med 16 svenskar och tre polacker angrep de ryssar som just landsti
git från en galär i dess närhet. Men ryttarna kallades åter till Söder
tälje och därför blev även Trosa förhärjat. 12
Nyköping, slutligen, var inte bara residensstad utan också ett
viktigt handelscentrum. Just I 7 18 - I 7 I 9 kulminerade dess viktiga
stångjärnsexport. Dess befollming kan då ha rört sig om I 800 invå
nare. Man hade sluppit undan 1710 års pest. Men en alldeles ovan
ligt inkapabel landshövding vid namn Cederhielm hade försummat
varje rimlig krigsförberedelse. Först den 11 juli beordrade han ett
bondeuppbåd. Någon övning hann man inte med. Man lyckades i
alla fall göra fyra gamla kanoner på slottet skjutbara. Urbanowicz
kom tillstädes och bidrog till förvirringen. Han lät prygla ett par
länsmän som försökte ge honom råd. Han förkunnade vidare att
»då fienden var så överlägsen, lönade det sig ej att göra motstånd»,
utan han funne det rådligast »att var och en sökte solvera sig>>. En
godsägare, som var militär, gjorde desperata försök att åtminstone
få med sig sina egna bönder mot ryssarna, men det gick inte heller.
På kvällen den 2 5 juli hade dessa lyckats övertända hela staden. När
överste Bielke anlände med sitt regemente hade ryssarna hört där
om och redan inskeppat sig. 13
Den 30 juli nådde mordbrännarfiottan fram till Norrköping,
med dess omkring 3 800 invånare och avsevärda faktorier och ma
nufakturer. Landshövdingen Gustav Bonde var något mer hand
lingsförmögen än kollegan i Nyköping. Inte bara ett borgargarde
och ett kompani av manufakturarbetare hade organiserats. Borg-
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Södertiilje, I (1968), s. 414-26. Carl GustafBielke (1685-1754). Borgarnas åsikt
var att soldaterna i Bielkes regemente hade burit sig illa åt mot dem niir de den 24
inkvarterats hos invånarna och att de den 2 5 fegtundvikit strid. Den militära åsik
ten var naturligtvis den motsatta. Jansson (1939), s. 103-21, återger en rad be
klämmande vittnesmål. Om Sahlstedt, se Jansson samt Collmar (1979), s. 54-58.
13 Schnell (1965). s. 87-90) om händelseförloppet 24-25/7. Petersson (1972),
s. 327-40 ger en del bakgrundsdata.

mästaren bad en gammal militär från kurorten Medevi att ta befä
let. Dessvärre beordrades från högre ort att den olycksalige Urba
nowicz i stället skulle ta över detta. Väl på plats med ett förband
som varit med i Södertälje, vädrade Urbanowicz sin defaitism ge
nom att förkunna att staden borde antändas eftersom möjligheten
till framgångsrikt försvar var närmast obefintlig! I Norrköpings oli
ka faktorier väntade ett rikt krigsbyte, delvis av stadens egen vapen
tillverlming. Där låg också många handelsfartyg med laster av t.ex.
koppar. Drygt 300 gjutjärnskanoner hade de också på väg från Ny
köping kommit över på det kända styckebruket Nävekvarn vid fo
ten av Kolmården. 14
I detta sammanhang bör också en annan episod beröras. Att bon
deuppbådens roll i både Nyköping och Norrköping var ringa, har
vi redan sett. Men att bönderna i sin nöd sökt vända sig direkt till
tsar Peter tycks endast ha skett i dessa trakter. Det var 400 bönder
på Vikbolandet som enades om en underkastelseskrift till tsaren och
begav sig till Norrköping för att lämna den till chefen för den ryska
expeditionen. Dessutom hade de med 200 hästar som man tänkte
sälja till ryssarna. Men den ryska flottan var redan till havs och de
gick i stället rakt i armarna på en tropp svenskt kavalleri. En tillsatt
specialdomstol med två riksråd dömde >>förrädarna» med föredöm
lig mildhet. Av 400 bönder dömdes visserligen r 8 till döden men
bara en avrättades. Hans namn var Sven i Tofta; en liknade konspi
ration bland några sörmlandsbönder kvästes också lätt.
Efter triumfen i Norrköping nåddes Apraksin av order från sin
herre på Lemland att skyndsamt återvända till trakten av Stock
holm »för att icke gifva fienden lugn och komma honom att hoppas
att kriget vore slut»·. Storamiralen föreslog att man med huvudpar
ten av soldaterna skulle marschera direkt på Stockholm, men tsaren
förkastade iden, eftersom svenskarna då lätt skulle kunna överman
na flottans vaktstyrka, dvs. orsaka en verklig katastrof. Anfallet mot
Stockholm kunde efter kanske ytterligare rekognoscering skjutas
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Helmfrid (1954) med särskild hänsyn till Holmens bruk, densamme (1971),

upp till nästa år. Det är kanske mot denna bakgrund som Apraksins
försök att den 1 3 augusti med huvudparten av styrkorna än en gång
ta sig in genom Baggensstäket bör ses. Men det kräver ett eget av
snitt som strax följer. 15
Vi skall nu titta på vad von Lacy och hans till Roslagen destine
rade eskader med ett tjugotal galärer och ca. 5 ooo man haft för sig.
Men först några ord om denne märldige aktör i rysk historia under
tidsvarvet 1700-1750. Det var just strax före Narva som den 22årige officeren från Irland trädde i Peter I:s tjänst. Peter von Lacys
råd till tsaren hur infanteriets musköteld skulle göras mer effektiv,
sägs ha bidragit till den ryska triumfen vid Poltava. 16 1719 blev han
generalmajor och :fick som vi skall se ett mycket självständigt och
framgångsrikt befäl i Nordsverige fram till Nystadsfreden. von La
cys rang och prestige fortsatte att öka sedan han 1727 fördrivit Nfo
ritz av Sachsen från Kurland och han blev Rysslands förste utländ
ske fältmarskalk. 1741 fick han överbefäl över den ryska armen i
Finland och vann segern vid Villmanstrand, men, förargad över
brist på förråd, drog han sig sedan tillbaka. I december 1741 ägde
15

Om de 400 bönderna i Malmström (1893), s. r69f, 173. Se även Fryxell
(1823/79), som i sin väldiga svit »berättelser», val. 30, s. 36, anger att »Sven
Bengtsson i Tofta» avrättades men att Ulrika Eleonora själv mildrade de 8
andras straff till gatlopp och dyl. Enligt Petri (1958), s. 503, var mannens namn
Bergström. Se även Grimberg (1962), s. 531 f. Sörmlandsbönderna förläts i
vilket fall som helst av rådet, eftersom deras regemente »hållit sig så väl vid
Stäket». Se även Seitz (1960), s. 174-Angående en anklagad kaplan i Bergsham
mar, se Nelson (1998). Seitz anser (158 f.) att det faktum att Ulrika Eleonora
den 29/7 i Stockholm avvisat den ditrest:e Lövö-delegaten Ostermans
direkta fredsanbud, avsevärt skärpt läget. »Våldsam recognoscering» var vad
tsaren närmast åsyftade, enligt Seitz.
16
Enligt O\i\1eara (2004), s. 2, var det von Laey som »advised the T%ir to send or
ders that every man should reserve his fire until he came within a few yards af
the enemy». I sin detaljrika studie av Peter I:s reformer inom armen (r 974) un
derstryker Hellie betydelsen av bajonetten »in the years just before Poltava».
Den tillät soldaterna »ta go on the offensive, ta abandon the essentially conser
vative, defensive tactics of the past». Däremot säger han inget om eldlossningen
eller von Lacy.

prinsessan Elisabeths statskupp rum -Peter I:s dotter blev kejsarin
na och von Lacy blev en favorit. I juni r 7 4 3 fick han åter överbefäl i
Finland, erövrade Fredrikshamn och frambringade kapitulationen
i Helsingfors. Han slutade som generalguvernör i Livland där han
förvärvat egendomar och avled I 7 5 I.
Redan den I 3 juli hade ryssarna bränt och härjat på Björkö och
Singö, dagen därpå förstördes bruket Harg. Den I 7 18 förstördes
de små städerna Östhammar och Öregrund. Först anfölls Östham
mar den stora böndagens morgon. En resume verkar typisk: ko
sackerna kom i land och fortsatte inåt landet för att plundra, vilket
trupperna för sin del gjorde i själva staden. Invånarna flyr och läm
nar hus och ägodelar att skövlas. När kosackerna återkommer
bränns stan ned. Bara kyrkan lämnas kvar. Men i Öregrund, som
ligger så nära, hinner borgarna få veta vad som hänt i grannstaden
och kan den I 8 juli fly litet tidigare. Kosackerna jagar dem för att få
fram var de gömt sina »skatter».
Det var nära Öregrund som båtsmannen Erik Ersson Storm den
18 juli blev upplockad av en grupp kosacker och förd att förhöras
genom tolk av själve von Lacy på hans galär. Som författaren Erik
Janson citerat Storms senare redogörelse inför tinget, frågade von
Lacy Storm, som just hade besökt Stockholm, om han funnit att
»perukstockarna» där hyste rädsla för den ryska krigsmakten.
Storm svarade frejdigt att i Stockholm med omgivningar »krälade
krigsfolket så tjockt som myror både till häst och fot>>. von Lacy
genmälde ironiskt: »Jag tror de döda reser sig upp igen i Sverige».
Sedan frågade han om vägen till Gimo. Storm: »Åtta a tio mil dit».
Generalen såg på sin karta och sade kärvt: »Han ljuger>> och slog
fången »med ett spanskrör tre slag i huvudet att bloden stått kring
axlarna». En varning från en löjtnant i von Lacys stab kom nu Storm
att tro att galgen hotade -men han släpptes inom kort. 17
Efter att ha härjat på Gräsö öster om Öregrund sändes eskadern
mot väst och tog sig ned Kallrigafjärden till Forsmarksån. Där
17

Jonson (1961), s. 60-63. Vägen Öregrnnd-Gimo kan inte heller vid denna tid
mycket ha överskridit 3 5 km, så von Lacy hade rätt!
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använde de landningsplatsen vid I<allerö. Sedan avancerade man
till lands mot bruket. Man var nu inne i Sveriges då för tiden indu
striella hjärta. De stora järnbruken kunde inte vara värdefullare än
de var för Sveriges egen försörjning och export av järnmanufaktur.
Med ett improviserat uppbåd av otränade brukskarlar och bönder
och efter det att Zöge, som anlänt med 300 reguljära soldater, gjort
en rad taktiska missgrepp och till sist en förhastad reträtt, var Fors
marlc förlorat. Det gick upp i rök den 20 juli.
Den 2 5 juli kom turen till det stora bruket Löfsta (Leufsta). Även
där var Zöge dessvärre på plats med ett av honom tydligt missaktat
bondeuppbåd, drygt 800 men illa beväpnade och tränade, vidare
300 ingermanländska och karelska dragoner. Zöges misstag vid för
beredelserna och själva försvaret var nu ännu mer grava, så att han
redan följande dag avsattes från sitt befäl av arvprinsen, för att er
sättas av den baltiskfödde generalmajoren Otto Yxkull. Den fnilc
tansvärda förstörelse som natten 24/2 5 juli drabbade Löfsta skulle
värderas till hälften av all den egendom som ryssarna förstörde i
Uppland. 18
von Lacys eskader fortsatte nu norrut igen och förhärjade svårt
kusten av Vestlands socken och Älvkarleby. Staden Gävle satte änt
ligen stopp för vidare ryska mordbrännarraider under I 719. Lands
hövding Hugo Hamilton var militär veteran och en energisk man
som redan I 7 I 7 uppfört en försvarsskans bestyckad med ro tunga
18

Fagerlund, Jern & Villsu-and (1993), s. 336-343. Sjöberg (1978), s. 42 ro4Singöboma hade blivit särskilt svårt prövade eftersom deras ö gjorts till rysk bas.
»Problemet Zöge» ägnas ett helt kapitel i Norrby (1984) med försök till analys
(s. I 5-62, 100- 103). Arvprinsen hade velat placera Zöge som krigsdomare i
Bohuslän, men tvangs av det mäktiga sekreta utskottet att ge honom den post
han fick. Han dömdes 1726 till betalning av 300 ooo dlr smt samt tre års fängel
se. Det senare mildrades senare till två. Änkan fick dock begravningshjälp. Otto
Reinhold Yxkull (1670- 1746), från Livland, överste, landshövding i Abo 172 2.
Lewenhaupt II, s. 786. Omständigheterna kring Forsmarks nedbrännande
skildrade i detalj av Norrby (r984). Sjöberg (1976), s. I 1 r 7, om försöken un
der tidigare år att att bilda en »bruksbataljon» till t.ex. Löfstas försvar. Bruksar
betare var annars generellt fritagna från krigstjänst.

pjäser. I staden fanns också generalen Carl Gustaf Armfeldt och ett
tusental av hans arme som överlevt den fasansfulla marschen från
Trondheim över fjällen. Ryssarna gjorde ett försök att ta sig in i
Gävle under nattens mörker men avvisades. Ett försök till angrepp
från annat håll, likaså. Den 3 augusti gav sig von Lacys styrka i väg
söderut. Drygt 1o dagar senare var de på Åland. 19
1 72 0
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SÖDERHAMN TILL PITEÅ

Händelserna 1719 var trots allt inte tillräckliga för att få den svens
ka statsledningen att acceptera fred på Peters villkor. Den 2 5 au
gusti 1719 förenades i södra Östersjön den engelska eskadern un
der amiral Norris och den från Karlskrona under amiralen Erik
Sparre. De ryska linjeskeppen var hur som helst då redan på väg till
Reval. Galärerna var för sin del på väg till vinterkvarter i Åbo.
V åren 1720 var den svenska flottan bättre rustad och kunde med
större styrka förena sig med amiral Norris eskader. Under dessa
förhållanden avhöll sig ryssarna från att ge sig in i Stockholms skär
gård eller sydligare vatten. I stället gick galärerna direkt från Vasa i
Finland till Västerbotten. Där skövlades den 2 I maj Umeå och dess
område grundligt. Trots att härjningarna för Norrlands del skulle
bli så svåra som de blev I 720 och, än mer r 72 I, har de i det svenska
medvetandet helt överskuggats av dem i östra Mellansverige 1719.
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Ur Gävle stads historia (r946). När striden var över och Armfeldts styrka beor
drats söderut sökte Hamilton bl.a. hjälp från Dalarna men fick från sin kollega
beskedet att »dalkarlen icke vill längre än till gränsen (mot Gästrikland)».
Han lyckades dock till sist få fram r 200 man från Gästriklands egen allmoge.
Hur som helst kom ryssarna ej tillbaka. Erik Sparre (1665-1741), minister i
London, landshövding i Nyköping 1737; Hugo Hamilton (1655 1729), lands
hövding i Västernorrland I 716, general r719.

Samtida bild av 1yska galärer i Umendistriktet. Detalj av karta av Pette1" Hägg
striim, fo'rvamd i Rikwrkivet.

Umeå var på sätt och vis ett unikt fall genom att staden redan
delvis förstörts av en rysk eskader. Man måste ju
hålla i minnet att staden ligger där Kvarken är som smalast. Nu för
stördes det förvisso ännu mer grundligt i maj 1720. Därefter korn
den skoningslöse fienden än en gång med 28 galärer och plundrade
hela bygden i juni I 7 2 I. Denna gång var emellertid Västerbottens
regemente på plats i närheten och kastade kosackerna tillbaka. 20
År 1720 kom Norris flotta tillbaka till Mellansveriges kust.
Emellertid blev det nu uppenbart att England i högsta grad ville
undvika en brytning med Ryssland, alltför viktig som handelspart1714 angripits och

20

Steckzen (1981), s. 187-204. Amiralen Sir John Norris (1660- 1749) som
sedan r 7 r 8 haft flottbefäl i Östersjön, skulle leda den med svenskarna förbundna
eskadern i Östersjön fram till Nystadsfreden. Chef för Västerbottens regemente
i Umeå var överste HenrikMagnus von Buddenbrock ( r 68 5 - r 74 3), av livländsk
börd och den som 1741 utnämndes till chefför den svenska armen i Finland, för
att sedan bli offer för justitiemord. Se även Övre Nofflrmds historia ( r 974), s. r r 3 f.
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ner, inte minst som exportör av hampa och lin, vitala för den brit
tiska flottans egna behov. Alltså låg större delen av bägge flottorna
overksam ute till havs och amiral C.H. '\iVachtmeister skickade bara
då och då mindre avdelningar mot }Jane!. En egendomlig batalj
ägde rum när viceamiralen Siöblad mot sin amirals order den 20 juli
I 7 20 i Ledsund vid Flisö inlät sig i strid med en långt överlägsen
rysk flotta. Han förlorade fyra fregatter, 103 svenskar st11pade, 400
togs till fånga, en seger som i hög grad skulle firas i St. Petersburg,
där tsaren nu befann sig. Men också ryssarna led stora förluster i
döda och sårade. Framförallt hade av ryssarnas 6 I galärer 43 så illa
skadats att de måste brännas. Historikern Veselago skriver att
svenskarna verkligen kämpade med »förtvivlad tapperhet». Fak
tum är att dessa förluster gjorde att ytterligare raider mot Sverige
nu avskrevs för året. Och Wachtmeister själv övergick opportunis
tiskt till att bara prisa Siöblad!
Man påbörjade också en ny fredskonferens i Nystad. För att
skynda på dess arbete sände tsaren än en gång sin flotta till Norr
land med totalt 5 ooo infanterister och 400 kosacker. Gävle lät man
visligen vara, medan von Lacy, åter chef, nu till att börja med den 2 I
maj brände Söderhamn och sedan Hudiksvall, Härnösand, Sunds
vall och Piteå. I Söderhamn har enligt en utsaga von Lacy försökt
skydda »publique» byggnader som sådana, men lyckades bara med
den nya kyrkan. Två män sköts ihjäl, en gammal änka och en »men
för piga» dog också »liggandes steckte på gatone». lVIen härjning
arna i bygden tycks ha varit relativt begränsade. Härnösand hade
drabbats av en svår eldsvåda så sent som 17 rn. På motstånd var ej
att tänka. Många flydde uppför Ångermanälven. Att så förhöll sig
gör att vi inte vet så mycket om förstörelsen, som här dessvärre ock
så drabbade kyrkan. I Hudiksvall hade en vanlig eldsvåda så sent
som 17 14 förstört 40 gårdar i stadens östra del. Här fanns en styrka
med beväpnade bönder och borgare med vapen i hand beredda un
der en major Erik Johan Faber. Först hejdades kosackerna, men till
slut blev svenskarna slagna, hur många som stupade vet man ej. 21
Den sista krigshandlingen under det oändligt utdragna kriget
ägde rum i samband med att von Lacys styrka också brände ned
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Sundsvall. Rysk övermakt och lokala bonde- och borgareuppbåd
som snart flydde, hörde till den sedvanliga bilden av denna ledsam
ma tilldragelse. Men den utnämnde kommendanten major Johan
Henrik Fieandt och 50 man från detJämtländska dragonregemen
tet sörjde ändå för ett annorlunda slutintryck av krigets sista strid. I
byn Selånger trotsade de in i det sista den oerhörda övermakten. Så
låg till slut 2 2 av de tappra jämtarna döda på byvägen, och på natten
hade I 5 svårt sårade delat deras öde. Förföljd in i skogen av tre ko
sacker tog Fieandt själv slutligen strid. Med hans egna ord sköt han
den första av dem, den andre fick hans värja genom livet:
... men den 3 :<lie såsom gewärlös, sprang i detsamma neder af hästen och med
en sådan Furie kom mig uppå lifwet, att jag ej kunde eller fock bruka värjan mot
honom, utan måste luggas med honom. Dock, sedan vi således utmattat varan
dra, skildes vi med accord (som) vänner åt. 22
FREDEN I NYSTAD

De två svenska fredsdelegaterna, riksrådet Lillienstedt, som va
rit med redan på Lövö och landshövding Strömfelt, som bLa. tjänst
gjort som domare i Livland, hade anlänt till Nystad den 2 3 april
I 7 2 r. Några dagar senare anlände också den ene »ryssen», chefs
delegatenJames Qakob Vilimovitj) Bruce. Den andre ryske delega
ten Osterman, som även han varit med på Lövö från första början,
kom däremot först 26 maj. I själva verket diskuterade han strategin
med tsaren i Riga. Vid månadsskiftet april/maj har de svenska dele
gaterna tydligen å sin sida av Fredrik I hemligen fått veta att i allra
värsta fall var fred det som måste gå före allt annat.
Sessionerna påbörjades redan innan Ostermans ankomst. De
21 Om slaget i Ledsund (ryssarna säger Grönholm) \Vrangel (r906/o7),
s. 292 302. \Vachtmeister, Carl Hans (1687- 173 r); viceamiralen Carl Georg
Siöblad (1683-1754) slutade som överamiral. Jensen (1919), s. 78-81; Brun
(1932); Bucht (1935); Almlund (1921); A\'.elson (1989), s. 108-rrr. Överste
löjtnant Faber (1672-1743) i Hudiksvall hade en märklig krigarbana bakom
sig. Han hade bl.a. kämpat vidMalplaquet r709. Lew. I, s. 183.
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ägde rum på tyska och på bägge sidor fanns åtskilliga medhjälpare
med. Det förvånar knappast att f.d. karolinen Gustav Otto Douglas
fanns med i den ryska sviten. Det var vid sessionen den I 3 maj som
svenskarna underströk hur härjningarna i Norrland skadade själva
fredsunderhandlingarna. Detta bemöttes kategoriskt av Bruce, själv
generalmajor. Så som svenskarna förhalat förhandlingarna på Lövö
var härjningarna nödvändiga för att skynda på freden. Sedan Oster
man kommit, tog svenskarna på regeringens önskan åter upp saken.
Nu lyckades man i alla fall få Bruce mer förstående sedan bägge si
dor nu kände till hur pass destruktiv von Lacys i maj startade norr
landsraid var. Tsaren gav då sina delegater rätten avgöra saken. Ku
rir sändes omgående till von Lacy som just bränt Piteå och den I 3
juni eliminerat dess tio bostadskvarter och som redan med flottan
var halvvägs till Luleå. Han fick nu order i tsarens namn att omedel
bart återvända till Finland, vilket han gjorde. Alltså slapp både Lu
leå och Torneå ifrån förstöring. Det verkar som om de ryska delega
terna trots allt trodde att så redan skett, eftersom tsarens övergri
pande önskan fortfor att vara att förstöra allt. De allt svårare
förhandlingarna gick vidare och svenskarna tvangs till sist uppge
sitt krav på att behålla Viborg, »den gamla porten till det svenska
väldet». Den 28 augusti kom till deras vetskap att furst Golitsyn låg
med en flotta av 300 (!?) galärer för att angripa Gävle, den stad man

22

Sundsvalls historia för detta skede har skrivits av Nils Ahnlund, en av Sveriges
främsta historiker (1921). Han visar hur staden under större delen av nordiska
kriget åtnjöt en lugn utveckling men hur efter den ryska erövringen av Finland
invånarnas oro ökade alltmer. I kapitlet »Den 2 5 maj 172 r » skildras så det ryska
anfallet. Liksom en senare hävdatecknare, fångas han av von Fieandts otroliga
insats. Ahnlund (1921), s. 199-2 r 2; ,vestberg-Johannesson (1990). I sistnämn
da artikel redogörs också för det arkeologiska fyndet av tre karolinervärjor på
stridsplatsen, en möjligen von Fieandts. Född i Pernau r683 hade han en otro
ligt äventyrlig krigarebana under Karl XII för att 1741 stupa vid Villmanstrand.
Se även Sjöberg (I 981), s. 13 2 f. och Lew. I, s. r9 5. - I en kort men sak.rik artikel
ger Nilsson-Taner ( r946) en utmärkt resume av kampanjen r 7 2 r. Norrlänning
arna, kanske ej så oväntat, tycks ha varit något mindre lagda för panik än folk
längre söderut.

aldrig lyckats erövra. Tydligen hade tsaren spelat dubbelspel, men
Bruce och Osterman lyckades stoppa Golitsyns eskader, om han
också sägs ha >>knotat>>.
Sammanhanget mellan härjningarna på Norrlandskusten och
fredsförhandlingarna är alltså uppenbart och långt viktigare än vad
i en del av litteraturen medgivits. De svenska delegaterna har här
vidlag gjort en viktig insats i sin överväldigande svåra uppgift. 23
På kvällen den 30 i denna månad slöts nu hastigt den för Sverige
så dystra men oundgängliga freden i Nystad. T1·e år tidigare, 1718,
hade Peter godkänt ett utkast till fredstraktat som låtit Ryssland
förvärva de baltiska provinserna jämte Kexholm och Viborg mot att
ge svenskarna hjälp med att erövra Norge och hjälp med försvar
mot Polen. Nu specificerades avträdelsen av de baltiska provinser
na och sydöstra Finland ldarare, varvid också en tullreduktion av 2
milj. rd. för spannmål från Livland beviljades Sverige. Invånarna i
de avträdda provinserna garanterades religionsfrihet. Däremot ing
et ryskt stöd mot Norge! Vad hade ytterligare tre år av krig och för
störelse egentligen tjänat till ? 24
FÖLJDER OCH MYTER

Kring härjningarna uppställer sig en rad problem. Vilka var förstö
relsens dimensioner och därmed den lokala befolkningens ekono
miska förlust? Kulturgeografen Bertil Hedenstierna publicerade
1943 en viktig artikel rörande Stockholms skärgård 1719. T ill
23

Det moderna huvudarbetet om freden är Kangas (r996). Eftersom texten är på
finska har jag fått ovärderlig hjälp av min hustru, fil.kand. AareMörner för att ta
del av detta arbete, i varje fall delvis grundat på ryska källor. I övrigt hänvisas till
Sundberg(1997), s. I r6- I 18; Bergma11(1891), s. 280-282;Malmström(1893),
s. 3 20- 3 24- -Av delegaterna var Johan Lillienstedt ( r 655- r73 2) från Finland,
Otto Reinhold Strömfelt (1679-1740) senare president i Svea hovrätt, syssling
till den tidigare nämnde Johan Carl Strömfelt, Andrej Ivanovitj Osterman
(1685-1747) en tysk, som 1704 gått i rysk tjänst, Jakob Vilimovitj Brnce, av
skotsk börd men född i Moskva och hög militär(1670-1735).
24 Se t.ex. Malmström ( r 893), s. 3 2 3-333 !

att börja med gjorde han en inventering av de gårdar som ned
bränts mellan Roslags Bro och Balinge från den r r juli till den
ro augusti 1719 och karterade dem. Kartan är vältalig. Det är
särskilt utmed Värmdös östra kust och Erstaviken, samt på bägge
sidor om Himmerfjärden upp till Södertälje som de brända
hemmanen ligger särskilt tätt. I den övre kanten av kartan, nord
ligaste Uppland, går bränderna särskilt långt in i landet. Det är
alltså kring Norrtälje.
Hedenstierna understryker vidare med rätta hur ryssarna den tid
på året då de kom, kunde plundra eller bränna redan både bärgat hö
och förstöra säden på åkrarna samt infånga den boskap som bön
derna kanske i sista ögonblicket sökt driva in i skogen. Ibland gick
det att samtidigt leva på rov och orsaka befolkningens svält. Vidare
råkade skogen denna sommar lätt i brand, antingen ryssarna var di
rekt skyldiga därtill eller ej. Man måste då betänka, att, som det het
te i en längd, skogen varit den inkomstkälla som möjliggjort för
åborna att >>giöre sine utlagor>>.
Den dokumentation som landshövdingen r720 lät från alla bön
der insamla »som Uthwijsar dhe Hemman och Lägenheeter, hwil
ke Åhr r7 r 9 äro af Ryssen förbrände och Ruinerade wordne, så till
huus och Byggninger, som Löös egendom >> är ju ur forskningssyn
punkt mycket värdefull, även i detalj. Eftersom nästan alla i skär
gården var frälsebönder till ett fåtal säterier, är materialet också nå
got lättare att handskas med, vilket också flera nyare forskare gjort
efter Hedenstierna. Redan på I7 20-talet har man också framställt
en beräkning på länsnivå i daler silvermynt som jag väljer att återge
i den originalversion som Britt-Marie Utter Wahlström ger. Den är
som synes inte exakt. Observera att särskilt Gävleborgs län under
r 720 och I 721 skulle få avsevärda ytterligare skador. Hedenstierna
tror för sin del att det totala värdet I 7 r 9 skulle ha uppgått till 4 mil
joner daler silvermynt. Sveriges totala statsutgifter uppgick då til1
drygt 5 miljoner.
Det är lätt att förstå att kronans möjligheter att hjälpa de tiotu
sentals hemlösa var minimala. Principen med frihetsår bidrog att
fördela bördan. Tinget eller högre myndighet fastställde hur länge
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>>FÖRTECKNING PÅ DEN SKADA, SOM FIENDEN
RYSSEN WID DESS INWASSION, UTHI NEDANSKREFNE
HÖFDINGEDÖiv1MEN GJORDT»

Silfermynt
Cronor
701.530:29

I Upsala lähn
I Stockholms lähn

öre
2/3

1353.014:11

I Östergötland, utom Norrköpings stad,
samt 2ne Prästerier Riksrådet Hr Gref.
Ekeblad och General Majoren
Oxenstierna tillhöriga, hwarifrån ännu
ingen underrättelse inkommit
I Södermanland, utom Nefverqvarns
ruinerade Styckebruk, samt en stor del
Bergwerk i Nyköping lidne skador
I Gefleborgs lähn
Summa C. Silvermynt

445.688:1

1/3

1392.221:1

2/3

9.622:4

1/3
/.

3 902.076:16

Ovan den mest utförliga, sannolikt urspnmgliga versionen av en ofta citemd ta
bell. Datum saknas. Hih· efter Utter FVttbL,tröm (2002), s. 136. vVrrmgel
(1906), s. 93, a11se1; utan att ange l?iilla, att hihjningarna 1719-172 r kostat
Sverige omkring 6 miljone1· daler silvermynt, medan ett llrs statsinkomste1· upp
gått till knappt 5 miijone1: Trtbellens värde endast mycket appro:dntativt.

som ägare av hemman eller gårdar skulle vara befriade från skatter
och utlagor, på landsbygden kanske vanligen sex år och detsamma
gällde arrendatorer för deras förpliktelser med dagsverken inbe
gripna. Städerna fick varje fall i de norrländska områdena oftast så
många som åtta. Vidare fanns möjligheten att använda kollekt. I
Hudiksvall t.ex. fick man rätten att disponera kollekt både i det egna
stiftet och i Uppsala för en ny kyrka. Vad t.ex. Nyköping beträffar
vet vi att man fick sex frihetsår, rätt att fritt införa 6 ooo tunnor salt
samt särskilda bidrag för att uppbygga rådhus, skola och t.o.m. i viss
mån för att uppbygga stenhus. Villkoren har säkert varierat betyd- 186-

ligt och 1 7 zo 17 2 1 fanns rimligen ännu mindre medel att dispo
nera. Herrgårdar och bruk fick vederbörande ju själva helt bekosta.
Ibland dröjde det också ända till seklets mitt tills dessa byggnads
verk, nu ibland desto mer storslagna, kom tillbaka. 25
Ett annat problemkomplex gäller att skilja mellan myter och
sanning i muntlig tradition. Myterna är en väldig flora rörande vad
som ju var hela östkustens mest spännade historiska händelse. Jag
kan här bara ta upp ett synnerligen trassligt fall. År 1913 berättade
Johan Hulting i en skrift om en i Hölö född betjänt som efter Polta
va gått i rysk tjänst och som officer och vägvisare var med 1719. Väl
i Hölö, slog honom samvetet. Därför skrev han genast till prosten
Scharff och varnade honom för ryssarna. Detta ledde alltså till den
ofta berättade historien om hur denne och kvinnor och barn bakom
några buskar lyckades göra så mycket väsen med grytlock och annat
prosten med en ännu bevarad trumma att fienderna förfärade
sprang tillbaka till sina båtar igen. På ett kalas vid Tullgarn lyckades
samme ex-betjänt att rädda också denna gård vars ägare Josef De la
Gardie var en gammal vän. Åt honom lämnades en lapp med texten:
»Hade jag ej känt Dig, nog hade jag bränt Dig».
Landsantikvarien Ivar Schnell tar i stället upp historien med fa25Utter 1Vahlström (2002), s. rr6-u8; Brun (1932), s. 123 132; Petersson
(1972), s. 340-345. Särskilt allvarlig var naturligtvis förstörelsen av landsbyg
dens kyrkor, n!ir så förekom, var och en gammalt centrum i sin bygd. Ett sådant
fall var Västerljung i Hölö härad (55 m 2) från sent r100-/tidigt 1200-tal. Tidi
gare eldsvåda omkr. 1680. Med rysshärjningen 2 3/7 r7 I 9 förstördes allt bränn
bart. Klockan föll ner på valvet, måste gjutas om. Restaureringen svår för fattig
socken men första gudstjänst redan i advent samma år. Men predikstol skänktes
av Trosa stad, medeltida altarskåp gåva från Ösmo kyrka som byggt nytt gravkor.
Aldhagen (1983), s. 99; Schnell (1959), s. 6; Schnell (1965), s. 212 f. & passim.
Ett annat exempel är domkyrkan i l-:färnösand, som likt staden i övrigt helt för
störts 17 2 r. Man beslöt ge dess återuppbyggnad prioritet framför rådhuset och
en kraftfull borgare fick ledningen, Petter Nerbelius (d. I 7 35). Redan i novein
ber 1722 firades gudstjänst under tak. Provisoriska altare och predikstol utbyts
1728. Ny storklocka 175 r. Bucht, Il (1735/45), s. 341-350. En systematisk un
dersökning av kyrkorestaureringarna vore väl motiverad.

miljetradition från Hörningsholm som utgångspunkt. Här gäller
det en greve Douglas, efter landsförräderi i hög rysk position, som
på grund av gammalt familjegroll med ägarfamiljen (r7r9 Ebba
Lewenhaupt, änka efter G.C. Baner), valde att bränna Hörnings
holm och skona Tullgarn - vars ägare då fick den berömda lappen.
Hörningsholm skulle först byggas upp igen efter 1746 av en annan
tidigare krigsfånge med ovanlig levnadsbana. Nils Bonde hade efter
sin frigivning 1721 kommit i tjänst hos prins Karl Fredrik av Hol
stein, då tronpretendent till Sveriges tron. Efter lång och trogen
tjänst hos denne blev Bonde 17 3 9 landshöving i Nyköping och ge
nom köp ägare till Hörningsholm som han nu byggde upp! Dou
glas figurerar också med sin lapp på liknande sätt i en tradition från
Sandemar. Han är en i högsta grad verklig historisk person. Född
1687 i Sverige, valde han att efter att ha blivit rysk fånge 1709 gå i
rysk tjänst 1714, för att 1717 utnämnas till generalguvernör i det
ockuperade Finland, men dock underställd Apraksin och furst
Golitsyn. Historien att han, hetlevrad som han var, vid påsktiden
17 I 9 skulle ha stuckit ihjäl en nära förtrogen till tsaren och alltså
häktats och straffats med ett halvårs fängelse, har ej bekräftats.
Däremot skedde ett sådant dråp på fönbetmannen Jepifanov vid ett
fyllekalas påsken 1720, varefter Golitsyn lät arrestera Douglas och
han släpptes inte fri förrän i juli 172 r. Ovän till furst Golitsyn som
han var, kan Douglas i vilket fall som helst knappast ha varit om
bord på en av galärerna sommaren 17r 9 och själv kunnat sprida sina
lappar. Däremot vet vi att Douglas som generalguvernör med
domsrätt trots allt gjorde en viss insats under denna ockupationspe
riod. Han inskärpte t.ex. att domarna skulle följa svensk lag, inte en
dast i organisation utan också i själva rättskipningen. Douglas gifte
sig med en förnäm dam i Estland och fick där ånyo en hög adminis
trativ post och eget slott. Han uppges ha avlidit där först r77r.
Samma tema, nämligen varför en viss byggnad inte har förstörts
av ryssarna, återkommer också på lägre nivåer i folktraditionen. Så
sent som den r7 augusti 17 19 hade ryssarna före sin avfärd detta år
bränt Östanå herrgård. Men varför hade de inte då eller i stället
bränt det närbelägna \Vira bruk, sedan länge vida känt för sin hög- r88 -

k:lassiga produktion av värjor? Hade ägarna lyckats muta ryssarna,
räknade de med att Wira hade en manstark skyddsvakt (så var ej fal
let) eller var det för att det låg längre från kusten och utanför skepps
kanoners räckvidd? Bland folkminnesskildringar registrerade i
Nordiska museet finns t.ex. en från Laksund i Ångermanland, där
bara en gård blev skonad. På dess port hade en förrädare som hjälpt
ryssen skrivit: »Här har jag varit och väl farit». I Rödlanda på Alnön
hade en enda gård skonats därför att en gumma som bodde där helt
enkelt bjudit ryssarna på nykokt gröt! 26
Kanske kan man på tal om myter till sist nämna en person vars
väl bestyrkta liv i lång tid förlöpte som en ytterst fantasifull myt.
Stefan Löfving föddes som son till en svensk artillerist i Narva I 690.
Han blev sin tids unikt djärva och lyckosamma partigängare, sär
skilt i det ockuperade Finland från 1714 framåt. Han var lika skick
lig till lands som till sjöss. Allt skildrat i en klar och koncis dagbok
dock säkert inte fri från överdrifter- som han skrev ned 1734. Vid
dess slut skildras hur han tog sig över Ålands hav alldeles samtidigt
med den ryska flottan och rapporterade därom. Efter att han läm
nat en blesserad kamrat hos fältskären i Vaxholm, blev han den 16
juli jagad av »ryssen som tog hans lilla båt» men Löfving undslapp
till häst, för att om natten återvända till Vaxholm och försöka få
amiralen Taube att agera »men han bad fan fara ... >> 27
EFTERSPEL

Historien bjuder ibland på paradoxer som är så våldsamma att de
knappast kunnat funderas ut av en äventyrsförfattare. Vintern
27 Hornborg (1920). Se även Jansson (1961), s. 12 3-27.
2 6 Hulting (1913), s. r2-14; Schnell (1971), s, 92 -94- Beträffande G.O, Douglas
och Nils Bonde torde artikforna i SBL av Roos (A'I, 1945), s. 379-82 och av D.
Carlquist (V; 1938), s, 3 77- 8 I vara de bästa, fria från mytiska inslag som annars
ofta släppts fram. Även Persson (1981), i sin utmärkta bok, faller i fråga om
Douglas i en »mytfälla» (s. 78 f.). Om hans verksamheti Finland, Koskull (1953),
s. 142 f., 159 & passim och Kuvaja (1999), s, 183 r89. Se även Cederberg
(1934); Nordiska museets folkminnesarkiv.

1743/1744 stod ryska soldater på vakt i Nyköping och Norrtälje, ja,
t.o.m. på strandkanten vid Baggensstäket och uppe vid Boo herr
gård någon kilometer. norr om Stäket, som efter att den blivit bränd
1719 nu återuppbyggts av den förre ägarens son, riksrådet Carl
Gustaf Tessin. Ryssarna 12 ooo av dem - hade kommit som vän
ner och beskyddare(!) denna gång. 28
Under 1700-talet hade Sveriges återhämtning varit snabb, åter
uppbyggnaden av den 1719 1721 förhärjade östkusten inte minst.
Men kanslipresidenten Arvid Horns fredliga och konstruktiva re
gim störtades 1739. Hans efterträdare var Carl Gyllenborg
(1679-1746), som bl.a. deltagit i Lövökonferensen och varit en av
dem som grundat hattpartiet. Detta ville ha revansch mot Ryssland
och passa på att få Turkiet, just nu i krig med Ryssland, till bunds
förvant. Efter besök i Konstantinopel mördades en svensk officer,
Sinclair, av ryssarna, vilket i Sverige väckte den största förbittring.
Men turkarna slöt nu fred. Det var ingen lätt uppgift att nu åka som
svensk minister till St. Petersburg, som Eric Mathias von Nolcken
(1691-1755) gjorde i juli 1738. 29
Peter I hade fram till sin död 1725 styrt sitt land med mycket fast
hand men hade försummat att ange några regler för tronföljden. En
rad mer eller mindre svaga härskare följde därmed varandra, i de
flesta fall genom militärkupp. Kejsarinnan Anna Ivanovna
(1693 1740) var brorsdotter till Peter. Den handfästning hon
ålagts vid tillträdet gjorde hon sig fri från men lät sin gunstling E.
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Beträffande den kår av r 2 ooo ryska soldater som på det svenska riksrådets begä
ran kom till Sverige senhösten 1743 för att återvända till sitt land omkring mid
sommar 1744 finns en utmärkt, väl dokumenterad översikt av Anders Persson
( r981), om också samhällsanalysen är något simplistisk. Hans litteraturredovis
ning är också till hjälp. Hallendorffs fallstudie (1915) från Östergötland visar att
»inkvarteringen» hade aspekter av både ockupation och kulturmöte. För bak
grund se både.Malmström, III (1897), s. r-2 38 och Dannert (1943).
29
Bland dem som övergick till hattarna vid denna tid var t.ex. vår gamle bekante
Rutger Fuchs, som fått plats i det nya maktorganet, riksdagens sekreta utskott.
Han blev sedan överståthållare.

von Biron (Buhren) från Kurland styra. När hon avled 1740 gick
tsarvärdighetentillettbarn,Ivan,varstyskamor,Anna (1718 1746),
en prinsessa från Mecklenburg, var systerdotter till Anna Ivanovna.
Sedan Biron berövats posten som »tsarens» förmyndare och sänts
till Sibirien, blev Anna själv förmyndare, men avsattes 1741 genom
en militärkupp av Peter I:s yngre dotter, Elisabeth (1709-1762).
Med dessa olika aktörer hade von Nolcken att räkna. Av Anna Iva
novna och hennes rådgivare, t.ex. tidigare fredsdelegaten Oster
man, bemöttes han dock kyligt. Vid den unga tsarmoderns hov vis
tades von Nolcken med »mera aktning». Ministern berättar också i
den typ av relation han efterlämnat att han »genom hemliga kana
ler sondera(t) bägge partiernas tänkesätt angående Sverige>>, Det
framgick att Elisabeth övervägde att agera. Hon ville ta makten för
att undanröja främlingsväldet och avsåg att snart i sin tur ge makten
åt sin systerson, den unge hertigen av Holstein. Om svenskarna gick
till militär aktion skulle hon också se till att livgardena i St. Peters
burg höll sig stilla. Men hon ville inte själv skriftligen lova ge en så
dan försäkran. 30
Samarbetet med Frankrike ledde dock till att Sverige i mars r 74 I
därifrån fick subsidier avsedda för ett krig med Ryssland. Trots von
Nolckens varningar för osäkerheten i Ryssland och de moderata
hattarna, som pekade på den svenska beredskapens alla brister, fick
man igenom en krigsförklaring den 28 juli 1741. En månad senare
led svenskarna det svåra nederlaget vid Villmanstrand. Det skildras
bl.a. i en slags dagbok av general Keith, som ett år senare blev chef
för expeditionskåren till Sverige. I Finland stod han under befäl av
von Lacy, som fältmarskalk. Han fick en blessyr i Villmanstrand,
berättar Keith. Efter en lång vapenvila erövrade ryssarna i februari
3° Kamenskij (1997), särskilt kap. 4, är en utmärkt guide till epokens r7z 5 1762
trassliga politiska historia. Han refererar särskilt arbeten av den 1yske kollegan
E.V lV1isimov. von Nolckens egen relation med bred historisk ram (1889) är
självfallet av stort historiskt intresse. Beträffande förhandlingarna med prinses
san Elisabeth, se särskilt s. ur f., 183 (citat) 202. Han har ansetts vara en av de
främsta svenska 1700-talsdiplomaterna.

1742 Fredrikshamn. Den 24 augusti samma år kapitulerade också

den svenska huvudstyrkan i Helsingfors.
Under tiden hade»Elizaveta>> i november 1741 tagit makten och
glömde helt sina välvilliga löften till von Nolcken. Samtidigt avled
Ulrika Eleonora, vilket gjorde tronföljdsfrågan akut, eftersom den
gamle lebemannen Fredrik I aldrig fått fram någon legitim avkom
ma. För de breda lagren framstod den danska kronprinsen i allmän
het som den bästa kandidaten, en ny union med Danmark skulle be
tyda fred. Relationerna mellan de svenska och norska bönderna ut
efter den långa gränsen var i regel utmärkta. I Skåne fanns hos skilda
samhällslager sympati för Danmark. Vid riksdagen utsåg bonde
ståndet kronprins Fredrik i mars 1743 till sin tronkandidat. Men
kejsarinnan Elisabeth i Ryssland hade ju en avgjord förkärlek för
Holstein-Gattorparna, Danmarks svurna fiender. Hennes kandidat
var nu den beskedlige Adolf Fredrik, furstebiskop av Liibeck. 31
Bönderna hatade hattarna och deras krig och i Dalarna utbröt
den 30 maj 1743 Sveriges sista stora bondeuppror. I god ordning
drog en bondehär av omkr. 5 ooo man till Stockholm. Den gamle
kungen och överståthållare Fuchs red ut till deras läger för att få
dem att återvända, men förgäves. Efter några dagars tvekan lät
myndigheterna pålitlig militär angripa dem 22 juni med mördande
eld som skördade något hundratal offer. Danmark hotade nu också
med militär intervention. De dansk-norska trupper som marsche
rade upp vid gränserna borde knappast som sådana ha skrämt den
svenska ledningen med hattledaren, Carl Gyllenborg i spetsen, allt
för mycket. Problemet var att rådet inte litade på sina egna. De in
delta soldaterna hade nära länkar till bondesamfundet. I sin sam-
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Utmärkt resume av kriget 174r 1743 i Fagerlund-Jern-Villstrand (1993),
s. 336-347. Se även Den sve11skn utrikespolitikens... (1952), s. 161 - 167. Se även
Keith (1886), en dagbok förd av den general, som under överbefäl av vår bekante
von Lacy, nu fältmarskalk, ledde de ryska trupperna i Finland. Det är
en mycket saklig redogörelse utan varje nedviirdering av motståndaren. Vid
Villmanstrand stupade bland andra vår tappre bekant från Selånger, den
58-årige översten Fieandt.

vetsgranna undersökning av problemet understryker Leif Dannert
att det svenska rådet- med både hattar och mössor hela tiden haft
initiativet i frågan, som man först drivit genom de svenska fredsun
derhandlingarna i Åbo (en av dem von Nolcken). Vad det svenska
rådet främst ville ha var länge en rysk flottdemonstration mot Kö
penhamn, men ryssarna var hela tiden tveksamma eller ovilliga till
denna typ av hjälp. Samtidigt hade kejsarinnan låtit rådsregimen i
Stocld1olm veta att ett val av Adolf Fredrik skulle betyda att nästan
hela Finland kunde återlämnas. Sverige och Ryssland slöt då den 7
augusti r 7 4 3 en fredstraktat där ryskt bistånd utlovades om det
skulle bli nödvändigt för att säkra det av den svenska riksdagens just
träffade valet av Adolf Fredrik.
RYSK FREDSSTYRKA

Fastän freden med Ryssland nu lyckligen slutits kvarstod dock i rå
dets mening det danska hotet likafullt. Man beslöt att skicka en re
presentant till St. Petersburg för att förhandla därom, generalen].
Chr. von Diiring. Redan innan han anlänt kom så plötsligt den 29
augusti meddelande om att kejsarinnan omsider helt bifallit den
svenska begäran om hjälp. Hon hade gett fältmarskalk von Lacy or
der att låta general Keith förbereda 30 galärer för en expedition
med I 2 ooo soldater till Sverige. Leif Dannert frågar sig varför ge
nombrottet skedde just nu. Han menar att kejsarinnan då samtidigt
kunde se till att Adolf Fredriks val tryggades. Han understryker
också att projektet hela tiden drivits av rådet, och det annars så själv
ständiga sekreta utskottet bara sagt ja och amen. Nlilitären hade inte
ens rådfrågats. Gällde det »til syvende og sidst» främst det inre el
ler yttre hotet? Den inre faran hade diskuterats i Åbo. Ändå anser
Dannert att rådet ej insisterat så mycket på flotthjälp om inte den
yttre faran varit primär. 32
Kostnaden för expeditionen skulle väsentligen bestridas av rys
sarna. Den r 2 oktober passerade flottan Fumsund. Efter att ha fått
3 2 skotts salut från Vaxholm, följde man nu stora leden in till Stock
holm. Kejsarinnan hade föredragit att ha hela styrkan i Stocld10lm

men i stället förde värdfolket fram den absurda iden att ryssarna
skulle förläggas till några av de platser i regionen som hade särskilt
bittra minnen från 1719. De största 1yska enheterna skulle förläg
gas till Nyköping och Norrköping. De svenska myndigheterna
skulle se till att alla fick inkvartering, proviant, ammunition, sjuk
vård, fast mot kompensation. Och alla officerare skulle förses med
hästar. I november var truppfördelningen någotsånär klar.
Chef för den ryska expeditionen var den skotskfödde generalen
James F. E. Keith, som under von Lacy lett den segerrika ryska ar
men i Finland. Keith kallas av Anders Persson med ett Engels-citat
medlem av en »fosterlandslös, adligt-borgerlig upplysnings-inter
national». Det ligger faktiskt något i detta, när det gäller också von
Lacy och många andra mobila lycksökare i 1700-talets Europa.
Keiths egna rapporter visar att lokaliseringen av trupperna rätt has
tigt bestämts av svenskarna själva: Stockholms, Sörmlands, Öster
götlands och Kalmar län. Kung Fredrik sa själv att inkvartering i
Stockholm skulle leda till en oacceptabel »dyrhet>> och inflation.
lviatvaror i både Nyköping och Norrköping vore både billigare och
ymnigare. Man kan tycka att både externt och internt hot skulle ha
föranlett en annorlunda lokalisering, mindre lik situationen
1719- 1721. Men närhet till galärerna var naturligtvis ur 1ysk syn
punkt viktig. Vid mitten av 1700-talet svarade de fyra länen för 2 5
procent av den västra rikshalvans befolkning. 33
Keith hade på begäran fått sina galärer förlagda för vintern till
32

Det diplomatiska spelet skildras ingående av Dannert (1943), särskilt s. 73- I 17.
Malmström, III (1897), s. I 2 38. Se även Den svenska utrikespolitikens... (1952),
s. I 6 I I 67. Ingen svensk historiker hade under I 800-talet: så många läsare som
Anders Fryxell (1795--1881). Med sin schwungfulla stil och sina klara åsikter
påverkade han avsevärt opinionen. Inför kriget 1741 1743 och hattledaren
Carl Gyllenborgs 1yska politik avspeglas ldart hans djupa avslq,. En rasistisk syn
på de ryska soldaternas »nästan hedniska råhet» och »djuriska laster» gjorde
inte saken bättre. Vol. 31 (1861), s. 195. -J. Chr. von Diiring (1695- r759), tysk
officer i svensk tjänst 1714, generallöjtnant 1740, avslår anbud om att bli över
befälhavare i Finland, i Sekreta utskottet som mössa 1741, inofficiell beskick
ning till St. Petersburg I 743.
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Baggensfjärden och Boo gård - nu återuppbyggd efter att ha ned
bränts r 7 r 9 - till högkvarter. Gårdens ägare, Carl Gustaf 1essin,
var på diplomatisk mission utomlands. I brev skriver han: »De där
ryska trupperna i huvudstaden, vittnen till vårt elände och vårt käb
bel ... gräma mig till den grad, att jag ej förstår hur det hädanefter
skall gå att leva i ett så föraktligt land som Sverige». En särskilt tra
gikomisk ceremoni anordnades f.ö. den 30 november 1743 med
stor pompa av överståthållaren Rutger Fuchs (!) i Stockholm på
Karl XII:s dödsdag. 2 5 70 ryssar från Rostovska och Kazanska rege
mentena marscherade genom huvudstaden till hans minne! Dessa
två enheter inkvarterades senare i Norrtälje med omnejd, där de
knappast heller var populära.
En som tolkade vad många av tidens svenskar tänkte var Jakob
Serenius, kyrkoherde i Nyköping, senare en framstående biskop i
Strängnäs. »Harmens icke över dem (ryssarna)», sade han till sin
församling, >>utan om I viljen harmas, så harmens öfver edra synder
som retat Gud så svårligen, att han tillåtit ynglingar och dårar att
föra oss i olycka; olycksfåglar som med skryt och högmod skriat upp
hela landet i krig ... men hafva sprungit som harar och varit glada att
få beskydd hos sina fiender». Märkas bör dock att Serenius själv var
ivrig mössa och riktade sin galla mot hattarna framför allt. I Nykö
ping var det emellertid inte bara en präst som protesterade mot in
kvarteringen. När landshövdingen läst upp den kungliga ordern
om rysk inkvartering ifrågasatte en rådman lagligheten i beslutet
33 Persson (1981),

s. 24-47. Den 2 3 januari valdes Adolf Fredrik av riksdagen till
tronföljare - bara en dag efter att »Dalupprorets» styrkor krossats på Gustav
Adolfs torg. Ansvarig för denna massaker var överste Carl Otto Lagercrantz
(1683- 1746). Han skickades sedan två gånger med palitliga trupper till Dalarna
för att säga bönderna att de var »skälmar som borde tuktas efter förtjänst med
eld och svärd, med hjul och stegel... Horungar ären I, icke redeliga dalkarlar. Var
är nu Eder heder, Eder ära?». Men de fick veta att nu hade regeringen »Gudi
lov» fått hjälp mot de danska , inte minst I 2 ooo 1yssar! Talet avslöjar främst La
gercrantz och andra hattars egen mentalitet! Persson (1981), s. 35 f. Dannert
(1943), s. 38 f. menar att de fyra länen hade den fördelen att vara de minst berör
da av dansk agitation.

som han som medlem av riksdagen ej hört nämnas faktum var att
bara en del riksdagsmän fått denna information. Landshövdingen
Stael von Holstein i Kalmar hade av regeringen utsetts som en slags
samordnare och kontaktperson till Keith och ryssarna. Med början
i Nyköping fick han resa förläggningsområdet runt för att söka lösa
alla problem och konflikter. Och de lokala domstolarna fick mycket
att göra. Det största slagsmålet i Norrköping var resultatet av ett
rent missförstånd men annars var det främst ryssarna som var bu
sarna. Intressant är att hälften av dem begicks av officerare, som så
dana bara ett par procent av de r 2 ooo ! Mot slutet hade svenskarna
förlorat sitt tålamod och framstod som de mest aggressiva.
Hjälpen kom emellertid ganska snart från Carl Gustaf Tessin
själv, oöverträffat skicldig som diplomat. Han lyckades att i Köpen
hamn få kung Kristian V:s öra och den ro januari r744 få fram en
dansk-svensk överenskommelse, som alltså undanröjde »hotet från
Danmark». Detta avstod från vidare tronanspråk i Sverige medan
Sverige lovade att för en gångs skull inte vidare blanda sig i Dan
marks relationer med Holstein-Gottorp. Kejsarinnan Elisabeth
måste i juni bita i detta sura äpple, medan folk i allmänhet jublade. 34
Det bör noteras att ryska galärer faktiskt - när de försänkta far
tygen från Baggensstäket avlägsnats nu kunde ta sig ut genom
Skurusundet. Men i Vaxholm ville lotsarna inte hjälpa de ryska far
tygen, så först i augusti var ryssarna tillbaka på Åland för vidare be
fordran till hemlandet.
Med ryssarna följde dock ett antal unga kvinnor som var och en
funnit en rysk man att älska. De hade i regel vigts av en ortodox rysk
regementspräst, medan de svenska kollegorna skar tänder. En del
ryska desertörer valde i stället att stanna kvar. T ill Boo gård åter
vände nu Tessin, fann den vandaliserad och noterade dessutom en

34 Persson (1981), s. 48-73, 81 - r 20. Malmström, III (1897), s. 2 39-249. Kejsa
rinnan bad Keith att lista ut någon anledning att hålla trupperna kvar. Men den
ne lyckades till slut få henne att förstå att den svenska oviljan var djup och kunde
gå ut över Adolf Fredrik. Sobeus (1997), s. 28-33; Eriksson (1994).

egendomlig odör. »Det är rysslukt och den går aldrig ur», var hans
bittra kommentar. Han sålde snarast gården och återvände aldrig
till den trakt där han växt upp. Men det var inte ryssarna som var
skyldiga till denna ockupation, utan helt och hållet svenska politi
ker, främst men inte bara hattarna. 35
De händelser vi skildrar, såväl I 719- I 72 I som 1741- 1743, var
i modern svensk historia mycket ovanliga, traumatiska och närmast
unika. Särskilt hos dem som drabbades av båda, måste de mentala
spåren varit djupa. Men ändå var tiden då de inträffade sådan att de
ras skadeverkan endast blev temporär och begränsad. Under 1720och 1730-talen inträffade inga skördekatastrofer utan skördarna
var ofta goda, och inga förhärjande farsoter förekom heller. Den
demografiska och sociala utvecldingen under Arvid Horns fredliga
era var övervägande positiv. 36

Striden vid Baggensstäleet I 7 I 9
HUR LÅNGT TILLÅTER OSS KÄLLORNA ATT GÅ?

Under oändligt många krigiska konflikter från skilda tider har det
varit så, att ena parten till sist erövrat fiendens huvudstad och där
med kunnat diktera fredsvillkoren. I augusti 1719 hade storamira
len Fjodor Apraksins stora galärflotta med 13 2 sådana fartyg redan

35 Holst (1936), s. 140-144; Sobeus (1997), s. 33 f. Serenius citerad i både Holst

och Malmström, III (1897), s. 241 f. - I sin bok ger Persson (1981), s. 133-163,
namn och en del data om 38 kvinnor och 8 pojkar som följde ryssarna åt och
det 30-tal 1yssar som valde att desertera och stanna kvar, vartill han lägger
ytterligare 30 med färre data.
36
Mina generaliseringar baserade främst på Utterström, II (1957), s. 1- 319. Eli F.
Heckscher, i sin briljanta syntes (1965; engelsk version) understryker också
betydelsen av förändringarna 1720 från krig till fred, att ekonomin skall skapa
välstånd i stället för makt (s. 130- 208). Samtidigt pekar han på att Nystadsfre
dens paragraf om fortsatt fri sädesimport från Livland var av stor positiv bety
delse (s. 147 f.).
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bränt ned sju svenska kuststäder från Öregrund till Norrköping, ett
stort antal herrgårdar och de allra flesta av kustbefolkningens enkla
bostäder. Eftersom tsarens absoluta huvudsyfte med sin mordbrän
narflotta var att tvinga Ulrika Eleonoras regering att sluta fred,
måste erövringen eller nedbrännandet av Stocld1olm te sig som en
lämplig final.
Huvudleden till Stoclmolm gick ju då som nu förbi det med ar
tilleri välförsedda Vaxholm. Här var också en svensk örlogseskader
placerad. Ett säkrare alternativ kunde då trots allt den smala, r ½
km långa leden från Baggensfjärden över Södra Stäket, Lästringe
viken och Skurusundet utgöra. Alltför grund för krigsfartyg kunde
den i bästa fall användas av galärer. Ryska skepp hade redan den 16
juli tagit sig en titt på ledens östra inlopp. Då skulle det kanske ha
gått lättare att tränga igenom leden än en månad senare, då de
svenska försvarsförberedelserna kommit i full gång. De leddes på
det lokala planet av en mycket duglig och erfaren fortifikationsoffi
cer, pomraren överste Baltzar von Dahlheim. 37
Han förfogade över omkring 400 man från Östgöta Söder
manlands och Upplands tremänningsregementen som utgjorde ett
slags närmast som landstorm avsedda, illa övade och försörjda för
band. Därtill kom galärernas besättning och artillerister, kanske to
talt drygt 800 man. Dahlheim fick sitt folk att vid en av vattenledens
trängsta delar, det s.k. Knapens hål (30 m brett och c:a 800 m från
mynningen) reparera en äldre skans på norra stranden och på södra
sidan, på Skogsö, uppföra ett nytt fort samt några försvarsvallar
(»Retranchement») och förhuggningar. Inte mindre viktigt, som
framgår på en bevarad skiss av Dahlheim, hade flera stenfyllda sku-
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Carl Balthasar von Dahlheim (1669- 1756), i svensk tjänst 1689, kapten i forti
fikationen 1708, med vid Bemler, adlad 17n, överste 1715, fången vid Stral
sund, med i Norge 1718, avsked 1722, död 1756. Lewenhaupt, I, s, 133. Se även
Ericsson i SBL, IX, 1951. Den orättvisa behandlingen av Dahlheim efter 1719
framgår särskilt klart i denna objektiva, detaljerade biografi.

tor sänkts ned i vattnet vid Knapens hål och tre andra ställen in i
Stäkesund, vilka effektivt avspärrade leden. Bortom det fjärde av
dem fanns på Lästringevikens vidare vattenyta tre, senare fyra väl
bestyckade svenska galärer under befäl av kommendören Gustaf de
Grooth. Skurusundet, slutligen, karakteriserades av sina höga,
branta stränder. Ryssarna hade egentligen bara, som Per Iko ut
trycker det, en »teoretisk möjlighet» att ta sig igenom denna hittills
oprövade led. 38
Också på regional nivå måste försvaret sägas ha varit ganska väl
planerat. Överbefälhavare var arvprinsen Fredrik av Hessen, drott
ningens make, vilken som militär ingalunda saknade kompetens.
Armechef i Stockholmsregionen var fältmarskalken Carl Gustaf
Diicker, en av Karl XII:s bästa generaler. De hade sina kvarter i
Sköndal resp. Hökareängen. T vå bataljoner av Södermanlands re
gemente låg i Skarpnäcl{, fågelvägen 1 ,8 mil från Stäket. Ändå fram
går av vad som hände att de borde ha legat något närmare. T illsam
mans utgjorde de drygt 800 man. Deras chef var sedan 1716 den för
sin stora tapperhet berömde översten Rutger Fuchs. Något längre
bort fanns Västmanlands och Dalregementet förlagda. 39
Händelseförloppet hade börjat tidigt samma morgon, den 13
augusti, när Diicker sände en av sina generaladjutanter, Filip Tes
sin, till Stäket. Denne fick där av kapten Fritz \iVachtmeister, chef
för truppen i den ena skansen, höra att han vid morgontidig spaning
i båt blivit jagad av ryska fartyg från andra stranden av Baggensfjär
den till mynningen av Stäket. Landning stod alltså för dörren och
Tessin återvände till Diicker så fort han kunde. Denne red nu med
Tessin över till arvprinsen. Så snart de i galopp nått krogen Pungpi-

38

Se Iko (2003), s. 351 358. Rester av befästningar från 1719, 1720-talet och
sådana 1808 är numera svåra att skilja från varandra. Se Linde (1973). Om
de svenska förbanden t.ex. Björlin (1872), s. 395. - Beträffande Östgöta
tremänningar ger Petri detaljerad information om deras olika uppgifter inom
Stockholmsförsvaret (s. 496- 500).

nan, där Fuchs bodde, :fick han muntlig order att skyndsamt ta sitt
regemente till Stäket. Detta uppges i regel ha ägt rum omkring Id. 2
e.n1. 40
Så långt är allting väl. Men strax börjar historikerns osäkerhet
sätta in. Vilka marscherade vart och när? Mellan Stäketleden i norr
med Skogsöhalvön i öster utbredde sig söderut en vidsträckt vild
marlc med skog, ganska kuperad, delvis stenig, och med en del våt
marker. Vid Erstaviken i öster låg emellertid en gammal herrgård,
Erstavik, vars låglänta inland med åkrar och ängar trängde in en bit
i vildmarken. Vid sin rekognoscering r 7 r 6 hade ryssarna bränt den
andra stora gården i området, Nikodemus Tessins Boo, och försökt
göra detsamma med Erstavik men bara lyckats med några uthus
samt orsakat en skogsbrand. Erstavik hade r 7 r 7 inköpts av en rik
och inflytelserik Stockholmspolitiker, Olof T örnflycht, som vid
samma tid blivit landshövding i Stockholms län. Samtida kartor vi
sar flera, säkerligen smala vägar genom området, delvis desamma
som i dag. Det finns anledning att tro på Erstaviks förre ägare Mag
nus af Petersens, när han i en artikel anger att Sörmlandsregemen
tets marsch den r 3 augusti gått från Älta via Sanda och Fisksätra till
Stäkets torp vid Stäketsundet nära Skogsöhalvöns västra kant. Bara
en mindre sträcka av regementets rutt återfinns inte på r 7 20-talets
39

Carl Gustaf von Di.icker (1663 i Livland I 73 2). I svensk tjänst: 1700, general
major och chef för Västgöta kavallerireg. I 7m, riksråd r7 I 8, greve och fältmar
skalk (16/6 1719). Lewenhaupt, I, s. r57. -Rutger Fuchs (1682 i Malmö- 17 53).
1699 i krigstjänst, kapten vid Dalreg. 1709, adlad och chef för Södermanlands
reg. 1716 och generalmajor och friherre (efter 13/8 1719), överståthållare i
Stockholm 1739. Lewenhaupt, I, s. 317. Se även Ilildebrand i SBL. Hans poli
tiska karriär r738- r 747 är inte minst intressant. -Enligt Fuchs själv, och ofta i
litteraturen upprepat, förde han till Stäket 700 man, men siffror från mönstring
en r6/8 s.å. visar att de måste ha uppgått till minst 800 man. Stade (1975), s.
203.
40 Drottningen hade den 29/7 avslagit det fredsanbud som det ryska sändebudet
Osterman vid en audiens hade framfört. Det tycks ha varit när han hörde detta
som tsaren beslöt att låta Apraksin sätta igång anfallet mot Stockholm. Seitz
(1960), s. r 50. Beträffande 1essin, Lewenhaupt, II (1920/2 r), s. 697. Inga livs
tal men annan gren av släkten än den välkända svenska grenen.
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kartor (däremot nu, som väg). af Petersens, själv också militär, me
nar att för en marsch på väg, distansen från Skarpnäck skulle beräk
nats ta fyra timmar. Att med dåtidens tunga utrustning och delvis i
terräng göra det på fem, menar han var >>en utmärkt prestation».
Att dagen var torr och varm, det är alla överens om. Men tog sig ba
taljonerna iväg den ena efter den andra eller med någon timmas
mellanrum är en avsevärt mera knepig fråga. Den kräver att vi nu
kastar oss in i källproblemen. 41
De togs för första gången på allvar upp av den erfarne krigshis
torikern Arne Stade i en skarp och övertygande tidskriftsartikel
1975. Som han gjorde fullt ldart, går nästan alla källor vi har till
Stäketstridens historia tillbaka på endera av två framstående per
sonligheter, överstarna Baltzar von Dahlheim och Rutger Fuchs.
Det bör understrykas att det mesta av vad var och en av dem sagt
kan vara sant. Efter de delvis grava brister i källskrifterna som upp
dagats av Stade kan man emellertid inte längre förutsätta att de är
sanna. Självklart tvingas man också att välja när de motsäger varan
dra, vilket märkligt nog tidigare inte gjorts. 42
Vad Dahlheim beträffar fanns det en kort relation som använts i
41

OlofTörnflycht (r 680-1737), landshövdng och riksråd. På L. Kiesslings »Geo
metrisk Charta» över Erstavik (172 3) har antecknats om trakten norr om går
den »Anno 1719 - wiid Fienden - Ryssens härjande aldeles afbränd». Ahlman
(1963), s. 14f. Där sägs också att Stäkets krog >»varit temmelig godt krogställe»
men sedan 17r 9, då ryssarna här landsteg, blivit alldeles fördärvat, likaså »ster
chelse bruket» nära intill. De flesta gårdar och torp på »Egnö, Älgö», nuvarande
Saltsjöbaden, Fisksätra och Erstaviks norra skog »uppbrända». M. af Petersens
4/8 I 97 5 till officerskåren i Strängnäs, NLA, Gårdar, Erstavik, vol. 47. Citat
ovan från Petersens (1969), s. r 16. Regementets marschrutt, se ibid., s. r 17.
42
Stade (r 97 5). I ett föredrag kort före sin död säger Stade ( I 994) att hans lovvär
da omvärdering gjort honom till »något av en varg i veum på sina håll». Detta
bekräftas av ett brev från chefen för P 10 den r 2 aug. r 97 5 (NLA, Gårdar, Ersta
vik, voL 47). Han säger att Stades omvärdering ur regementets synpunkt varit
»ett slag i luften». Stades föredömligt kritiska attityd också till sena vittnesmål
som kunde ha gynnat hans egen position exemplifieras i Stade (1976). - Ullman
(1997) är ett nyutkommet arbete som kombinerar en traditionell bild av slaget,
avslutad av ett »förkrossande» svenskt motanfall och allt (s, 20) med en allmän
honnör för Stade (s. 2 3)!
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diskussionen ända sedan I 87 z. Den inspirerade den förste krigshis
toriker som tog upp Stäketstriden, Gustaf Björlin. Handskriften
angavs härröra från en officer vid namn B.S. Ingelotz men tillskrevs
redan av Björlin Dahlheim själv. I själva verket visar Stade att det
tydligen var en trolovningsson till denne som efter hans död I 7 56,
kanske tillsammans med Ingelotz, kokade ihop det lilla dokumentet
för att stärka sin rätt till introduktion på Riddarhuset. Den är alltså
som sådan värdelös. Ett annat, tidigare, och i och för sig autentiskt
dokument är en fyllig meritförteckning där Dahlheim I 7 34 redovi
sar sina meriter från 1719. Att syftet med dokumentet var att nu
äntligen få den belöning som Fredrik I och Diicker lovat honom
muntligen efter aktionen, utt1ycks mycket klart. Att Dahlheim inte
konkret belönades av drottningen hade sannolikt varit högst oför
tjänt. Det ledde emellertid till att både denna och andra inlagor
från honom fylldes av en tendens till självberöm, som uttryckte hans
bitterhet snarare än fakta. Det har inte heller gått att bekräfta vad
han säger om att ha fått en kännbar blessyr under striden. 43
Men också de uppgifter som emanerar från Fuchs har visat sig
högst osäkra. Den av historikerna mest använda är en >>kort berät
telse» som är dagtecknad Skarpnäck den r6 augusti 1719. Enligt
Stade har den dock tillkommit i september och kanske med hjälp av
en »spökskrivare>>. Den kom dock först r 9 r9 av Erik Leijonhufvud
att utnyttjas som källa. Arne Stade har funnit en rad tekniska detal
jer misstänkta. Framförallt gäller det emellertid Fuchs uppgift att
ryssarnas >>hela force» sedan det vid niotiden blivit mörkt retirera43

Fuchs »korta berättelse» hade redan vid mitten av r8oo-talet påträffats i det pri
vata Bergshammararkivet men publicerades först av Leijonhufvud (r9r9). Se
framförallt Stade (1975), s. 192 198 och Björlin (r872). -Berndt Simon Inge
lotz (1685-1765), i krigstjänst 1700, major vid Södra skånska kavallerireg.
1716. Lewenhaupt, I, 323. Den med Ingelotz namn undertecknade relationen
återgiven i Leijonhufvud (r919), s. 56 ff. och Sobeus (1997), s. 44 ff. I bägge fal
len efterföljs den av G. von Grooths rapport till amiral Taube I 3/8 om den pågå
ende striden. Ingen författare är mer upprörd över orättvisorna mot Dahlheim
än Nlatz (1978), s. 2 3, »en olycksman ... den siste karolinen»; i not till relationen
»påstås att den upprättats» av Dahlheim.
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de »under sina galärer». Först då drog Fuchs enligt relationen sitt
regemente något tillbaka om också under viss »oreda och confusi
on». En säkrare källa är då enligt Stade rullan för regementets
mönstring den 16 augusti samma år. Där redovisas bl.a. att inte
mindre än 73 musköter saknades. I några fall var det direkt utsagt,
att de bortrövats av 1yssarna. Striden hade kostat svenskarna ett
hundratal döda och sårade. Det var därför enligt Stade högst troligt
att 1yssarna varit de som behållit valplatsen och kunnat plundra
döda och sårade motståndare, innan de själva också drog sig tillbaka
i mörkret. Följande morgon gav de sig i väg från Baggensfjärden för
att troligen på Ingarö begrava sina egna döda och sedan försvinna.
Efter att ha bränt Norrtälje den 19 augusti återvände hela flottan
följande dag till Åland. 44
Det finns emellertid också, som Stade understrukit, en annan
mycket farlig tendens i Fuchs korta berättelse. Frågan har att göra
med att en statlig undersökningskommission rörande 1ysshärjning
arna tillsattes 1724. I stället för att ge den en begärd utförlig rap
port hänvisade Fuchs i ett brev då till sin »korta relation» men ock
så till ett gratulationsbrev från drottningen så tidigt som den r 5 au
gusti I 7 r 9, där hon förvisso prisade Fuchs sörmlänningar för att de
sig så »tappert förhållit emot ryssen vid Stäket». Statskontoret skul
le beordras betala inte mindre än totalt 1 ooo daler silvermynt i be
löningar. Det tråkiga för Fuchs var emellertid att Ulrika Eleonora i
brevet bara talar om en bataljon av regementet, inte regementet som
sådant. Redan Björlin insåg att hon (eller hennes sekreterare) måste
ha hört att Andra bataljonen, under överstelöjtnant HenrikJohan

44 Stade (1975), s. 198 208. Fuchs »korta berättelse» återgiven i Leijonhufvud
(1919), s. 55 f. och Sobeus (1997), s. 50 f. Den av Ingelotz likaledes i Leijonlmf
vud (1919), s. 56 ff. Åberg (1987), s. 17, menar att ryssarna övernattat vid
Tjustvik på andra sidan Baggensfjärden. Gården där nedbrändes. Därefter be
gravde de sina döda på Ingarö mitt emot dagens Saltsjöbaden, på plats senare
kallad »rysskyrkogården». Om ammunitionsbristens betydelse och soldater
nas stridsiver, jämför officeren Nils Palmstiernas minnesbild (Arteus & Mag
nusson 1979)

von Essen som själv blev blesserad i aktionen, gjort den klart vikti
gaste insatsen. Fastän livbataljonen var större än von Essens, var
den senares förluster i döda och sårade större (10,5 jämfört med 7
procent). Det värsta är emellertid att Stade faktiskt finner att i den
avskrift av drottningens brev som Fuchs tillställde undersölmings
kommissionen ordet >>bataljon>> helt enkelt ersatts av ordet >>rege
mente»-! 45
Under dessa förhållanden får frågan om marschen till Stäket en
ny och mycket stor relevans. Fastän Fuchs »korta relation»- och
Dahlheims olika dokument låter bataljonerna komma fram och ut
kämpa striden som en enhet, har senare historiker (men också pion
jären Björlin 1872) föredragit att rälma med att von Essens bataljon
skickades först och kom fram halv sju-sju för att utkämpa en oer
hört ojämn strid mot långt överlägsna ryska styrkor, tills efter un
gefär en timme (Id. 8) också livbataljonen med överste Fuchs anlän
de. Då återstod på sin höjd ytterligare en timme innan mörkret
nödvändigtvis avbröt striden. Det förtjänar att påminna om att den
I 3 augusti i en nutida kalender motsvarar den 24, då solen går ned
kl. 19. 20 och mörkret faller ld. 2 r.
Sannolikt är att drottningen redan den 14 augusti hört sin make
och/eller Diicker särskilt prisa Andra bataljonens långa och svåra
strid. En långvarig tradition om denna strid har Stade också funnit i
regementets I 786- I 794 utgivna historia. Inget vanhedrande vid
lådde naturligtvis för den skull Fuchs. Det var fullt naturligt att den
ena bataljonen i all hast skickades i förväg, så att chefen fick mer tid
att sörja för hela regementets förflyttning. Men Fuchs och livbatal
jonens insats, dess »ära och belöningar» måste ju då något reduce
ras. I sin >>korta relation» talar han alltså om de »twänne Battalio45

Stade (1975), s. 208-222. Han finner kaptenJ.G. Hoffman vid majorens kom
pani vara en tänkbar »spökskrivare». -HenrikJohan von Essen (1674 i Livland
- 1750). I svensk tjänst 1688, fången r7r 3/r4, överstelöjtn. vid Södermanlands
reg. 1716, överste för samma reg. 1739. Lewenhaupt, Il, s. 182. Jungstedt
(1944), s. 228, utt1ycker med rätta sin förvåning över att duktiga 400 tremän
ningar bara skulle ha förlorat 2 man.

ner» som efter ankomsten till Stäket avancerade utmed »en af berg
och skog mycken besvärlig wäg emot fienden >>. I sin >>korta berät
telse» menar Fuchs också att hans livbataljon nu mött ännu värre
terräng än von Essens och att han därför tvingats låta sin bataljon gå
fram plutonvis, när de bägge bataljonerna samtidigt började stri
den. I sitt fullt sanningsenliga brev till undersökningskommissio
nen I 7 24 sade Fuchs att han efter att ha startat från Skarpnäck Id. 3
ankom till Stäket kl. 8. I sin >>korta relation» hade han däremot an
givit ldockslagen till 2 och 7. Han hade då fått låta trupperna stanna
och pusta ända till kl. 8, då ordern till angrepp äntligen gavs! 46
Vi vet visserligen inte mycket om själva stridens förlopp men det
är omöjligt att klämma ihop detta till bara en timmes tid. I den
»korta relationen» omtalas hur Andra bataljonen intar sin plats på
högerflygeln, medan livbataljonen måste göra en kringgående rö
relse för att nå sin position med vattenleden som flank. Ryssarna
hade intagit slagordning bakom en låg gärdesgård nära Skogsö
gård, skyddad av berg och tät skog i sin vänstra flank och i den högra
av vattnet. Striden var först en fråga om ömsesidiga skottsalvor. En
rysk bataljon angrep von Essens vänstra flank, d.v.s. i luckan mellan
de två svenska bataljonerna, men detta avvisas av livbataljonen. Se
dan angriper ett par ryska bataljoner Fuchs vänstra flank och träng
er ned mot Knapens hål. Detta förhindras tack vare elden från de
svenska galärerna.
I sitt r 997 utgivna arbete med bilder och texter från händelserna
1719 ifrågasätter samtidigt Urban Sobeus med rätta om Dahlheim
mellan kl. 8 och mörkrets fall den r 3 august också kunnat hinna
med alla de bedrifter som omtalas i den »ingelotzka» relationen
och hans meritförteckning av 1734. Det gäller att vara vägvisare åt
46

Stade (1975), s. 200, 202. - C.G. 1essin skall 1751 ha fällt följande ord om
Fuchs: »A Stäke, M. de Fuchs n'arrivera qu'apres coup ...». Stade (1976), s. 48.
Om ett så gammaltvittnesbörd är värt att beakta är det därför attTessins far Ni
kodemus 1719 ägde Boo herrgård helt nära Stäket. -1ext till det relevanta styck
et av »Utkast», 6 (1794) i Sobeus (1997), s. 47 f. -forts.
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Fuchs vid hans första framryckning, att med sin reservstyrka und
sätta skansen på norra sidan av Stäket mot de tre bataljoner som av
ryssarna landsatts vid Boo, samt att undsätta och leda striden vid
den skans som uppförts söder om Knapens hål. Den sista insatsen
förefaller Sobeus minst trolig.Jag delar också hans syn på att Stade
alltför kategoriskt utdömde den »putsade» kopia av Dahlheims ba
taljplan som av sonen ingavs till Riddarhuset 1756. Leijonhufvud
finner den också 1919, liksom Björlin 1872, anmärlmingsvärt lik
sin egen tids kartbi]d. 47
I den tidigare historiografin har ibland fantasin fått fylla ut de
magra källorna. I en ändå väldokumenterad bok från 1961 beskrivs
t.ex. utförligt ett våldsamt bajonettanfall av svenskarna när fram
mot midnatt den 13 augusti de hörde ljuden av trummor och trum
peter(!) från de annalkande förbanden från Dalarna och Västman-

farts,

47

46

Sobeus (1997), s. 53, ger skäl för att tro på intervallen mellan de två bataljo
nerna; samma syn redovisar Iko (2003), s. 3 5 5 f.; likasa har undertecknad
kommit till samma slutsats. Det är i sammanhanget av intresse att Fryxell i
vol. 30 av sina Beriittelser(1862), s. 77, hävdaratt den 13 augusti under Fuchs
bara fanns en bataljon sörmlänningar vid Stäkct. I not sägs: »Några säga, att
bataljonen anfördes af en överste-löjtnant Essen; andra att den utgjordes af
grenadierer under en Dalheim». - Ljus/mörker förhållanden den I 3/8 I 7 r 9
(motsvarar i nya kalendern den 24/8) är viktiga känna till. Seitz (1977), s.
436, tog av Stockholms observatorium reda på att solnedgången denna dag
inträffade kl 19.28 och att skymningen varade 50 min. och det alltså kl. 20.20
skulle ha varit mörkt. Kan också månsken spelat någon roll? För att få reda
på det viinde jag mig till professorn i astronomi vid Stockholms universitet,
Göran Olofsson, som vänligt lät mig veta att månen denna kväll var till ¼
full men låg lågt och att det blev helt mörkt först framåt kl. 2 3. Detta mörker
varade sedan till klockan halv fyra. Allt som allt kan man alltså tänka sig att
viss eldstrid varit möjlig senare än kl. 20,
1ext till Dahlheims meritförteckning i Sobeus (1997), s. 47 f.; Stade (1975),
s. 194, säger bara att »Ingelotz relation (»jämte kartan») är helt oanvändbar
som källa». Vad som sägs är snarare att det är en kopia av Dahlheims origi
nal, renritad och något putsad av sonen och inlämnad till Riddarhuset r 7 56.
N[ed ett kritiskt öga anser jag att den kan användas för att få ett helhetsin
tryck av striden. Dessutom är den vacker!
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/

Baltzarvon Dahlheims sldssfr1111 den 19jt1!i 1719, orienterad i äste1: A dr K11a
pe11s hål, B-D de tre linjernavid Stiikesund, varijiifn enfiende kunde beskjutas
frånfyra galiire1· i Liinnerstasund.
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land. Det blev >>en blodig massaker som exekverades som en lysande
paradexercis». Det är bara så att man nu är så gott som ense om att
någon bajonettattack vid Stäket aldrig ägt rum och att denna kväll
ingendera sidan vetat vem som segrat. På svensk sida ville man stär
ka försvaret ytterligare. Redan natten till den 14 förflyttades Östgö
ta infanteriregemente från Mörby till Skanstull, det gällde också
Upplands och Närke-V ärmlands regementen samt Livgardet. Alla
vid Vaxholm liggande galärer beordrades samtidigt till Stäket. 48
En fråga som hittills ägnats föga uppmärksamhet är faktiskt
Duckers insats. Ingen säger klart när han och arvprinsen anlände
till trakten av Stäket men han omtalas ha givit angreppsordern kl. 8
på kvällen. Redan den 14 augusti redogjorde han muntligt inför
riksrådet om striden, men om han då också berört denna fråga fram
går ej av referatet. l\!Ien det bör i så fall närmast ha varit han (som
stabschef till generalissimus) och inte Fuchs som fram till kl. 8 haft
chefsansvar.
Hur äran än bör fördelas är det helt otvetydigt att både Fuchs,
von Essen och Dahlheim med sina tappra sörmlänningar och andra
soldater satt stopp för ryssarna som därmed gav upp tanken på att
erövra Stockholm. Det vill säga om Peters avsikt verkligen varit se
riös. Det kan också hända att ryssarna varit så rädda för att en eng
elsk örlogseskader under amiral Norris i sydligaste Östersjön och i
kontakt med Karlskrona, skulle blanda sig i leken, att man drog sig
tillbaka. Denna gång gjorde britterna ingenting. Snart nog skulle
Sverige emellertid sluta förbund med England - med vars unions
partner Hannover man tidigare varit i krig. När en rysk mordbrän
narflotta än en gång sändes mot Sverige 1720, nöjde man sig då
med att bara härja i kustlandet norr om Roslagen för att inte riskera
48

Om förstärkningarna se Petri ( r 9 2 2), s. 2 2 f. Att fältmarskalken och riksrådet
Erik Sparre (1665-1726) i brev till sin hustru 14'18 1719 kallat Stäketstriden
»une petite affaire d'infanterie» har ofta citerats. Men inte fortsättningen om
100 svenskar »hors de combat» (korrekt) och »les Ennemis se sont maintenus a
terre et s'y ranforeerent, voila le sujet du mouvement qu'il y a eu cette nuit... »
Leijonhufvud (191 r), s. 448.
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en sammanstötning med engelsmännen, likaså r7 2 I. 49
Mycken forskarmöda har i Sverige ägnats striden vid Stäket för
att inte tala om alla patriotiska minnestal. Ändå, även efter Arne
Stades helt avgörande artikel r975, kvarstår en rad viktiga frågor
som vi skulle önska att ryska historiker och arkivmän kunde hjälpa
oss med att besvara:
A. Viktigast av allt, hur många tmpper sattes egentligen in vid denna aktion?
17 19 års svenska aktörer oeh senare författare ger oss en ett flertal siffror,
i allmänhet mellan 3 ooo och 6 ooo, av allt att döma rena gissningar. Hur
stor var alltså övermakten? Vad ryska stupade och sårade beträffar, förekom
mer i flera bidrag uttrycket »mellan 4 och 500», enligt vad fångar uppgivit.
Av allt att döma tog dock svenskarna inte några fångar vid Stäket. Men det
förekommer också den exakta siffran 442 (döda?) som skulle vara en senare
officiell rysk siffra. Finns någon nu tillgänglig siffra på ryska döda eller döda/
sårade?
B. Hur mycket visste man i den ryska krigsledningen (före den 16 juli 1719) om
Stockholms skärgård och stad och området befintliga försvarsresurser, av
vad som bevarats i kartmaterial och/eller bevarade underrättelseresurser?
C. Vilka var tsarens och den övriga ledningens avsikter med aktionen sedan
man förhoppningsvis tagit sig genom hela Stäketleden? Självfallet relaterat
till fråga A ovan. Avsågs endast en kortvarig, närmast »symbolisk» våldsak
tion? Eller skulle Stockholms centrum förstöras eller rentav ockuperas till
dess fred avtvingats svenskarna? Har alternativen överhuvudtaget diskute
rats vid interna krigsråd?
D. Finns möjligen rysk rapportering om svenskarnas stridsåtgärder, inte minst
tidpunkterna för dessa, för att komplettera det motsägelsefulla svenska käll
materialet? 50
E. Nyare svensk forslming har visat det felaktiga i att tala om en stor svensk se
ger i detta sammanhang. Det verkar sannolikt att svenskarna på kvällen den
r 3 augusti såg sig tvungna att låta ryssarna behålla stridsplatsen även om
dessa därefter valde att också de överge den. När de två resterande svenska
regementena framåt midnatt kom fram till Stäket var striden helt över. Och
49Petri (1922); Iko (2003), s. 358, shiver på tal om ryssarnas återfärd till Åland
20/8 att »det var knappast det svenska motståndet som var orsaken utan snarare
att en engelsk eskader nyligen seglat in i Östersjön...». Men man kan ju också
sätta in förloppet i en bredare geografisk och historisk ram. Som Glete (1994),
s. 17, uttrycker det, »as events in r6u and 1719 showed, the broad belt of
archipelago between (Stockholm) and the sea made it easy to defend».

redan den r 4 lämnade alla ryska förband på sin flotta området för att ej åter
komma. Finns krigsrådsprotokoll o. dyl. för att väga faktorer som »oväntat
effektivt svenskt motstånd», »väntade problem av geografisk-ekologisk ka
raktär» och »hotet från amiral Norris brittiska flotta» mot varandra? 51

Dessa frågor belyser av hur oerhört värdefullt det vore för oss om
ett svensk-ryskt forskningssamarbete skulle kunna etableras. Stri
den vid Stäket var ur rent militär synpunkt blott en kort episod,
men i svensk historia närmast unik såtillvida, som den alltid betrak
tats som en avgörande kamp om huvudstadens väl och ve. Den har
sedan r 7 r 9, tillsammans med de ryska anfallen mot kusten, kraftigt
påverkat hotbilden av Ryssland i svenskt medvetande. Ett mer verk
lighetsnära historiskt perspektiv borde för oss alla vara önskvärt.

50

Porfiriev (1958) berör endast med några ord striden vid Stäket. Inga fakta om
ryska källor.
51 Ett tidpunktsproblem som märkvärdigt nog knappt diskuterats är tidpunkten
för den ryska landstigningen på Skogsö, resp. stranden nedanför Boo. Ingelotz
Dahlheim säger bara att de gjort det efter att arvprinsen anlänt. Sobeus(1997),
s. 47, Fuchs (ibid. s. 50) att det var före regementets ankomst! Paradoxalt nog sä
ger diktaren Snoilsky(1905) i ett anmärkning�'värt koncist manus till festtal om
Stäketstriden: »Kl. I e.m. börjar ryssarna landstiga, dels vid Boo, dels vid Stär
kelsebruket(= vid Skogsös östra mand)»; hos Seitz(1960), s. 107 talas om kl.
r 6, hos Petersens(1964) om kl. I 5. 30.
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Helig krigföring
Read, Piers Paul: Tempelriddarna och korstdgen till det Heliga landet,
Prisma, Stockholm 2003. 389 s.
har såväl i samtid som i ef
a
tervärld f scinerat människor. Inte minst gäller det i våra dagar. Åt
skilliga volymer i och med anknytning till ämnet har sett dagens ljus
inom både religion, vetenskap och skönlitteratur. Möjligen kan
man förmoda att mångas uppfattning i alltför hög grad färgats av
filmversioner av Sir Walter Scotts av 1800-talsromantiken välfär
gade riddarideal Ivanhoe. Verkligheten var betydligt strävare. In
tresset är emellertid väl motiverat. Korstågstiden förde ett på många
samhällsområden nergånget Västeuropa i kontakt med Främre
Orientens då blomstrande kultur. Nya impulser tillfördes inom ve
tenskap och konst samt förnyad kontakt med den antika kulturen,
som i stora delar gått förlorad under århundradena efter Västroms
fall år 476.
En central plats i korstågssammanhang och försvaret av det
Heliga Landet intar de andliga riddarordnarna, främst Tempel
herreorden, Johanniterorden och Tyska Orden, av vilka de senare
två existerar än i dag, om också med andra uppgifter än under
medeltiden. 'Tempelherrarna däremot gick ett bedrövligt öde till
mötes redan i början av r 300-talet. Ordens uppgång och fall är en
studie i makt, pengar och intriger.
Om detta skriver Piers Paul Read i Tempelriddanur och lwrstllgen
till det Heliga landet. På sitt sätt är titeln en smula missvisande för
egentligen ligger fokus på Tempelherreorden först i bokens tredje
del då författaren redogör för ordens fall. Del ett har titeln »Den
långa förhistorien» och innehåller en välskriven och omfattande
översikt av de tre »intressenterna>> i det Heliga Landet; judarna, de
kristna och muslimerna och deras respektive historia knuten till re
gionen. Enbart denna del förtjänar emellertid att bli läst av många
som en utmärkt bakgrund till dagens konflikter i Främre Orienten.
Religionen gav-och ger kanske alltjämt-en övergripande identitet
KORSTÅGEN TILL DET HELIGA LANDET
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men inom respektive sfär var splittringen, misstron och t.o.m.
fiendskapen påtaglig. Detta gällde inte minst korstågsdeltagarna
inbördes.
Del två heter »Tempelherrarna>> och här redogör författaren för
Tempelherreordens uppkomst och verksamhet men i ett samman
hang som är sammanflätat med både de övriga ordnarna och korstå
gens genomförande allmänt. Detta avsnitt omspänner gott och väl
halva boken och ger en god översikt av både korstågens förlopp och
kampen för att behålla de landvinningar som gjordes under det för
sta korståget. Skildringen är bitvis detaljrik inte minst när det gäller
orter, fästningar och platser.
Boken har flera bra kartskisser men för att få full behållning av
läsandet bör man utrusta sig med ett gott kartmaterial vid sidan om.
En förträffiig hjälpreda som dock kan vara något svåranskaffad i
Sverige är en folder (A4) med utvikbara sidor benämnd Les Croisn
des. Cbronologie de 1099 a 1291 av Maurice Griffe (1998). Den är
rildigt försedd med kartskisser och tablåer och bra sammanställ
ningar över bl.a. de olika furstar som tid efter annan styrde det
konglomerat av herradömen som präglade den histna Levanten.
Den tredje delen, »Tempelherrarnas fall», omfattar 58 av bo
kens totalt 390 sidor och inleds med ordens öden sedan besittning
arna i det Heliga Landet gått förlorade. Författaren redogör däref
ter hur orden angrips och slutligen förintas inom loppet av ett årti
onde. Avslutningsvis redovisas hur eftervärlden sett och ser på
Tempelherreorden och dess fall, samt kortfattat de kristnas fortsat
ta kamp mot islam.
Som ofta under medeltiden utkämpades det få regelrätta större
fältslag även under de olika korstågen. Desto mer förekom det rä
der och mindre sammanstötningar inte minst i samband med att
ordnarna fullgjorde sin ursprungliga uppgift att skydda pilgrimer
nas färdvägar. Många av striderna utkämpades också i anslutning
till talrika belägringar. Tyngdpunkten i framställningen ligger dock
i stora delar på det nog så intriganta politiska spelet bakom och un
der de olika korstågen
För den militärhistoriskt intresserade har boken inte så mycket
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att ge utöver korstågens allmänna förlopp. Inget sägs om stridstek
nik och taktik, varken på öppna fältet eller vid belägringarna. Dessa
uppgifter får sökas på annat håll. För den som vill fördjupa sig i tak
tik och stridsteknik under medeltiden, härunder även korstågen,
finns två utmärkta böcker. J. F. Verbruggens The Art af Winfare in
Ulestern Europe During the Niiddle Ages utkom redan 1954 på hol
ländska. Den engelska upplagan är från 1977. Verbruggens fram
ställning sträcker sig från 900-talet till tiden omkring 1 340. Ett se
nare verk som har ett bredare perspektiv är fransmannen Philippe
Contamines }Var in the Nliddle Ages, vars engelska utgåva av det
franska originalet La Guerre rm moyen age från 1980 publicerades
r 984- Contamine behandlar hela den tid som vi i Sverige betecknar
som medeltid. Hans bok avslutas dessutom med en fyllig bibliografi.
Som helhet är Reads arbete om tempelriddarna och korstågen
dock mycket läsvärd och kan rekommenderas.
- LEIF TÖRNQVIST

Gammalt material militärhistoriskt nytt
Långfredrtgs.,laget. En arkeologisk historia. Red: Syse: Bent.
Upplandsmuseets skriftserie 3. Uppsala 2003. 18 r s.
och för den delen även nord
isk sådan, utgår vanligen från skriftliga källor. Dessa är i långa styck
et mycket magra särskilt kanske för svenskt och finskt vidkomman
de. Mycket finns skrivet med god vetenskap om vapen och utrust
ning, transportmedel, levnadsförhållanden, klimat, borgbyggande
med mera. Alltför sällan ser man dock dessa ting sammanförda och
värderade i ett militärt sammanhang. Att så är förhållandet kan
möjligen bero på att det tvärvetenskapliga samarbete som ämnets
komplexitet kräver är av tämligen sent datum. Alltjämt är emeller
tid primära källor väsentliga för att hållbara resultat skall kunna nås.
Nya rön som kan bidra till att öka vår kunskap om vår medeltida
SVENSK MEDELTIDA KRIGSHISTORIA,
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krigshistoria hälsas därför med stor tillfredsställelse.
Det är i detta sammanhang man bör se den av arkeologen Bent
Syse sammanställda redogörelsen för det s.k. Långfredagsslaget i
Uppsala den 6 april I 5 20 mellan Stureanhängare och en dansk styr
ka, en strid som med vårt gängse sätt att betrakta svensk historia
kunde ses som en avslutning på vår medeltida krigföring. I verldig
heten finns naturligtvis ingen sådan fix gräns. Den fortsatta kampen
under Gustav Vasas första tid skiljde sig föga från striderna under
unionstidens senare del.
Boken har fyra avsnitt, vart och ett med egen författare. Den in
leds av Syse med en redovisning för stridens förlopp. Utgångspunkt
är de skriftliga källor som står till buds. Därefter följer en redogö
relse för utgrävningen av en nyfunnen massgrav i Uppsala som Syse
med ett rimligt resonemang hänför till långfredagsslaget. Avslut
ningsvis presenterar Syse en översikt av hittills kända strider i Upp
sala län.
Det andra avsnittet av Fred Sandstedt behandlar de medeltida
soldaternas vapen, utrustning och stridssätt. Avsnitt nummer tre av
Anna Kjellström är en osteologisk undersökning av skeletten från
utgrävningen. Nummer fyra av Helene Borrman är en specialstudie,
en odontologisk analys. De fyra avsnitten avslutas med en samman
fattning åtföljd av referenser samt bilagor kopplade till utgrävning
en, den osteologiska granskningen och den odontologiska studien.
Bokens värde ur militärvetenskaplig synvinkel ligger främst i att
den tillför forskningen nytt källmaterial av en art som vi inte är
överhopad med. Det mest och bäst kända kommer från utgrävning
arna av striden I 36 I vid Korsbetningen i Visby. Uppsalamaterialet
är dock kvantitativt betydligt magrare. Såväl vapen som annan ut
rustning saknas. Sannolikt har utgrävningen dock endast berört en
del, och till och med ganska liten sådan, av hela gravsättningen.
Tyngdpunkten i framställningen ligger i hög grad på det arkeolo
giska området.
Syses översikt av stridsaktiviteter i Uppsala län startar med sla
get vid Fyrisvallarna och avslutas med vad författaren kallar Vånsjö
slag 1782. Detta >->slag>> var som Syse redovisar ett lokalt upplopp

när ett antal av Gustav III:s förbud av husbehovsbränning av bränn
vin uppretade ynglingar från nejden förgrep sig på kungens utsända
resefiskaler. Syses bruk av ordet slag är milt uttryckt en smula okon
ventionellt. Nationalencyklopediens ordbok definierar ordet slag
som »större militär sammandrabbning >>. I flertalet av de av Syse re
dovisade >>slagen» hade andra benämningar som strid, träffning,
kamp varit att föredra.
Fred Sandstedts framställning ger en god sammanfattande bild
av medeltidens militärväsen i Sverige. Huvudsyftet torde vara att ge
en relief åt det material som utgrävningen bragt i dagen. Med en
lätt överarbetning skulle texten vara utmärkt som en småskrift för
våra militära museer för att ge hugade intressenter en inblick i med
eltidens krigföring. I sådant sammanhang bör dock benämningen
bondesoldat avgjort rensas ut. Det finns bättre alternativ än detta
nedsättande epitet.
Anna Kjellströms osteologiska granslming tar bland annat upp
eventuella spår av vapenverkan. Sådana finns men sammantaget är
materialet ännu för litet för att man skall kunna dra mera vittgående
slutsatser om kampens förlopp. Väl så intressant är också uppgifter
om ålder och hälsoläge som kompletteras av Helene Borrmans
odontologiska analys. Det rör sig här om viktiga grundfakta som
inte alltid kommer till synes i den traditionella militärlitteraturen.
Den rikliga förekomsten av medicinska facktermer tynger texten
något för en allmänintresserad läsare men försvarar givetvis sin
plats i detta vetenskapliga sammanhang.
Referenserna borde ha delats upp efter respektive avsnitt. Efter
som alla avsnitten är försedda med källhänvisningar går det att leta
sig fram men överskådligheten hade blivit bättre. Bokens A4-for
mat gör den inte särskilt lämplig som sänglektyr men det är sanno
likt inte ämnet heller. Sammantaget kan den dock rekommenderas
till den militärhistoriskt intresserade bland annat för de impulser
den ger till fortsatt tvärvetenskaplig forskning.
- LEIF TÖRNQVIST

Landsfadern och förändringsagenten
Larsson, Lars-Olof: Gustav Vasa -landsfader eller tyrann?
Prisma, Stockholm 2002. 398 s.
Ringmar, Richard: Gustaf Eriksson Vasa. Kung,
leamre1; koncernchef Återblicle på en monark av Guds nåde.
Atlantis, Stockholm 2002. 156 s.
TROTS EN MÅNGA GÅNGER bristande historieutbildning i skolan re
agerar nog de flesta svenskar på namnet Gustav Vasa. Jag tror, kan
ske snarare hoppas, att många vet något om honom; att han väcker
vissa associationer. Första söndagen i mars går Vasaloppet och de
flesta vet nog vad namnet syftar på. För många av oss finns en per
fekt bild av honom, nämligen Carl Milles staty i Nordiska museet
med en fantastisk placering. Den är omöjlig att undgå att se varje
gång man besöker museet och generationer av svenskar har på detta
sätt fått en bild av Gustav Vasa. Där ser han verkligen ut som en
landsfader- stor, pompös och seende allt.
En mängd litteratur har publicerats om Gustav Vasa genom ti
derna. Bland denna litteratur finns många biografier, men utmär
kande för dessa är att de nästan alla är av äldre datum. Ivan Svaleni
us gav 1950 ut en numera närmast ldassisk biografi. Michael Ro
berts gav ut en 1967. Några moderna, vetenskapliga biografier finns
i övrigt inte. Den professionella historieforskningen har i stället in
riktat sig på olika problemområden under svenskt r 500-tal. På det
ta område har forskningen däremot varit flitig. Ett av de senaste
(och bästa) exemplen på denna forskning är stockholmshistorikern
Mats Hallenbergs avhandling från 2001, Kungen, fogdarna och ri!,et,
där Gustav Vasas fogdeförvaltning står i centrum. Hallenberg visar
övertygande vilket värdefullt verktyg fogdarna var för kungen, då
denne byggde upp och konsoliderade sin maktposition och natio
nen.
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Under flera decennier var det inte särskilt gångbart eller ens ac
ceptabelt i vissa kretsar att skriva biografier över kungar och stats
män. Nu har klimatet förändrats. Nu publiceras biografier för fullt.
År 2002 publicerades två biografier över Gustav V:1sa!
Den synnerligen kompetente Växjöhistorikern Lars-Olof Lars
son har skrivit en modern, vetenskaplig biografi över Gustav Vasa.
Det är en mycket vä]kommen utgåva. Larsson är synnerligen väl
rustad för uppgiften. Han har ägnat ett helt forskarliv åt medeltiden
och r 500-talet. I många av hans skrifter har Småland stått i cen
trum och det var ju ett landskap som kom att spela en stor roll för
Gustav Vasa.
Inledningsvis ger Larsson på några sidor en snabbskiss över bil
den av Gustav Vasa genom tiderna. Det är en mycket skickligt skri
ven text, men det finns tyvärr ett allvarligt fel med den-den är all
deles för kort. Då nu en osedvanligt lämpad historiker ger sig tid att
skriva en omfångsrik biografi över Gustav Vasa hade det varit roligt
och givande om det även hade funnits plats för en historiografisk
framställning. Jag nästan hör Larssons invändningar: Men då
hade boken ju blivit än längre! Ja, men hade det gjort någonting?
Eftersom det är en vetenskaplig populärhistorisk framställning· be
handlar förvisso Larsson den tidigare litteraturen om kungen, men
en mer samlad bild av synen på honom genom tiderna hade varit in
tressant att få. I framställningen finns dock många hänvisningar och
kommentarer till den äldre litteraturen.
Larsson skriver i inledningen: »Läsaren får vara beredd på en
rad nytolkningar av såväl enskilda som övergripande problem, vil
ket också motiverar den vetenskapliga notapparat som diskret do
kumenterar texten». »Nytolkningar>> ja, på så sätt att många nya
fakta och tolkningar av dem framtagna av många forskare, däri
bland inte minst Larsson själv, har satts samman till en enhet. I det
spännande avslutningskapitlet tonar trots allt fram en ganska tradi
tionell bild av kungen. Det är ingen kritik mot Larssons bok; möjli
gen en kritik mot de starka orden om en »rad nytolkningar». Allt
beror förstås läsarens förkunskaper och förhandsinställning.
Efter inledning och prolog är boken är indelad i tre huvudkapi-

tel: »Befriaren >> (s. 19-78), »Riksbyggaren» (s. 79-268) och
>>Landsfadern>> (s. 269-362). Boken slutar med en kort epilog,
noter, käll- och litteraturförteclming samt ort- och personregister.
Varje huvudkapitel innehåller en rad underkapitel. Läsaren no
terar att av rubrikerna på de tre huvudkapiteln är det första och det
tredje satta inom citationstecken medan det mellersta saknar såda
na. Dessa rubriker bör antagligen tolkas på så sätt att Larsson tyck
er att det kan sättas i fråga om Gustav Vasa verkligen var befriare
och landsfader; däremot inte att han var riksbyggare.
En ständigt svår fråga för en levnadsteclmare och då inte minst
om det rör sig om en person som Gustav Vasa, måste vara balansen
mellan personen och tiden. Hur mycket måste författaren berätta
om händelserna och strukturerna? Det var ju i dessa som kungen
verkade. Jag tycker att Larsson har löst denna fråga på ett mycket
elegant sätt. Han glömmer aldrig att det är en biografi han skriver.
Kungen försvinner inte. Nu är det naturligtvis svårt att skriva Sve
riges historia under första hälften av 1 500-talet utan att hela tiden
ta in kungen i handlingen. Vad man än tycker om honom, så stod
han onekligen i centrum. Å andra sidan är inte Larsson rädd för att
ge läsaren de kunskaper som behövs för att bedöma kungens hand
lande i olika situationer. Larsson är inte heller rädd för att då och då
ge sin egen >>avsidesreplik» till kungens handlande; gärna försedd
med en lätt fördömande knorr. Möjligen kan jag tycka att just dessa
Larssons kommentarer inte ger så mycket.
Larsson för fram den intressanta tanken att »den svenska mo
dellen», med en strävan efter konformism istället för konfrontation
som brukar hänföras till Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan de ledande
parterna på arbetsmarknaden, nog kan skönjas redan på 1 540-talet
med den då ingångsatta dialogen mellan kungamakt och lokalsam
hälle. Larsson får även med förbluffande mycket av Sveriges histo
ria under Gustav Vasas tid: V ägen till makten, släktförhållanden,
relationer till olika grupper och maktcentra i Sverige och utlandet,
higen, reformationens införande, bråk med grupper och enskilda
personer, protesterna och upproren mot honom, näringsliv, jord
bruks- och handelspolitik m.m.
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För en framförallt militärhistoriskt inriktad läsare ger måhända
Larssons bok inte så mycket nytt. Detta är ett omdöme som inte får
misstolkas. Larssons redovisar och analyserar som vanligt mycket
kompetent även de krig och den säkerhetspolitik som kungen för
de, men krigsmakten har inte något eget omfattande kapitel.
Naturligtvis redovisas kungens ställningstagande och beslut vid
V ästerås riksdag I 544, då - mot bakgrund av händelserna under
Dackefejden de utländska legosoldaterna avskrevs och en stående
inhemsk arme började sättas upp. Embryo till en sådan hade funnits
tidigare.
En stor styrka hos Larsson är att kungen och hans familj inte
glöms bort i allt detta. Ibland stannar Larsson till och berättar vad
vi med någorlunda stor säkerhet kan veta om kungafamiljens »pri
vata» liv; ett i och för sig helt anakronistiskt uttryck, s9m Larsson
inte heller använder
Då och då citerar Larsson ur riksregistraturet. Citaten ger en fin
bild av kungens försiktighet och misstänksamhet. Larsson använ
der citattekniken på ett väl avvägt sätt; inte för mycket och inte för
litet. Gustav Vasas brev är förvisso tacksamma att citera.
I slutkapitlet skriver Larsson mycket sympatiskt att han hoppas
att de givna citaten kan hjälpa läsaren att själv forma sig en bild av
kungen. M.en naturligtvis och med all rätt ger sig Larsson på att
i slutet av boken ge sin egen bild av kungen. Det är en lysande sam
manfattning av boken. Gustav Vasa framställs sannerligen inte som
en »god» människa. Han var hela tiden mycket beräknande och
misstänksam mot närmast alla och envar. Han var en slipad politi
ker som hela tiden försökte bedöma människor och händelser efter
den nytta, eller farlighet, som de kunde utgöra för honom. Han var
sniken på det privata området. Han var en skicklig demagog. Han
verkade efter maximen att ändamålen helgar medlen. Han kunde,
kort sagt, vara urtypen för Machiavellis Fursten. Det är Larsson
som för fram likheterna mellan Gustav Vasa och Fursten: >>Det står
höjt över alla tvivel att Gustav var en oerhört skicklig politiker, sär
skilt när man bortser från moraliska principer av mera tidlöst slag. >> ,
skriver Larsson på ett ställe i sammanfattningen och läsaren kan
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inte annat än instämma i detta omdöme. En läsare van vid gängse
vetenskapliga framställningar reagerar måhända en del över Lars
sons »moraliska indignation>->- över Gustavs sätt att uppträda.
Larsson gör flera roliga jämförelser med sentida svensk politik
och politiker. Han skriver bland annat att åtskilliga svenskar av idag
delar Gustavs starka oro för att blanda sig i Europas affärer. (Kan
ske skall man se r6oo- och 1700-talens intresse för Europa bara
som en parentes mellan Gustav Vasas och r 800-, r 900- och 2000talens avvaktande inställning till Europa?)
Det kan möjligen förvåna att andra ledet av bokens undertitel
>->-tyrann» inte alls tas fram i det avslutande kapitlet. Så sker nämli
gen med det första ledet »landsfader»-. Larsson visar hur detta
begrepp är ett omdöme som redan Gustav Vasa närmast själv var
med om att skapa och som sedan har tagits upp genom århundra
dena. Det har fått närmast mytisk karaktär; i likhet med bilden av
Tage Erlander som landsfader. Men tyrannbegreppet diskuteras
inte och det gör nog Larsson rätt i. Definitioner är alltid svåra, men
tyrann var knappast kungen. Larsson framstår som kritisk till kung
en i mångt och mycket, men det är inte tal om någon omvärdering
av hans roll i Sveriges historia. Ibland kan jag tycka att han alltför
ofta betonar hur falsk den offentliga bilden av Gustav Vasa som en
(god) landsfader är. Nog har väl nu ganska länge kungens mindre
»goda» sidor ofta lyfts fram i forskningen.
Det finns således ett och annat uttryck och resonemang som
läsaren då och då reagerar inför, men det är bara som det skall vara.
Det är en synnerligen läsvärd bok. Det måste ha varit en enorm
uppgift att skriva denna biografi. Lars-Olof Larsson har avgjort
lyckats på ett utmärkt sätt. Boken har fått Augustpriset. Den har
sålt bra. Det är roligt inte bara för Lars-Olof Larsson utan också ett
glädjande bevis för det starka historieintresset i Sverige.
Författaren till andra nyutkomna biografin, Richard Ringmar
( r 929-2003) hade en helt annan bakgrund än Lars-Olof Larsson.
Han ägnade sitt yrkesverksamma liv åt sparbanksrörelsen. Han var
bland annat under 17 år verkställande direktör för Uppsala spar
bank. Men det var bara en sida av honom. Under decennier deltog

han aktivt i det uppsaliensiska studentlivet. Han gjorde stora insat
ser i åtskilliga spex och han sjöng i många år magisterns roll i Wen
nerbergs Glzmtarne. Efter sin pensionering började han läsa vid
universitetet och han disputerade r999 i ekonomisk historia på en
avhandling om Gästril<lands bergsmän. Året före sin död publice
rade han en framställning om Gustav Vasa. (Av någon okänd anled
ning valde han att skriva namnet Gustaf Vasa.) Hans avsikt var att
skriva en biografi även över Gustav III, men han hann inte fullbor
da denna.
Ringmars framställning är inte vetenskaplig, utan ett passande
ord är snarast essäistisk. Den vetenskapliga apparaten saknas helt.
Käll- och litteraturförteckningen är synnerligen kort. Ringmar tar
inte ställning till tidigare forslming. Det finns ett irriterande stil
grepp i framställningen - ett stilgrepp som inte är alltför ovanligt
hos många populärhistoriker. >>Det är omvittnat att han /Gustav
Vasa/ hade lätt för att tala och få folk att lyssna. Han sägs ha drivit
tesen att det som rör alla bör av alla samtyckas» (s. 2 7). Vem eller
vilka har sagt detta? Någon i samtiden, någon av alla de som har
porträtterat honom genom århundradena, eller vem? Det finns fle
ra sådana exempel i boken. Det är olycl<liga utsagor som gör att lä
saren funderar på författarens trovärdighet. Det är synd, eftersom
delar av den förhållandevis tunna boken för övrig·t bjuder på roliga
iakttagelser och jämförelser med dagens förhållanden. Inte minst
Ringmars försök sist i framställningen att i korthet karakterisera
kungen är tankeväckande.
Boken är indelad i tre kapitel: »Kungen» (s. r 3-78), »Kamrern»
(s. 79-104) och slutligen »Koncernchefen» (s. 105-r 54). Boken ger
lmappast på någon punkt någon ny kunskap om kung·en. Det har sä
kert inte heller varit författarens avsikt. Jag föreställer mig att det
har roat författaren att placera in kungen i ett mönster hämtat från
dagens företagsvärld. De framlagda tankarna är i sig inte nya, men
speciellt avsnitten om kamrern och koncernchefen är tänkvärda.

Ringmar diskuterar bland annat kungens ledarstil. Det är en intres
sant fråga. Gustav var dominant. Han kvävde ideer från sina medar
betare. Han skällde ut sina medarbetare. Gustav visste alltid bäst.
Han var kort sagt en mycket auktoritär ledare. Ringmar diskuterar
detta utifrån bland annat Gustavs konflikter med sina tyska med
hjälpare Berend von Melen, Wulf Gyler och Johan av Hoya. Dessa
var alla väsentliga för Gustav i början av hans bana. Under en viss
period gick också samarbetet bra. De fick till och med belöningar
för sina insatser, men förhållandevis snabbt bröts samarbetet; hu
vudsakligen beroende på Gustavs misstro. Allt det här är ju känt,
men det givande med Ringmars framställning är att han förhållan
devis konsekvent försöker jämföra Gustavs agerande i olika situa
tioner med hur dagens ledare agerar. Det är Ringmar som då han
skriver om kungen som visionär karakteriserar honom som en mo
dern förändringsagent, >>en person som inte är bunden av traditio
nellt tänkande utan som tidigt ser möjligheterna till förändring och
verkar för att utnyttja dem för egna syften» (s. r 5 r ).
Inte heller hos Ringmar finns något längre separat kapitel om
krigsmakten. Det finns en dryg sida med rubriken »försvaret rustas
upp», där Ringmar redogör för det som brukar sägas om Gustav
Vasa och krigsmakten: en förutsättning för makttillträdet var Lii
becks flotta och utländska legosoldater, dessa trupper blev för dyra
och visade sig ibland vara mindre lämpliga, därför övergång efter
Dackefejden till inhemska trupper. Ringmar liksom många före ho
nom för också fram kungens alla slottsbyggnader i detta samman
hang. Slotten skulle tjänstgöra som stödjepunkter i ett kommande
eventuellt anfall mot Sverige och de skulle därtill demonstrera
kungens makt i landet. Dock bör sägas att Ringmar i sin framställ
ning fortlöpande förklarar mycket av kungens handlande som ett
led i uppbyggnaden av en stark krigsmakt i kungens och nationens
tjänst.
ULF SÖDERBERG
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Kriget måste fortsätta
Ericsson, Peter: Stom nordiska /::r-iget fiirldrwat. Karl XII och det ideo
logislw tilltalet. Studia historica Upsaliensia 202. Acta Universitatis
Upsaliensis, Uppsala 2002. 3 r4 s.
hade kunnat nås tack vare
att Sverige mobiliserade sina resurser i långt högre grad än sina
motståndare. Detta hade skett eftersom Sverige utvecldats till Eu
ropas modernaste förvaltningsstat, men också som Sven A. Nilsson
slagit fast i sin De stom !erigens tid (1990), till en militärstat. Det var
emellertid endast en tidsfråga innan andra stater, i första hand Bran
denburg och framförallt Ryssland, skulle komma i kapp och gå om
Sverige. Detta demonstrerades under det stora nordiska kriget. Er
icsson konstaterar med rätta att Sverige under detta krig gjorde en
kraftansträngning som aldrig förr eller senare. Till detta kom att
landet under vissa år drabbades av missväxt och härjades av pesten.
»Normalt sett», menar Ericsson, »borde den svenska krigsan
strängningen under sådana omständigheter ha brutit samman.>> I
stället lyckades den enväldige Karl XII lösgöra »resurser som tidi
gare varit oåtkomliga».
Ericssons teoretiska utgångspunkter är, att verldigheten, sam
hället och individer konstitueras genom social interaktion, vidare
att denna interaktion är av språklig karaktär, och slutligen att »språ
ket är genomsyrat av ideologiskt tilltal», vilket formar den bild
människorna gör sig av »verkligheten, samhället och sig själva, som
i sin tur gör att de fungerar som socialt handlande subjekt>> . Ytterli
gare en utgångspunkt är att det fanns »en objektiv motsättning ...
mellan kungamakt och allmogen». För allmogen innebar Sveriges
stormaktsställning, som kungen sökte försvara, enbart en belast
ning. Därmed pågick en ständig dragkamp mellan dem, i vilken
kungen givetvis hade initiativet och överhanden.
Avhandlingen bygger huvudsakligen på de instruktioner som ut
färdades av kungen eller i hans namn av rådet. Denna har komplet
terats med bl.a. predikningar, instruktioner och brev från ämbets-
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män. Det kan slås fast att författaren utfört ett gediget och pålitligt
empiriskt arbete. Av de åberopade bearbetningarna saknas dock Pe
ter Burkes The Fabrication afLouis XIV ( 199 2) och Hans Villius Kad
XII (1993) i litteraturförteckningen.
Framställningen är väldisponerad och rätt välskriven. Mycket
störande är dock några grava grammatikaliska fel. Det heter nästan
genomgående »allmogen ... de» och »prästerskapet ... deras».
Även horrörer som »bondebefolkningen ... de>> och »adeln ... de»
förekommer.
Ericsson arbetar med fyra former av ideologiskt tilltal. För det
frirsta förekom det religiösa tilltalet. Här kunde kungen falla tillba
ka på en lång tradition enligt vilken prästerskapet använts för att
föra ut statsmaktens propaganda. Budskapet innehöll några kärn
punkter: kungen var insatt av Gud och sökte verkställa hans vilja.
Svenska folket var, likt gamla testamentets israeler, ett utvalt folk.
De olyckor som drabbade landet berodde på undersåtarnas synder.
Utan kungens och överhetens vakande makt skulle synden i landet
ta överhanden. De militära framgångar som vanns var ett utslag av
Guds nåd som man tacksamt fick ta emot utan att förhäva sig.
För det mulrn fanns det retoriska tilltalet som förklarade att
krigsansträngningarna var nödvändiga. Här var kronans utgångslä
ge till en början ganska gynnsamt, eftersom den helt korrekt kunde
hänvisa till att Sverige blivit anfallet. Dess längre kriget varade, dess
svårare blev det dock att förldara varför det inte uppnåddes fred och
varför nya pålagor krävdes. Kungens taktik blev att i allmänhet inte
rakt ut påbjuda dessa utan han lät landshövdingarna sammankalla
till möten där de skulle övertala de olika menigheterna till att sam
tycka till pålagorna. Därvidlag kunde de spela ut olika grupper mot
varandra. I vissa fall kom dock olika menigheter i förväg överens
om vad de skulle gå med på och lyckades på så sätt att mildra kraven.
Men givetvis fanns alltid ett underförstått hot om att kronan skulle
driva igenom sina krav med våld.
Det tredje ideologiska tilltalet var det materiella. För allmogens
del ledde kriget till att kronan i praktiken bröt de lmektekontrakt
som hade tecknats med landskapen. Mot slutet av kriget hade man

återgått till en allmän utskrivning. Till detta kom andra pålagor så
som olika gärder, skjutsningar m.m. Givetvis drabbades allmogen
hårdast av dessa pålagor. Men de gav även kungen en möjlighet att
uppträda som den förstående landsfadern. Han kunde göra efter
gifter eller i vissa fall rent av betala för tjänsterna. Framför allt kun
de han med lock och pock förmå ståndspersonerna att bidra till
krigsansträngningarna. Han framstod därmed som den som förde
lade börderna rättvist. Denna roll intog han för övrigt även gente
mot de olika ståndsgruppema. Således fick de lägre tjänstemännen i
motsats till de högre ut sina löner oavkortade.
Detta kom igen i det fjärde ideologiska tilltalet, det beskyddan
de. Riket framställdes som en kropp eller ett hushåll med kungen
som huvud respektive husbonde. Kungen var därför mycket med
veten om att hans uppträdande var viktigt för hur den förda politi
ken uppfattades: därför hans uppträdande i uniform och betoning
en av hans enkla livsföring. Kungen framstod därmed inte som
opersonlig utan som den som skyddade undersåtarna. Förutom i en
strävan efter en rättvis fördelning av bördorna, tog detta sig uttryck
i en skärpt kontroll av ämbetsmännen, som ju var kungens repre
sentanter, så att de inte för egen vinning krävde ut mer än de lagliga
pålagorna. I denna strävan omorganiserades under I 7 ro-talet för
valtningen. Detta resulterade bland annat i att undersåtarnas, i för
sta hand allmogens, ställning mot krigsmakten stärktes I 7 I 7. Vid
klagomål i samband med inkvarteringar måste nu krigsmakten be
visa sin oskuld. Regementscheferna blev personligen ekonomiskt
ansvariga för truppens övergrepp. Författaren påpekar att dessa re
former egentligen undergrävde den hierarki som gällde och som
sades vara instiftad av Gud.
I sitt avslutande kapitel sätter Ericsson sina resultat skickligt i
relation till tidigare forskning men även i ett längre perspektiv. Han
framhåller att utvecklingen efter kungens död innebar en konstitu
tionell revolution och feodal reaktion som syftade till att återgå till
tillståndet före r68o.
Peter Ericsson har lämnat ett viktigt bidrag till Sveriges inre och
sociala historia under det stora nordiska kriget. Tyvärr finns det risk

för att det inte uppmärksammas utanför historikernas skrå. Dessa
beskylls ibland för att skriva för krångligt och därmed avskärma sig
från den historiskt intresserade allmänheten. När författaren väljer
att arbeta med begreppet »ideologiskt tilltal» i stället för med >>pro
paganda» riskerar han just detta.
KLAUS-R. BÖHME

För vems vinning?
Ramel, Stig: Gijran lVIagnus Sprengtp01·ten. Fijrrädaren och patrioten.
Atlantis, Stockholm 2003. 288 s.
soM under senare år lmappast kwmat undgå nå
gon läsare av historiska verk är den populärhistoriska biografins
återkomst i boklådornas utbud. Gunnar Wetterbergs Axel Oxen
stiernabiografi och Lars-Olof Larssons Gustav Väsa -landsfader el
ler tyrann är endast två exempel i en strid ström av liknande verk.
Stig Ramels Go'ran lVIaguus Sprengtporten. Fijrrädaren och patrioten,
utgör ytterligare ett i denna genre.
Att shiva en biografi ställer stora krav på författaren. En bra his
torisk biografi skall helst fungera som ett titthål in i en svunnen tid,
där den eller de behandlade personerna lämnar bidrag till förståel
sen av periodens större sammanhang. I idealfallet skall biografin
därmed lämna information som sträcker sig utöver huvudperso
nens liv och gärning. Därigenom kan den-så gott det nu går-speg
la en hel epok utifrån en enda central individ. Däri ligger svårighe
ten.
Göran Magnus Sprengtporten utgör onekligen ett mycket tack
samt och väl valt studieobjekt. Han är i militärhistoriskt intressera
de kretsar känd för att vara Savolaxbrigadens förste chef, ett för
band som likt armens flotta kan sägas utgöra ett exempel på militärt
nytänkande under I 700-talet i Sverige. Savolaxbrigaden utgjorde
ett nyckelförband i försvaret mot Ryssland och nytänkandet kan säEN UTVECKLING

gas bestå i en långtgående anpassning för strid i skogsterräng. Bri
gaden opererade således inte enligt den förhärskande lineartakti
kens principer som var optimerad för strid i slättlandskap.
På det personliga planet framstår Sprengtporten, åtminstone i
Ramels tappning, som dubbeltydig och inte alltid som en särskilt
sympatisk figur. Lägger vi därtill till högst växlande framgångar i 1i
vet samt det faktum att han tillhörde toppskiktet i den svenska och
sedermera ryska förvaltningen, har vi en huvudperson som torde
uppfylla många av den bredare publikens krav på både relevans och
läsvärdhet
Vad finns det då att säga om denna välskrivna, medryckande och
på många sätt intressanta biografi? Verket är tämligen konventio
nellt upplagt, där Sprengtportens liv och leverne varit bestämman
de för dispositionen. Detta är föga förvånande med tanke på bio
grafins genrekrav. Sammanlagt innehåller boken fjorton kapitel och
två bilagor. Kapitlens avgränsningar kan därmed sägas utgöras av
viktiga faser i huvudpersonens liv och har även fått namn efter dessa,
såsom »I Katarina den storas tjänst» och »Triumf och tragedi på
den stora scenen». De två sista kapitlen »Tankar kring förräderi
och förrädare» och »Reflexioner kring en märklig människa» - är
delvis av en annan karaktär. I förräderikapitlet tecknas samtidens
och eftervärldens syn på Sprengtporten, men här hålls även en all
män diskussion om förräderi och en kort diskussion om medborga
rens födelse och undersåtens borttynande från den historiska sce
nen. I mitt tycke hade kapitlet »Tankar kring förräderi och förräda
re>> gott kunnat placerat först i biografin, då detta innehåller många
av de nycklar som hjälper läsaren att förstå de övriga kapitlen.
Verkets slagkraftiga undertitel inbjuder oneldigen till frågor.
För vem var egentligen Sprengtporten patriot eller förrädare om vi
lämnar dagens och dåtidens omdömen därhän? Ramel presenterar
(s. 247-249) en tes som vi skulle kunna kalla den sociopolitiska te
sen. Denna tar sin utgångspunkt i att Sprengtporten var medlem av
den statstjänande adeln, vilket i förstone kan tyckas vara en banal
utgångspunkt. Om man nystar i problematiken kring adeln och sta
ten under den slutande tidigmoderna epoken, vilket Ramel också
2 37-

gör, framträder ett åtminstone hyp otetiskt motiv för huvudperso
nens agerande. Göran Magnus Sprengtporten kom att börja sin
karriär i ett land som förlorat sin stormaktsställning och vars adel
fick sin samhällsställning ifrågasatt under r 700-talets andra hälft.
Adelns privilegier kom under perioden att undermineras av ekono
miska förändringar och så småningom även att inskränkas direkt
ifrån tronen.
Annorlunda var det i Ryssland, en stat på stark politisk och mili
tär frammarsch, vars adel hade privilegier som få svenska adelsmän
kunde drömma om. När Sprengtporten 1786 befordrades till både
kammarherre och generalmajor av Katarina den stora, fick han
samtidigt ett gods med 600 livegna. Förvisso torde godset med rys
ka förhållanden inte kunna räknas som överdrivet stort, men ställer
man det i relation till de egendomar och privilegier han hade i
Savolax, framstår Ryssland onekligen som ett framtidsland - eller
som Ramel uttrycker saken: >>För herrgårdsfolket i Savolax gick det
mycket lättare att bege sig till S:t Petersburg än till det avlägsna
Stockholm» (s. 48). Det faktum att Sveriges ställning tycktes bli allt
svagare samtidigt som Rysslands position stärktes under r 700-ta
lets lopp, borde alltså ha spelat en viktig roll för de adelsmän som
bytte lojalitet och sökte en annan ståndsmässig och mer lönsam
arbetsmarlmad. Ramel behandlar som sagt dessa frågeställningar,
även om det kanske hade varit en god ide att servera läsaren dessa
centrala resonemang innan han grep sig an biografin i egentlig
mening, och inte i ett fristående kapitel på slutet.
Frågan kvarstår emellertid: för vem var Sprengtporten egentli
gen patriot i sin samtid? Uppenbarligen tycks det ha varit relativt få
individer av Finlands befolkning som tycktes ha insett det fördelak
tiga med ett självständigt Finland under ryskt beskydd, vilket är
föga förvånande med tanke på vad som hände med Polen under
I 700-talet. Om det å andra sidan endast var den i Finland bosatta
adelns intressen Sprengtporten företrädde, varför agerade han då
inte för att adeln skulle få tillgång till den ryska adelns privilegier
efter I 809? I relation till dessa resonemang kan man fråga sig varför
inte andra delar av det svenska riket börjat agera på liknande sätt.

Skåne, såsom varande en del i det svenska riket, var av betydligt
yngre datum än Finland, vars besuttna adel torde ha kunnat vinna
mycket på att åter igen bli en del av Danmark. Regionen tycks dock
inte ha producerat företrädare för vare sig självständighet eller
statsbyte. Frågan om Sprengtportens politiska motiv och i vems
intresse han agerade kvarstår således, vilket i sig nog är en anled
ning till att han fortfarande väcker intresse.
Ramel berör då och då olika fenomen kring Sprengtportens mer
personliga agerande genom biografin, vilka dock inte resulterar
i några djupare analyser. Detta är synd då de hade kunnat fånga
många intressanta aspekter av epoken. Ett sådant är Sprengtpor
tens ständiga penningbekymmer. Vid ett par tillfällen blir han förä
rad stora summor pengar, som dock ofelbart tycks rinna honom ur
händerna. Varför detta-med vår tids ögon omfattande slöseri?
Det saknades säkerligen inte en ekonomisk rationalitet i detta age
rande, bara det att den inte var lik vår egen. Sprengtportens ekono
miska beteende kommenteras bland annat på följande sätt: »Att
leva inom ramen för sina tillgångar var en borgerlig livsstil som
aristokratin inte hade mycket till övers för>> (s. 58). En liten längre
utflykt i det forskningsläge som behandlar statuskonsumtion hos
det tidigmoderna samhällets övre sociala skikt hade här kunnat ge
läsaren en intressant analys av tidens ekonomiska agerande.
Ett annat område som Ram el behandlar på lilmande sätt, utgörs
av Sprengtportens sexualliv. Verkets huvudperson beskrivs som
notoriskt otrogen och tycks inte heller ha dragit sig för att gå till
prostituerade. Detta kommenteras endast på följande sätt (s. I 74):
Det sena I 700-talet får räknas som ett av de sexuellt mest frigjorda i tidevarven
i historien. Det är därför inte uppseendeväckande att Sprengtporten lever på
det sätt han gör.

Även på detta område finns det modern forslming att tillgå, som
Ramel kunde ha tagit hjälp av.
Verket blir i sin nuvarande utformning i det stora hela inte lidan
de av detta, men jag kan ändå inte som historiker låta bli att tycka
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att det är synd att Ramel i sin behandling av Sprengtporten springer
förbi många intressanta trådar som man som läsare bara väntar på
att han skall börja nysta i.
Avslutningsvis kan sägas att den historiskt intresserade allmän
heten genom Gå'ran lVlagnus Sprengtporten. Få'rriidaren och patrioten
får sig en välskriven biografi, ett spännande levnadsöde och ett
stycke svensk historia till livs. Med ett något mer öppet perspektiv
hade kosten kunnat bli något mer varierande och denna spännande
period hade kunnat få fler av sina motsägelsefulla drag belysta.Jag
är dock övertygad om att Ramels verk kommer att väcka läsarnas
nyfikenhet och stimulera dem att på egen hand söka mer kunskaper.
Det är gott så.
FREDRIK THISNER

Om bortglömd marin insats
Eriksson, Göran: SMrg!lrdskriget 1808. Striderna vid Kimitoå'n,
Nordvik akademi, Kimito 2003. 286 s.
oftast med striderna längs den
finska sydkusten under Gustav III:s 1yska krig 1788-1790. Mindre
kända och uppmärksammade är striderna i Åbolands skärgård
under finska kriget 1808-1809. Kanske detta beror på att kriget till
stor del har framställts som ett landkrig där Sveaborgs kapitulation
och de stora slagen i Österbotten har setts som direkt avgörande.
Detta beror sannolikt på fokuseringen på armens krigföring i den
tidigare krigshistoriska litteraturen i allmänhet och med avseende
på finska kriget i synnerhet. Överhuvudtaget har förståelsen för hur
land- och sjökrigföringen hänger samman varit ganska liten.
Det finns numera fog för att peka på sjöstridernas betydelse
under I 808. Trots deras relativa blygsamhet i förhållande till drabb
ningarna I 788-1790 var de allt annat än betydelselösa. Efter Svea
borgs kapitulation, vilken innebar att hela den finska eskadern av
skärgårds:flottan kom i ryska händer, var de svenska skärgårdsstridsSIL�RGÅRDSKRIG FÖRKNIPPAR VI

krafterna verkligen underlägsna. Mot alla odds lyckades ändå
svenskarna bjuda motstånd så länge att ryssarna aldrig på allvar
kunde utnyttja vattenvägen för att underhålla sin landarme i Öster
botten. Under stora nordiska kriget hade ryssarna med stor fram
gång använt sin galärflotta som underhållstransportör, vilket Chris
ter Kuvaja har visat i sin forskning. Av samma anledning kunde
Sverige upprätthålla sjöherraväldet i Bottenhavet och Bottenviken,
vilket medgav underhålls- och sjuktransporter långt in på hösten
1808.
Mot denna bakgrund är det glädjande att se att ny litteratur kring
skärgårdskriget 1808 kommer ut. Göran Eriksson har intentionen
att beskriva och till viss del presentera nya fakta kring skärgårdskri
get r 808 och striderna vid Kimitoön. Han vill också avhjälpa den
brist på kunskap som han menar finns kring händelserna bland de
människor som idag bor på Kimito med omnejd. Slutligen vill han
även visa forskare och myndigheter att denna del av historien är
intressant och borde lyftas fram mycket mer.
Boken sönderfaller i tio enskilda kapitel. De första fem ger bak
grunden till kriget, krigets förlopp och skeende i Finland samt skär
gårdskrigets utveckling under våren och försommaren 1808. Kapi
tel sex och sju ägnas striderna vid Kimito och äntringen av skär
gårdsfregatten Styrbjörn. Kapitel åtta fokuserar på konsekvenserna
för civilbefolkningen och kapitel nio har en folkloristik inriktning.
Avslutningsvis beskriver kapitel nio finska krigets fortsättning och
slut.
Eriksson lyckas uppnå sina mål med framställningen. Det är slå
ende hur nyare forskning kring underhållsproblematik och skär
gårdsflottan har tagits tillvara och arbetats in i framställningen. Vis
serligen är boken i strikt mening deskriptiv, men det salmas inte
analyser av stridernas betydelse och konsekvenser. Det är inte möj
ligt att lyfta fram allt av intresse, men några frågor kan kommente
ras. Uppfriskande är reflektionerna kring sjötransporternas bety
delse för utgången av kriget.
Det ligger en hel del i författarens resonemang kring det faktum
att efter nederlaget vid Sandöström och Westankärr minskade radi-

kalt möjligheterna att genomföra en framgångsrik landstigning
i södra Finland eller att från sjösidan understödja en landoffensiv
söderut. I beskrivningen av äntringen av skärgårdsfregatten Sty1-
bjiirn natten mot den r8 augusti r8o8 har författaren alldeles rätt
i att detta företag framstår som synnerligen meningslöst ur militär
synpunkt och inte minst om man betraktar de förhållandevis stora
förlusterna på svensk sida om 190 döda, sårade och saknade.
Slutligen får vi bland annat via det unika skadeståndsmaterialet
som finns bevarat en inblick i hur den civila befolkningen drabba
des. På samma sätt som på andra platser under detta krig drogs
civilbefolkningen in i luiget, inte genom de direkta striderna utan
främst genom armeernas behov av förnödenheter, inkvarteringar
och skjutsning. Krigets konsekvenser skall således sökas i de marsch
erande eller inkvarterade soldaternas spår - inte på slagfältet.
Erikssons bok är visserligen inte en produkt av en systematiskt
upplagd forskning, som författaren själv skriver, men uppfyller ändå
på många sätt de krav man kan ställa på en framställning som vill
göra anspråk på att stå på vetenskaplig grund. Referenserna skulle
kunna vara mer frekventa, och visst skär det i en historiker att Her
man Lindqvist får vara med, men hänvisningarna är ändå goda med
beaktande av att detta är ett amatörhistoriskt arbete och skall bedö
mas som sådant. Käll- och litteraturförteckningen vittnar dessutom
om att författaren, trots att han själv presenterar sig som novis, har
arbetat med primärt källmaterial, vilket verkligen manar till efter
följd, inte bara i den lokalhistoriska genren utan när det gäller
populärhistoria överhuvudtaget.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att styrkan i fram
ställningen för det första är författarens blick för de stora samman
hangen och att han lyckas sätta in de lokalhistoriska händelserna på
ett bra sätt i finska krigets helhet. För det andra har den senaste
forskningen inte gått författaren förbi, utan snarare har den lokal
historiska framställningen blivit smittad av systematiskt upplagd
forskning. För det tredje är Erikssons bok ett mycket gott exempel
på hur litteratur av detta slag kan sammanfatta och tillföra kunskap
ur ett lokalt perspektiv och uppfyller därför väl författarens bild-

ningsintentioner riktad mot en lokal publik. För det fjärde gör det
knappast saken sämre att framställningen är kryddad med citat,
utvikningar och försök att nå den enskilde individens upplevelser.
Det är just det som denna typ av litteratur skall göra!
MARTIN HÅRD STEDT

Den okuvliga Marianne
Ousby, Ian: Vägen till Verdzm. Franlirike ochfb'rsta världsl?riget.
Norstedt, Stockholm 2003. 4r 5 s.
DEN BRITTISKE litteraturhistorikern Ian

Ousby dog ganska ung, 54
år, år 2001. Förutom litteraturhistoriska verk hade han skrivit en
prisbelönt bok om den tyska ockupationen av Frankrike under
andra världskriget. Också när han grep sig han det första världskriget
i detta postumt utgivna verk var det Frankrike som stod i centrum.
På engelska har boken undertiteln France, Nationalism and the
First U7orld War. Den förkortade svenska översättningen, utan »Na
tionalism», ger ett alltför förenklat intryck av Ousbys komplexa bok
som rör sig på flera högintressanta nivåer. Det gäller ingalunda
»bara»· en berättelse om Frankrikes historia under första världskri
get till och med slaget vid Verdun. Det är sant att en fascinerande
och skrämmande bild av detta så traumatiska slag växer fram under
Ousbys skickliga händer och upptar en stor del av bokens innehåll.
NI.en, och det är bokens röda tråd och verkliga värde, slaget ställs
hela tiden i relief mot och förldaras med hänvisning till en speciell
sorts fransk nationalism:
»Slaget vid Verdun kräver en bredare ansats om man skall
undersöka dess totala betydelse för Frankrike» och »Soldaten som
kom för att slåss vid Verdun tog, jämte sina vapen, med sig en hel
uppsättning kulturella antaganden det som fransmännen själva
kallar mentalite». I dessa meningar, speciellt den senare, ligger
nyckeln till Ousbys bok.
Ousby tar sin avstamp i det nationella trauma som det av de fles-

ta, fransmän som utlänningar, oväntade nederlaget i 1870- 1871
års krig medförde. Att den preussiska stormvinden så enkelt rasera
de det franska korthuset fick många konsekvenser. Kejsardömet so
pades bort och ersattes av en republik, till det yttre labil och ombyt
lig men med en inre seghet som till slut gjorde den accepterad av
det franska folket och förvandlade den till något som ansågs vara
värt att kämpa för.
Men ännu viktigare var förändringen av Frankrikes plats i Euro
pa och världen. Från att ha varit hemmakontinentens >>kung» var
man plötsligt distanserad av sin betydligt mer dynamiska och effek
tiva granne i öster. Detta nya dödliga hot måste mötas på flera plan.
Det säkerhetspolitiska läget var årtionden efter kriget kritiskt.
Frankrike stod utan bundsförvanter medan Bismarcks Tyskland
efterhand lyckades lmyta till sig Österrike-Ungern, Italien och
Ryssland. T ill all lycka förde Bismarck en fredlig politik inriktad på
att i första hand konsolidera sitt nyenade rike och på att undvika
utrikespolitiska äventyrligheter. _Men när den nye Kaisern avsatte
Bismarck år 1890 för att kunna föra en egen, aggressivare utrikes
politik som skulle ge Tyskland dess rätta plats i solen löste han sam
tidigt upp banden med Ryssland. Frankrike tog chansen att få en
mäktig bundsförvant. När sedan den tyska :flottupprustningen
bidrog till att Storbritannien allt mer, utan att helt binda sig, lutade
mot Tysldands motståndare hade Frankrike säkerhetspolitiskt ett
mycket bättre läge, även om Tysklands förmåga utvecklades betyd
ligt snabbare än Frankrikes.
Kärnan i Ousbys resonemang ligger dock i hur den franska
nationalismen ut-vecklades under drygt fyra decennier. Här ställs
förhållandet till Tyskland i centrum. Nederlaget år 1871, skade
ståndet och förlusten av Elsass-Lothringen klargjorde en sak. Tysk
land var Fienden. Det var mot Tysldand som man måste mäta sig,
det var den tyska utmaningen som man måste stå emot.
Det kunde man naturligtvis göra på flera sätt. Som synes lycka
des man lmyta till sig viktiga verldiga eller potentiella allierade som
också kände sig hotade. Den franska militära förmågan måste åter
upprättas både materiellt och genom ett stort soldatuttag, procen-244

tuellt betydligt större än det tyska. På båda punkterna lyckades man,
delvis genom att lära av fienden.
Men det för Ousby viktigaste sättet var på det mentala planet.
Fransmännen måste åter bli stolta över sitt land. På ett ganska
enkelt sätt kunde man återupprätta den franska »gloiren>> genom
koloniala erövringar, även om detta måste ske med viss försiktighet
eftersom det gällde att inte allt för mycket komma i konflikt med
engelsmännen. Man lyckades väl, inte minst i jämförelse med tys
karna, som hölls tillbaka i sina koloniala ambitioner av Bismarck.
Men kärnfrågan var ändå den direkta relationen till Tyskland. På
vilka områden var Frankrike överlägset? Ett var det historiska,
menade man. Frankrike hade en lång nationell identitet och hade
under långa tider varit Europas och världens ledande makt medan
Tyskland länge och väl varit splittrat och maktlöst, snarare en lek
boll för andra än en självständig kraft. Att detta behagliga läge plöts
ligt tagit slut år 1870 gjorde inte historien mindre angelägen att gå
tillbaka till, snarare tvärtom.
Ett annat område var det kulturella. Frankrike hade en lång,
högt utvecldad kultur, länge världsledande och föremål för utlän
ningarnas beundran och efterapande. Nederlaget hade inte ändrat
på detta utan snarare tillfogat ytterligare en dimension av tragik
och lidande. Med Tysldand var det annorlunda. Trots vissa ärofulla
historiska inslag hade man nu förvandlats till ett militaristiskt mons
ter dominerat av Preussen. Likhetstecken sattes helt geschwint
mellan Preussen och Tyskland och den förfinade franska kulturen
framstod i all sin överlägsenhet jämfört med den barbariska tyska.
Dessa två plan skulle sammansmältas i nationalismen. Skulle
man kunna stå emot preussarna måste Frankrike vara enigt. Alla
fransmän måste känna sig som fransmän och de lokala, partikulära
tendenserna måste motarbetas. Skolor och militär skulle pressa in
de allmänfranska värderingarna och påvisa hur överlägsna de var
alla utländska, i synnerhet de tyska.
Det fanns en probersten på hur denna mentala indoktrinering av
fransmännen lyckats. Lyckades franskheten och det franska språket
i Elsass-Lothringen stå emot trycket från de nya herrarna var det

ett konkret bevis på den inneboende överlägsenheten hos Frankri
ke, dess kultur och dess historia. När de förlorade provinserna en
gång skulle återförenas med hemlandet måste de kunna tas emot
med öppna armar. I stort sett var fransmännen framgångsrika på
denna speciella front, särskilt i det mer franska Lothringen.
På dessa olika sätt skulle alltså den franska mentala styrkan byggas
upp inför nästa stora tyska utmaning. Den kom också år 1914 och
speciellt år 1916 med slaget om Verdun. 'l)rskarna lade ju upp strate
gin på ett nytt och infernaliskt sätt. Vid Verdun, med dess speciella
symbolvärde för fransmännen, förväntades den franska armen bjuda
hårdnackat motstånd och därigenom möjliggöra för tyskarna att till
foga den så enorma förluster att dess stridsvilja skulle knäckas.
Tyskarna rälmade rätt på en punkt. Fransmännen satte in alla
krafter för att försvara staden. Men tyskarna räknade fel på två av
görande punkter. Fransmännens moral knäcktes aldrig, trots enor
ma förluster. Däremot led tyskarna själva nästan lika stora förluster
och det var de som till slut lämnade slagfältet. Resultatet blev alltså
något som fransmännen kunde räkna som en seger för sitt heroiska
motstånd. Den franska långsiktiga mentala upprustningen hade gi
vit resultat.
Men Ousby dissekerar också den enskilda franska soldaten och
de fruktansvärda upplevelser han gick igenom. De allra flesta fran
ska soldaterna tjänstgjorde åtminstone någon gång i infernot vid
Verdun och märktes för livet av detta. Ousby säger inte det direkt,
men kanske går det att hävda att Verdun inte knäckte den franska
stridsmoralen år 19 I 6 eller ens vid myteriet år 1917 utan snarare år
1940, tidpunkten för nästa stora utmaning från tyskt håll.
En läsning av Ousbys fascinerande bok förstärker ytterligare det
oerhört starka intryck man får när man besöker det gamla slagfältet.
- BJÖRN GÄ_FVERT

Nationen stod bakom armen
Clayton, Anthony: Paths of Gl01:y. The French Am1y, 1914-1918.
CassellMilitary, London 2003. 238 s.
BOKENS OMSLAG UTLOVAR en förklaring av hur den franska armen
räddade Europa under det första världskriget. Denna programför
klaring förefaller innebära att författaren kommer att leda i bevis
att den franska armen faktiskt gjorde detta.Men det är inte om den
na fråga som boken handlar. I stället är den en beskrivning och ana
lys av den franska armen, dess operationer och, i synnerhet, dess
människor samt om förhållandet mellan regering och arme.
Patbs of Glory inleds med en relativ noggrann beskrivning av de
inledande striderna mellan de allierade och centralmakterna med
fokus på de franska aktionerna. Inledningen blir en aning chockar
tad eftersom läsaren översköljs med namn på orter och personer. I
fortsättningen blir emellertid inte beskrivningen av de militära ope
rationernas genomförande så dominerande utan bildar snarare bak
grunden till skildringen av den franska armen och dess förhållan
den. Det som boken tillför i detta avseende är beskrivningen av de
franska frontsoldaternas vidriga vardag med smuts, dålig mat, oro
för familjen och, naturligtvis, den ständigt närvarande dödsfaran.
I boken återges emellertid också förtjänstfullt mindre kända
aspekter: operationerna på Balkan och i MeJlersta östern samt i
Afrika. I det senare fallet behandlas dels kriget mot de tyska strids
krafterna och dels striderna med diverse afrikanska folk, såväl såda
na som ingick i det franska kolonialväldet som andra. Av särskilt
intresse är också beskrivningen av de i Tyskland stationerade
franska ockupationstrupperna efter krigsslutet.
Efter skildringen av de inledande striderna diskuterar författa
ren den franska armen inför kriget: dess strategi, doktrin och för
hållandet mellan denna och den franska nationen. Enligt recensen
tens uppfattning är åtminstone analysen av det strategiska tänkan
det väl grund. Inte minst saknas en ordentlig diskussion av
konsekvenserna av den traumatiska förlusten i 1870-1871 års krig.
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Såväl Ardant du Picqs som Fochs tankar borde ha förtjänat en något
mer ingående analys. Författaren tycks inte ha observerat att tan
ken på att fransk elan skulle kunna balansera motståndarens över
makt, i detta fall den tyska, hade en lång förhistoria som går tillbaka
till Folard i början av 1700-talet. Att den offensiva doktrinen,
offensive lt l'outrance, ledde till onödiga förluster är klart men förfat
taren ger också flera exempel på att offensivandan var av stor mora
lisk betydelse precis som Folard och du Picq hade förutspått.
Intressant är emellertid hur den franska statsledningen under de
sista åren före kriget lyckades förvandla en omkring 1910 tämligen
demoraliserad fransk här till en arme beredd att göra sitt yttersta
fyra år senare. Läsaren får en rimligt omfattande beskrivning av den
franska armens ställning i nationen och hur den påverkades av kon
flikterna mellan olika politiska och religiösa fraktioner där fallet
Dreyfus kom att spela en central roll.
De därpå följande kapitlen omfattar i princip ett krigsår vardera.
Kanske det mest intressanta med krigsskildringarna är den mänsk
liga aspekten, som hela tiden hålls i förgrunden. Det är frontför
bandens vardag som i första hand skildras men författaren ger också
intressanta inblickar i de ledande generalernas inbördes förhållan
den. Inte minst är det intressant att se hur den försiktige Petain och
den offensivt inriktade Foch tycks ha kompletterat varandra. Varje
kapitel avslutas med en sammanfattning där författaren successivt
fokuserar på olika aspekter: soldaternas moral, den vapentelmiska
utvecklingen, flygets betydelse etc.
De avslutande kapitlen och bilagorna behandlar övergripande
frågor som situationen i Frankrike efter krigsslutet, med utblick
framåt mot 1940, vapenutveckling, organisation, utbildning etc.
De viktigaste generalerna skildras i kortfattade biografier.
Bland alla tänkbara aspekter, som förtjänar att lyftas fram, skall
här bara nämnas två. Den ena är kolonialtruppernas betydelse. Inte
minst spelade förband från Senegal och Marocko en mycket större
roll än vad åtminstone recensenten tidigare trott. Den andra är lo
gistiken. Fransmännen var uppenbarligen mycket sldckliga i att
hantera de stora truppförflyttningar det ofta var fråga om. Här spe-

lade, som författaren understryker, den franska utbildningen med
sin betoning av matematik en viktig roll. Samtidigt slås man av hur
illa man ofta skötte det mer frontnära underhållet inklusive sådant
som för klimatet lämpliga uniformer.
Av de många generalerna som skildras är naturligtvis Petain den
för framtiden intressantaste. Författaren diskuterar inte direkt Vi
chyregeringens framtida ledare, det skulle ha fallit utanför ämnet,
men han ger ändå successivt ett psykologiskt porträtt av denne som
åtminstone delvis förklarar kommande händelser. Petain är ju ge
neralen som verkligen vårdar sina soldaters moral och därigenom
lyckas rycka upp den franska arme som efter Verdun och Nivelles
misslyckade offensiver året därpå r 9 r 7 står vid sammanbrottets
rand. Han framstår här som en fadersgestalt, en bild som han skulle
komma att utnyttja efter 1940. Man ser också att Petain har svårt
med såväl britter som, i synnerhet, den amerikanske generalen
Pershing, vilket säkert kom att få betydelse för hans framtida vägval.
Det första världskriget är inte minst betydelsefullt som grund
för det andra. Detta är en aspekt som författaren behandlar på ett
förtjänstfullt sätt, dels antydningsvis löpande i texten och dels i ett
särskilt kapitel mot slutet. Tre aspekter förtjänar att lyftas fram.
Den viktigaste är kanske den klyfta som på många sätt kom att ska
pas mellan arme och nation som ett resultat av kriget. Denna hade
många orsaker: frontsoldaternas alienation relativt de som inte de
lade deras upplevelser, radikalpacifisrnens utbredning och natur
ligtvis de allmänna ekonomiska och mänskliga konsekvenserna av
kriget. Inte minst det stora antalet psykiskt och fysiskt skadade män
niskor måste ha utgjort en enorm börda för ett land som förlorat en
stor del av sin produktiva befolkning. En annan aspekt är den fran
ska ockupationen av delar av Tyskland som till tyskarnas förskräck
else till stor del kom att utföras av färgade trupper från kolonierna.
Även om inte fredsvillkoren blev så stränga som t.ex. Foch hade fö
respråkat så skapades säkert här en grogrund för tysk revanschism.
En tredje är känslan, som propagandan kom att förstärka under
mellankrigstiden, att Storbritannien inte hade stöttat Frankrike i
rimlig utsträckning.
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Det finns naturligtvis många rent militära lärdomar att dra ur en
bok som Paths af Glor-y varav en del fortfarande är gällande. En så
dan är vilken viktig roll de stridsvana reguljära förbanden och sol
daterna spelade för att stabilisera den franska värnpliktsarmen. Re
dan med dåtidens förhållande var det svårt för de från den dvila
världen kommande värnpliktiga att klara krigets psykiska och fysis
ka påfrestningar. Eftersom påfrestningarna i grunden är desamma
idag, om än förhoppningsvis inte långvariga, kan man fundera över
hur dagens värnpliktiga skulle klara sig. En annan är vilken enorm
betydelse underofficerare och officerare hade för förbandens moral
- där dessa var skickliga och brydde sig om sina män hade soldater
na långt större uthållighet än där så icke var fallet. De högre chefer
nas egenskaper spelade naturligtvis också en stor roll. Clayton un
derstryker hur viktigt det var att 1nånga av de ledande officerarna
hade lång erfarenhet från kolonialkrigen. Samtidigt är det påfallan
de hur många generaler som behövde bytas ut inte minst under de
första krigsmånaderna. Man kan undra över hur våra svenska gene
raler, i allmänhet utan större operativ erfarenhet, skulle klara att
leda under krig. Sammanfattningsvis så formar sig boken till en
vittnesbörd av hur viktig (strids-)moralen är på alla nivåer när ett
lands sätts på sitt yttersta prov.
Bokens styrka är beskrivningarna av de sociala och moraliska
faktorerna - hur dessa påverkade och påverkades av krigföringen.
Inte minst gäller detta de övergripande skildringarna av förhållan
det mellan arme och nation förändras före, under och efter kriget.
Av stort värde är de avslutande sammanfattande kapitlen, som också
pekar framåt mot det andra världskriget och 1940 års militära och
politiska katastrof.
Beskrivningen av det strategiska och militära tänkandet bakom
den franska doktrinen är emellertid väl tunn för recensentens smale
Över huvud taget kunde boken ha innehållet mer av strategisk ana
lys - men detta är å andra sidan inte författarens syfte. Framställ
ningen av de militära operationerna med dess mångfald av namn på
personer och orter är tidvis, speciellt inledningsvis, kanske väl de
taljerad. Kanske är denna svårighet ofrånkomlig.
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Sammanfattningsvis är detta en värdefull bok som väl fyller sin
plats i bibliografin över första världskriget. Den bör också vara av
stort värde för alla som är intresserade av militärt ledarskap på såväl
hög som låg nivå. I detta avseende har även dagens svenska för
svarsmakt en del att lära i denna bok.
- LARS WEDIN

Att sprida och mottaga information
Ponting, Clive: Tretton dagm: Den drnmatis!ea nedräkningen
tillfiirsta världskriget. Prisma, Stockholm 2003. 416 s.
CLIVE PONTING är en engelsk statsvetare och tidigare högt uppsatt
tjänsteman i brittiska försvarsdepartementet. Han kom emellertid
att åtalas för att ha läckt information om sänkningen av den argen
tinska kryssaren General Belgrano under Falklandskriget. Därefter
har han ägnat sig åt författande av revisionistisk historisk litteratur,
bland annat om Winston Churchill och om Storbritannien år
1940.

När han tar sig· an första världskrigets uppkomst förväntar man
sig därför ett försök till omvärdering. Nu är det lite svårt att veta
vad som i så fall skulle omvärderas. Historikerna har på detta deras
klassiska slagfält ännu inte nått fram till någon konsensus. Deras
diskussion har till stor del utvecklats till att ta ställning till Fritz
Fischers teser från tidigt 1960-tal om Tysklands dominerande
ansvar för krigsutbrottet.
Normalt väljer den som skall ägna sig åt detta ämne att låta ett av
två grepp dominera. Antingen tar man i huvudsak ett längre per
spektiv på utvecklingen, ofta från I 87 I. I sådana fall hamnar man
normalt i förklaringar av strukturell karaktär, såsom allianssyste
met, Tysldands relativa makttillväxt, kapprustning, handelsrivali
tet, franskt revanschbegär, rysk expansionslust på Balkanhalvön
med flera.

Det andra angreppssättet är att anlägga ett kortare perspektiv,
oftast från 28 juni 1914 till krigsutbrottet r-4 augusti, Ponting väl
jer detta. Då finns ett nytt val mellan en renodlat kronologisk fram
ställning eller att koncentrera sig på en makt i taget och följa denna
under den kritiska perioden.
Väljer man den andra metoden, vilken är vanlig i samlingsarbe
ten, får man ofta det intressanta resultatet att det studerade landet,
oavsett vilket det är, framstår som mer »skyldigt» än i andra typer
av angreppssätt. Ponting väljer inte denna väg utan ger en kronolo
gisk framställning i princip dag för dag. En sådan approach leder
ofta till koncentration på sådant som telmiska kommunikationspro
blem, avsiktlig desinformation, misstag och felbedömningar gjorda
under stark stress. Här dominerar de kortsiktiga faktorerna, och
helt i linje med detta sammanfattar Ponting (s. 4 7f) att:
... /k/rig var inte oundvikligt 19x4 och det var inte inbyggt i den europeiska si
tuationen. Anledningen till krigsutbrottet i slutet av juli och början av augusti
kan man bara förstå genom att undersöka de europeiska regeringarnas åtgär
der under krisen.

Något nyanserar han detta (s. 74) genom att hävda att:
... /d/et var Balkankrisen som tände stubinen men det var strukturen i det eu
ropeiska allianssystemet som gjorde att konflikten utvecldades till ett europe
iskt krig.

Han följer alltså hur stubinen antändes och brann fram till krutdur
ken utan att någon kunde- eller ville- släcka innan det var för sent.
Detta gör han på ett skickligt och medryckande sätt där han väl tar
till vara på den inbyggda spänningen i händelseförloppet. Speciellt
stor tonvikt, i jämförelse med andra författare med samma an
greppssätt, lägger han vid kommunikationsproblematiken. Det
framgår tydligt att svårigheterna med att skicka telegram mellan till
exempel Ryssland och Västeuropa (med kryptering, behovet av att
sända över en annan linje än den normala genom Tyskland och de-

k ryptering) ledde till både kraftiga förseningar och ibland förvansk
ningar. Om man därtill lägger att de mäktiga ambassadörerna ofta
avsiktligt fördröjde telegrammens avsändande och likaså med av
sikt förvanskade den information som de skulle förmedla (i flera fall
framstår dessa potentater i Pontings framställning som synnerligen
framgångsrika desinformatörer gentemot sina egna regeringar!)
och att det tog lång tid att hitta adressaten, förstår man att besluts
fattarna i dessa dagar av snabba och ödesdigra förändringar hade
ett allt annat än optimalt beslutsunderlag. Detta gällde särskilt de
potentiella motståndarnas åtgärder, om vilka missuppfattningarna
var legio.
Ponting hävdar för all del inte att kriget automatiskt skulle ha
undvikits om aktörerna haft fullständig kunskap om varandra. Vissa
hade dock intresse av att utnyttja situationen. Han ligger däremot
nära att hävda att utvecklingen hade kunnat bromsas så att exem
pelvis kriget mellan Österrike-Ungern och Serbien - ett tredje Bal
kankrig inte hade utvecklats till ett storkrig, eller att till och med
Österrike-Ungern hade kunnat förmås att godta det serbiska svaret
på dubbelmonarkins ultimatum. Nu blev det emellertid inte så.
Ponting ger ingen sammanfattande analys av »skuldfrågan>> men
även i hans framstäJlning är vissa länder mer »-skyldiga» än andra.
Österrike-Ungern och Serbien samt deras uppbackare Tyskland
och Ryssland framstår som i avgörande ögonblick mer aggressiva
än Frankrike, Storbritannien (och Italien). Han avstår dock från att
explicit nagla fast dessa som de stora bovarna, något som i alla fall
undertecknad ser som en fördel.
- BJÖRN GÄFVERT

Jul i skyttegraven
Wcintraub, Stanley: Stilla natt. När vapnen tystnadejulen r914Leopard, Stockholm 2003. r93 s.
hade någonsin förekommit som berört så
många, varat så länge eller haft samma potential att förändra läget
som då elden plötsligt upphörde på julafton r914», menar Stanley
Weintraub i förordet till sin bok om denna helt oväntade händelse.
Inte nog med det, han upphöjer den till en myt- men en sann myt.
Ämnet är inte helt lätt att behandla. Eftersom händelsen inträf
fade helt spontant finns det givetvis inga planer eller dylikt som man
kan avläsa den mot. Eftersom den skedde mot det högre befälets
vilja, åtminstone i de allra flesta fall, är handlingar som krigsdag
böcker och rapporter normalt mycket knapphändiga och överslä
tande, om de alls tar upp det som inträffade. Vad Weintraub, och
andra som behandlat ämnet, i huvudsak kan utnyttja är brev från
fronten till hemorten, ett antal tidningsartiklar när nyheten läckte
ut samt memoarer och andra tillbakablickar.
Detta leder till ett par problem som vVeintraub egentligen inte
tar upp. Ett är källkritiskt: finns det en tendens i breven att inför de
hemmavarande, som inte kunde föreställa sig skyttegravskrigets
hemskheter, ta fasta på ljusare episoder och förstora upp dem för att
lugna ner dem och i just detta fall visa att man kunde fira jul på ett
något så när normalt sätt? Inte heller memoarerna ägnar författa
ren några källkritiska funderingar. Ett annat problem är övervikten
av engelskt material, speciellt jämfört med franskt. Det är möjligt
att den totala bild Weintraub ger av den spontana vapenvilans om
fattning något överdriver den engelsk-tyska fraterniseringen jäm
fört med den fransk/belgisk-tyska, även om de senare rimligtvis var
mindre omfattande.
Weintraub kan sägas ha fyra huvudfrågor: Hur började den
spontana vapenvilan? Hur avslutades den? Varför blev det knappast
någon upprepning? Vad hade hänt om man inte tagit upp vapnen
igen efter julen 1914?
»INGEN YAPENVILA
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Enligt författaren, och andra, var det ett tyskt initiativ som låg
bakom vapenvilan. Att fira jul med julgranar och ljus, gåvor och
sång var nödvändigt för den tyske soldaten. En förutsättning för att
detta skulle kunna ske något så när ostört var ett eld upphör. Tys
karna lyckades i många fall få med sig engelsmännen i julsångerna.
Detta ledde sedan till mer allmän fraternisering i ingenmansland
med bland annat utbyte av gåvor, fotbollsmatcher, gemensamma
gudstjänster och begravningar av de döda. En bidragande orsak var
det vackra vintervädret som just till jul avlöste en längre och ihål
lande regnperiod.
Det var dock inte alla tyskar som tog sådana initiativ. Speciellt
preussarna uppgavs vara återhållsamma medan sydtyskar och sach
sare beskrivs som initiativrikast. Regementen som bestod av äldre
reservister var oftast mer angelägna än de som bestod av yngre sol
dater. Även gentemot fransmännen och belgarna hade tyskarna vis
sa, om än begränsade, framgångar när det gällde att få till stånd en
vapenvila. Fransmän och belgare var ofta mer hatiskt inställda mot
tyskarna, som ju ockuperat deras mark, än engelsmännen, vars eget
land lmappast var hotat.
Det är inte helt klarlagt hur vapenvilan upphörde. v\Teintraub
menade att det huvudsakligen berodde på enstaka våldshandlingar
som eskalerade. Det fanns givetvis på båda sidor befäl och soldater
som såg med ogillande på denna fraternisering med fienden (Hitler
var exempelvis en sådan) och gärna saboterade den. Dessutom in
grep det högre befälet på båda sidor och förbjöd detta oplanerade
ingrepp i den normala krigföringen. Vissa försök gjordes att uppre
pa vapenvilan vid julen 1915 men de lyckades endast i liten skala.
Därefter dog försöken ut.
Weintraub ger en i det stora hela välskriven och övertygande
bild av dessa händelser.Jag tycker dock att boken har en för otydlig
inre struktur. Författaren tenderar att hoppa fram och tillbaka mel
lan olika episoder på ett något förvirrande sätt.
Man kan också sätta en hel del frågetecken för hans avslutande
tankar om vad som skulle ha skett om vapenvilan inte hade upphört
utan framkal1at en fred. Konsekvenserna skulle ha blivit, menar
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han, enorma. Förutom de närliggande politiska följderna - ingen
makt åt Hitler, 1\1ussolini, Lenin, Stalin eller Trnman (!)- skulle det
ha fått vetenskapliga och kulturella effekter. Astronomi och biolo
gisk forslming hade stärkts, kubismen framträtt igen med stor styr
ka. Kvinnornas emancipation hade fördröjts vilket skulle ha lett till
större sociala spänningar och mer våld, speciellt i Storbritannien.
Är det verkligen mödan värt att spekulera så detaljerat om följ
derna av en så osannolik händelse som att en spontan julvapenvila
skulle bli permanent, trots alla politiska och militära makthavares
motstånd? Knappast. Ett kontrafaktiskt resonemang av detta slag
ger inte ett seriöst intryck och drar, i mitt tycke, ner behållningen
av boken.
- BJÖRN GÄFVERT

I{oncist om Det stora kriget
Howard, Michael: The First World FVm:
Oxford University Press, Oxford 2002. 154 s.
professor emeritus i modern historia vid
Oxford och Yale och nestor inom brittisk militärhistorisk forsk
ning, har författat en kort introduktion till första världskriget, av
sedd att läsas av den som helt saknar förkunskaper. Förvånansvärt
väl lyckas författaren i sitt uppsåt. Läsaren erinrar sig hans FVtn· ln
European History (1976), där han på ungefär samma utrymme lika
elegant och pedagogiskt sammanfattade tusen års europeisk krigs
historia.
När det gäller den klassiska frågan om krigsskulden hör Howard
till dem som i Versaillesfredens efterföljd lägger merparten av skul
den på den tyska statsledningen. Den tog en kalkylerad risk genom
att stödja Österrike-Ungern mot Serbien efter skotten i Sarajevo.
Den gjorde så eftersom ett europeiskt krig ändå föreföll oundvik
ligt och det vore bättre att få kriget 1914 än några år senare, när
SIR MICHAEL HOWARD,

Rysslands återhämtning efter 1905 års revolution och nederlaget
mot}apan skulle ha hunnit längre och gjort styrkeförhållandena än
mer ogynnsamma än de redan var. Som troligaste alternativ satsade
man dock i Berlin på att ryssarna skulle backa från sitt stöd till ser
berna. Redan här började kalkylen som bekant att gå snett, och se
dan innehar den tyska uppmarschplanen som utgick från ett två
frontskrig - Preussens dilemma alltsedan Fredrik den stores dagar
- att även Frankrike skulle dras in, liksom Belgien och därmed även
Storbritannien och dess imperium. Konfliktens eskalering somma
ren 1914 var alltså starkt knuten till beslut som fattades i Berlin.
Den »arkaiska militarism, okuvliga ambition och neurotiska osä
kerhet» som enligt Howard präglade såväl det unga tyska dket som
dess obalanserade kejsare framstår som en sällsynt ödesdiger kom
bination.
Howard lyckas på ett enastående sätt visa hur artilleritelmik, in
fanteritaktik och storstrategiska överväganden på västfronten in
timt hängde samman. Han framhåller också den okritiska patrio
tism som präglade de dåtida europeiska samhällena, och som fick
miljoner människor att villigt strömma in under fanorna för att blö
da och dö, de hemmavarande att utan större lmot underkasta sig
oerhörda uppoffringar. Även om skeendena på slagfälten får förhål
landevis stort utrymme i framställningen, försummar författaren
alltså inte att även behandla krigsansträngningarnas samhälleliga
konsekvenser. Storbritannien och Frankrike svarade på det totala
krigets utmaningar genom att låta de civila politikerna ta ett fastare
grepp över militären. I Tyskland blev det istället militären som tog
befälet över det övriga samhället. I Ryssland banade krigets påfrest
ningar vägen för 70 års kommunistisk diktatur. I alla länder innebar
kommandostyrning av ekonomin och uppammad hatpropaganda
mot fienden att den liberala samhällsordningen i Västerlandet led
skador, som kom att bli bestående under resten av 1900-talet.
Mot bakgrund av de lidanden som den brittiska blockaden tillfo
gade den tyska civilbefollmingen (den ska ha orsakat 730 ooo döds
fall i Tyskland mellan 1914 och 1919) fanns i Berlin inga moraliska
betänkligheter mot att införa det oinskränkta ubåtskriget i 1917.
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Trots att beslutet garanterade att USA skulle ansluta sig till fiende
sidan, chansade man på att kriget skulle hinna vinnas innan de ame
rikanska trupperna hunnit över. Återigen kalkylerade man fel. Det
blev Tyskland och dess bundsförvanter som först gick ned för räk
ning hösten 1918.
Den fredsordning som skapades 1919-1920 var inte så dålig
som sitt rykte, menar Howard. De nya stater som skapades på rui
nerna av de gamla imperierna i Öst- och Centraleuropa blev bestå
ende I 900-talet ut, ända tills Jugoslavien upplöstes i inbördeskrig
och T jeckoslovakien genom en folkomröstning. Kriget innebar
också att den fransk-tyska gränsen till sist stabiliserades efter tusen
år och att »den orientaliska frågan>> -som gällde hur det sönder
vittrande Osmanska riket skulle hanteras och som skapat så mycket
spänning i europeisk politik under I 800-talet -äntligen kunde av
skrivas. Men frågan om hur det alltjämt mäktiga 1J1skland skulle as
simileras i Europa löstes inte, och skulle inom 20 år utlösa ett nytt,
ännu förfärligare lerig.
De nutida europeerna - barnbarnsbarnen till dem som stred och
dog vid Ypres, Verdun, Caporetto, Tannenberg, Gallipoli och Ska
gerraclc -kan tycka att den epok Howard skildrar känns lika avläg
sen och främmande som medeltiden. Ändå spårar många av de kon
flikter som upptar deras egen samtid - Balkan, Palestina, Irak sina
rötter tillbaka till händelserna 1914-1918. De få timmar det tar att
läsa boken är därför väl investerade. Den tiden bör varje medborga
re i det moderna Europa kunna kosta på sig.
- GUNNAR ÅSELIUS

I<:riget runt omkring Malta
Tamelander, Michael: �Malta. Kriget i Nledelbavet 1940-1942.
Historiska Media, Lund 2003. 443 s.
ena hälften av det svenska radarparet i mi
litärhistoria Tamelander/Zetterling, har med egen penna tagit sig
an kriget i Medelhavet åren 1940-1942. Tonvikten skall ligga på
Malta som sedan år 1800 kontrollerades av Storbritannien. Under
andra världskriget låg ön som en spärr för förstärkningar och un
derhållstransporter mellan Libyen och Italien. Krig mellan Italien
och Storbritannien innebar, från italiensk synvinkel, att ön måste
erövras. Från brittisk synvinkel skulle den naturligtvis hållas. Att
försvara Malta var ingalunda någon lätt uppgift, främst genom öns
närhet till Italien och därmed också närheten till flygstyrkor base
rade på Sicilien. De trånga farvattnen omkring Malta lämpade sig
också för basering av lätta flottstyrkor på ön. Underhållssituationen
för garnisonen på ön var dock den svåraste nöten att knäcka.
Tamelander inleder sin expose över kriget med att berätta om
det fascistiska Italien och Maltas tidigare historia. Den belägring
som ön stod inför 1940 var nämligen inte den första. År 1565 hade
turkiska styrkor landstigit och försökt erövra ön från de dåvarande
härskarna Johanniterriddarna. I denna belägring besegrades slutli
gen turkarna av denna till viss del anakronistiska kvarleva från kors
tågen. På 1500-talet hade johanniternas främsta allierade stått att
finna i de spanska områdena i södra Italien - r 940 var det istället
därifrån som fienden kom. Inledningen bär onekligen spår av de ro
mantiska skildringarna av öns historia, förmedlade genom bland
andra Ernle Bradford. 1 Tamelanders grepp omfattar kriget i hela
Medelhavsområdet. Författaren tar upp de inledande striderna i
Nordafrika, fälttåget på Balkan och speciellt anfallet motKreta. Ta
melander berör också operation Barbarossa. Överhuvudtaget intar
MICHAEL TAMELANDER,
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också flottkriget i Medelhavet en viktig roll i framställningen.
Inledningsvis, i det som Tamelander kallar upptakten, redogör
han för det fascistiska Italiens aspirationer i Medelhavet och disku
terar också Storbritanniens ställning i Medelhavet. Tyngdpunkten
ligger på flottstyrkorna och behoven av basmöjligheter. Italiens in
träde i kriget ställde oneldigen den brittiska flottan inför stora pro
blem. Frankrike hade besegrats och den franska flottan kunde såle
des inte längre ta ansvar för västra Medelhavet. Den brittiska flot
tan baserades i Egypten och en ny flottstyrka ställdes upp i
Gibraltar.
I andra verk av Tamelander/Zetterling har deras adelsmärke och
främsta analytiska instrnment varit sammanställningar och analyser
av de olika kombattanternas utrustning, utbildning och doktriner. 2
T)rvärr har författaren i detta läge inte lagt lika stor vikt vid just den
na komponent. I boken förekommer dock avsnitt om bland annat
utrustning och doktriner, men endast löpande i texten och inte hel
ler särskilt utförligt. Om boken främst hade berört tyska stridskraf
ter hade jag förstått varför Tamelander valt bort denna komponent,
genom att detta presenterats i tidigare böcker. Det hade dock varit
på sin plats med en mer genomgående och samlad redogörelse för
de italienska stridskrafternas sammansättning, utbildning, materiel
och doktriner. Likaledes hade de brittiska flottstyrkornas samman
sättning förtjänat en genomgång.
Istället fokuserar författaren sin analys mot underhållskriget och
separerar mellan underhåll (det vill säga drivmedel, livsmedel, am
munition med mera) och materiel (alltså vapen, fordon, stridsvag
nar och liknande). Denna separation är relevant och har vissa för
tjänster genom att kriget i Afrika i hög grad var just ett underhålls
krig. Oljan, både i betydelsen var oljekällorna låg men också
möjligheten till transporter, var en central komponent för kriget i
stort. Storbritanniens oljeimport kom från Mellanöstern, och allra
främst från Irak. Transporterna tog dock sällan vägen genom Nled2
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elhavet sedan kriget brutit ut. Istället är det andra underhållstran
sporter som står i centrum för boken. Tamelander beskriver de brit
tiska underhållstransporterna till Malta och de svårigheter som
fanns med att försörja både garnison och civilbefolkning med livs
medel och materiel. Författaren tar även upp Maltas roll när det
gäller de italienska underhållstransporterna till Nordafrika.
De siffror som Tamelander presenterar i boken är oftast upp
skattningar. I avslutningen visas dock att det egentligen inte var
transporterna över Medelhavet som var problemet för axelmakter
nas stridskrafter i Afrika. Det största problemet var istället flaskhal
sarna i Nordafrikas hamnar och möjligheterna att landvägen trans
porterna underhållet till fronten. Dessa resultat ställer onekligen
försvaret av Malta i ett intressant ljus. Storbritannien lyckades näm
ligen inte skära av transporterna mellan Italien och Nordafrika ge
nom att hålla Malta. Axelmakterna hade trots detta stora svårighe
ter med underhållstransporterna, men detta berodde inte på Malta.
Trots att Michael Tamelander menar att det är Malta som står i
fokus för framställningen, anser jag att undertiteln Kriget i Medel
brtvet I 940-1942 är mer korrekt. Författaren skriver i sitt förord att
han inte på något mer genomgripande sätt skildrar striderna i
Nordafrika eller i Grekland. Tamelander lägger trots detta stor vikt
vid dessa skeenden i boken och som de avslutande reflektionerna
om underhållets vägar visar är det Nordafrika som hela tiden finns i
bakgrunden. Kriget på Malta hamnar ofta i bakgrunden av andra
krigshandlingar både i Medelhavet och annorstädes. Detta är legi
timt genom att kriget på Malta inte kan ses som skiljt från krigs
handlingarna i stort. För axelmakterna var ön en störande faktor
som tillät Storbritannien att basera flyg inom räckhåH för under
hållstransporter till Nordafrika och den italienska kusttrafiken.
Detta var bakgrunden till de våldsamma flygstrider som inträffade i
luften ovanför ön. De brittiska underhållstransporterna till garni
sonen handlade ofta om att förstärka flygstridskrafterna på ön som
kontinuerligt nöttes ned av italienska och tyska flygangrepp och
jaktsvep. Inledningsvis kunde de brittiska Hurriertne-planen hävda
sig väl gentemot det italienska flygvapnet, trots en numerär under- 26 r -

lägsenhet. När Luftwaffe sedermera förstärkte axelmakternas flyg
stridskrafter i området tömdes RAF:s resurser snabbt.
Michael 1amelanders bok har flera intressanta infallsvinklar.
Analysen av underhållskriget är givande och underhållande (om
skämtet tillåts), men visar indirekt på att det brittiska beslutet att
hålla Malta egentligen inte hade någon större inverkan på krigets
förlopp utom på det psykologiska planet. T idigare har författaren
lagt större vikt vid stridskrafternas sammansättning, struktur, ut
bildning, materiel och inte minst doktriner. Denna aspekt har i Ta
melanders bok tonats ned. Denna vinkel kunde ge en bredare bild,
även om det i och för sig finns spår av detta löpande i texten.Jag
måste dock poängtera att Tamelanders underhållsanalys är intres
sant och även relevant.
- FREDRIK ERIKSSON

Eget ansvar eller statens?
Sennerteg, Niclas: 1iVarszawns biidel. Ett tysl,t öde.
Historiska media, Lund 2003. 413 s.
mot mänskligheten under andra
världsluiget är än idag en högst aktuell och viktig fråga. Andra
världskrigets motsättningar återuppväcktes i och med kommunis
mens fall och bidrog också indirekt till kriget i det fornaJugoslavi
en. Författaren Niclas Sennerteg har tidigare skrivit om Röda ar
mens inmarsch i Tyskland i andra världskrigets slutskede där han
beskrev de övergrepp som ryska trupper gjorde sig skyldiga till gen
temot den tyska civilbefollmingen, tvångsarbetare och krigsfångar.
I Wtirszawas biidel tar Sennerteg upp ansvarsfrågan för de tyska illdå
den under upproret i '\-Varszawa 1944 och hur frågan hanterades ef
ter kriget. Boken kretsar kring SS-officeren och generalmajoren
Heinz Reinefarth, en av befälhavarna i Warszawa och hans liv efter
kriget. Av titeln att döma skulle man kunna tro att boken handlade
om denna enda man, men Sennerteg tar främst upp de båda Tysk,FÖRINTELSEN OCH BROTTEN

lands förhållande till nazismens brott: Västtyskland hade ett ytter
ligt problematiskt förhållande till nazismen och många tidigare na
zister intog framträdande positioner inom den tyska polisen, mili
tären och förvaltningen. Detta förhållande utgjorde samtidigt en
propagandaarsenal för Östtyskland som ofta påtalade att den väst
tyska eliten var nazianstruken. Sennerteg beskriver bland annat att
han själv kom i kontakt med fallet Reinefarth just genom en östtysk
propagandaskrift från det kalla krigets dagar.
Sennertegs bok berör en central fråga för hela mänskligheten:
vem bär egentligen ansvar för det som skedde? - mannen som gav
ordern eller chefen som förde befäl på platsen eller männen som ut
förde handlingarna? Samtidigt tar Sennerteg upp frågan om glöm
skan och viljan att förtränga vad som egentligen skett. Under r950talet var återuppbyggnaden av Tyskland och det kalla kriget de vik
tigaste frågorna. Således tonades också det förflutna ned och det var
först under det tidiga r960-talet som skuldfrågan aktualiserades.
Det finns egentligen inget land som har ett så pass kluvet förhållan
de till sin egen historia som Tyskland. Frågan om huruvida nazis
men var ett rent tyskt fenomen eller om det var en anomali har upp
tagit tysk historieforskning under en stor del av efterkrigstiden.
Heinz Reinefarth var egentligen ett paradexempel på Västtysk
lands förhållande till nazismen genom att han blev invald i delstats
parlamentet i Slesvig-Holstein och var borgmästare i orten Wes
terland på ön Sylt i Nordsjön. Reinefarth kom ursprungligen från
Cottbus i östra Tysldand, var till yrket jurist och sedan 193 2 med
lem i NSDAP. Som advokat försvarade han SA-män som åtalades
och han blev med tiden juridisk rådgivare till SS. Under fälttåget
mot Polen 1939 var han menig soldat och tjänstgjorde vid pansar
värnet i ett infanteriregemente. Heinz Reinefarth blev snart under
officer och deltog sedermera som officer i fälttåget mot Frankrike
och i inledningen av kriget i Ryssland. Efter att han förfrusit sig fick
han avsked från armen men började snart sin tjänst inom ordnings
polisen och tjänstgjorde där på den juridiska avdelningen.
Heinz Reinefarths karriär var på många sätt typisk i det nazistis
ka Tysldand där befordringsgången ibland kunde ta förvånande kliv.

Sennerteg poängterar detta förhållande och skriver överhuvudta
get en intressant biografi över Reinefarth. Frågan huruvida Reine
farth var antisemit eller övertygad nazist är dock oklar. Enligt ett
citat från SS-generalen Erich von dem Bach-Zelewski var Reinefarth
ingen riktig nazist (s. 49). Sennerteg har svårt att behandla just
denna fråga, vilket i och för sig beror på en viss materialbrist. Det
material som finns är ofta av efterkrigsdatum och som sådant ofta
tendentiöst genom att det funnits anledning att tona ned ett nazi
stiskt förflutet. Sennerteg tycks också missa ytterligare en aspekt av
Reinefarths personlighet. Författaren poängterar att Reinefarth
tog tjänsten inom ordningspolisen trots att advokatyrket var myck
et mer lukrativt. Sennertegs omdöme är att Reinefarth lydde order
(s. 7 5f).
.Mycket tyder onekligen på att Reinefarth egentligen var byrå
krat av en typ som var vanlig i det nazistiska Tyskland. Nlan upprätt
höll det byråkratiska systemet utan att egentligen anse att det som
systemet krävde var brottsliga handlingar. Ett exempel på detta var
Adolf Eichmann som i sitt försvar inför domstolen i Israel 1961
hävdade att han bara hade följt lagen. 1 Reinefarth var en man som
liksom Eichmann gjorde vad som krävdes av honom, utan att vare
sig ifrågasätta eller undra.
Warszawaupproret i augusti I944 ledde till att Heinrich Himm
ler beordrade Reinefarth att krossa det polska motståndet. Innan
han tog befälet över de tyska styrkorna var Reinefarth högste polis
officer i Poznari i det område som tyskarna benämnde Warthegau.
Oklarheter finns om vilka order som egentligen gällde för trupper
na i Warszawa och vad dessa innebar. Sennerteg redogör för olika
modeller där staden skulle jämnas med marken alternativt stadens
invånare utplånas. Det var i detta läge som Reinefarth tog befälet
över de styrkor som skulle undsätta Warszawas garnison som var
avskuren inne i staden. Den springande punkten är vem som förde
befälet över de styrkor som begick illdåden i Warszawa. De förband
1
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som begick flest övergrepp var Bronislaw Kaminskis styrkor - kal
lade RONA - bestående av ryssar i tysk tjänst, och SS-straffrege
mentet Dirlewanger. Reinefarth menade att han egentligen inte
förde befälet över dessa trupper och att han inte hade beordrat någ
ra av de omfattande avrättningar av civila som blev följden av stri
derna.
Vad Heinz Reinefarth egentligen gjorde eller visste om, både
i vVarszawa och i tjänsten som polisofficer i Poznari är oklart. Sen
nerteg tar fasta på den dokumentation som :finns i frågan och landar
i ett resonemang att Reinefarth egentligen inte ville veta vad som
egentligen pågick. Inga dokument bevisar att Reinefarth skulle ha
beordrat avrättningar, deportationer eller straffexpeditioner. Heinz
Reinefarth föll också i onåd innan det tyska sammanbrottet. Han
hade fått befälet över fästningen Kiistrin som skulle hållas till varje
pris. Detta visade sig dock vara en omöjlighet och fästningen föll
sedermera till de ryska styrkorna. Reinefarth fängslades i väntan på
avrättning eftersom Hitler gett order om detta. Reinefarth frigavs
dock under krigets sista dagar och fick upprättelse genom att krigs
rätten ansåg att han handlat militärt korrekt.
Efter kriget var Reinefarth en av dem som utreddes av Niirn
bergdomstolen. Det fanns inga bevis som kunde fälla honom men
inte heller några bevis som kunde fria honom från misstankar. Sen
nertegs bok berör dessa helt centrala frågor om vem som var skyl
dig till vad. Han redogör för bevisföringen och de olika indicier
som finns mot Reinefarth. Skuldfrågan är onekligen komplicerad
men det synes mig vara tydligt att Reinefarth inte bara visste om
vad som skedde när det gällde förintelsen och morden i Warszawa,
utan var en kugge i den nazistiska statens maskineri. Enligt anteck
ningar från den 9. armens krigsdagbok förde Reinefarth befäl över
styrkorna från både RONA och Dirlewanger. Således var Reine
farth den som hade ansvaret för vad dessa trupper gjorde.
Reinefarths liv efter kriget var inte mindre dramatiskt än under
detsamma. Under 1960-talet inleddes den s.k. Reinefarthaffären
som sedermera utmynnade i en rättegång 1966. Huvudpersonen
Heinz Reinefarth kunde inte överbevisas i skuldfrågorna och såle-

des lades undersökningarna ned r967. Sennertegs grepp om denna
fråga är imponerande och författaren kontextualiserar perioden ge
nom att påpeka att r960-talets rättegångar mot krigsförbrytare
i Västtyskland var led i det kalla kriget. Kritiken från Östtyskland
var i många lägen ytterst problematisk även om det var tydligt pro
pagandistiska uttalanden som kom från den andra sidan Berlinmu
ren. Dessutom var det onekligen så att krigsförbrytare som levde
i väst egentligen inte hade något att frukta från staten. Detta åskåd
liggjordes genom att ett flertal krigsförbrytare i Västtyskland levde
under sina riktiga namn.
Sennerteg redogör i sina slutsatser för de bevis som fanns mot
Reinefarth och poängterar att berättelserna som han och andra ak
törer har framfört är efterhandskonstruktioner. Huruvida huvud
personen beordrade och kände till vad som skedde i vVarszawa kan
besvaras utifrån Sennertegs redogörelse. Reinefarth kände till och
var ansvarig för det som skedde, trots att han vid ett tillfälle avbröt
avrättningarna av civila i Warszawa. En viktig punkt i bevisföringen
är att Reinefarths stabsplats låg inringad av avrättningsplatser där
tusentals människor sköts till döds. 11-ots detta menade utredning
arna att det var möjligt att han inte känt till vad som skedde.
Sennertegs bok är ett värdefullt bidrag till förståelsen av förin
telsen och de illdåd som skedde i nazismens och Tysklands namn.
1}ots att det finns brister när det gäller ställningstaganden och för
ståelsen av mannen Heinz Reinefarth är den bild Niclas Sennerteg
förmedlar rättvis. Heinz Reinefarth var en av nazismens hantlanga
re som inte hade några större problem med att finna sig tillrätta
i efterkrigstidens Västtyskland. Därmed poängterar Sennerteg att
den tyska staten under efterkrigstiden hade svårt att uppfylla sin
plikt mot offren. De senkomna rättegångarna mot krigsförbrytare
under I 960-talet var uttryck för statens behov av att göra upp med
historien. Inget land i Europa har så tydligt försökt göra upp med
det förflutna som Tyskland, även om man måste anföra att rätte
gångarna på r960-talet kom alldeles för sent.
- FREDRIK ERIKSSON
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Ljus över mörk historia
Sana, Elina: Luovutetut. Suomen ihmisluovutukset Gestnpolle.
WSOY, Helsinki 2003. 467 s.
Luovutetut [>>De utlämnade»] av Elina Sana handlar om
fång- och flyktingutlämningar från Finland till Tyskland under an
dra världskriget. En viktig komponent i den finska nationella själv
bilden är Finlands rakryggade ställningstaganden under andra
världskriget.1}ots att Finland gick i krig på samma sida som det na
zistiska Tysldand anammade inte Finland de nazistiska värdering
arna och bibehöll sina ideal om principfast jämlikhet och rättvisa.
Speciellt har det kollektiva Finland länge yvts över att inte ens på
direkt begäran ha levererat judar till det nazistiska maskineriet.
Elina Sana har redan tidigare 1979 visat i boken Diidensfin-tyg, sls
Hohenhå'rn 1 (då under namnet Elina Suominen) att den vackra och
entydiga bilden går att nyansera. Här visade Sana att det fanns do
kumentation för hur den finska statspolisen Valpo 1941 utlämnat
en grupp fångar till Gestapo i Tallinn, däribland åtta judiska flyk
tingar varav två barn. De skickades till Auschwitz, varifrån endast
en överlevde. Hennes bok väckte stor uppmärksamhet och blev
både prisbelönt, rundligt kritiserad och utskälld. Numera, som
Sana belåtet påpekar, har hennes bok blivit en del av den acceptera
de och officiella finska historieskrivningen.
Den här föreliggande boken är en fördjupning och fortsättning
av samma arkivstudier som låg till grund för den förra. Trots att
många av Valpos arkiv förstörts strax efter andra världskrigets slut
har Sana funnit mycket dokumentation hos försvarsmakten, hos ut
rikesministeriet och hos lokala myndigheter. Dessutom ingår i bo
ken intervjuer med direkt berörda enskilda - såväl utlämnade och
deras familjer som verksamma i fånghanteringen. Boken griper
BOKEN
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Suominen, Elina: Kuolenum lrriva SIS Hobenhiim. Juutalrrispakolrristeu leobtalo Suo
messrr. iVSOY, Porvoo 1979.

över både stort och smått, och i vissa avsnitt är källorna magra - ett
kapitel om svensk politik under andra världskriget baserar sig i stort
sett helt på två böcker av Maria-Pia Boethius respektive Mert
Kubu. 2
Det är alltså oomtvistat så att finska myndigheter utlämnat en
skilda personer till den tyska försvarsmakten och det tyska polisvä
sendet. Finland hade vid början av sitt vapenbrödraskap med Tysk
land flera hundra utländska medborgare i rättsapparatens händer:
skyddsinternerade utlänningar, ofta kommunister eller flyktingar
från Tyskland; utlänningar som begått brott i Finland, däribland
många före detta frivilliga från vinterkriget; före detta finska med
borgare som hoppat av till Sovjetunionen och sedan återbördats el
ler återkommit.
Under fortsättningskriget tog Finland stora mängder sovjetiska
krigsfångar, över 60 ooo personer. Antalet överrumplade militär
förvaltningen och det ansträngda försörjningsläget i landet bidrog
till en hög dödlighet i lägren. Krigsfångarna segregerades i olika
läger: officerare, politiska officerare, underbefäl, manskap och
finskbördiga eller stamfränder. Lägren höll olika materiell stan
dard, där stamfränderna levde under vida bättre villkor än andra
fångar; politiska krigsfångar betydligt sämre. T ill de politiska
lägren skulle bland annat skickas >>politiska kommissarier och
politruker, ledargestalter i kommunistiska personer, övertygade
kommunister i övrigt, agitatorer, misstänkta personer med ledande
befattning, misstänkta lärare, misstänkta judar».
Redan strax efter krigsutbrottet började regeringen och Huvud
staben planera för att lätta på försörjningsbördan genom att åter
börda krigsfångar till sina ursprungsländer där så vore möjligt - till
exempel estniska krigsfångar. Den civila finska fångadministratio
nen och Valpo hade som mål att bli av med de skyddsinternerade
utländska fångarna - i synnerhet som det i det av Sana citerade rna2

Boethius, A1arla-Pia: Heder ach st1mvete. Sverige och nudra vliddskriget. Norstedt,
Stockholm 1991; respektive Kubu, Mert: Gustav lvlollers hemliga polis. E11 bok om
spio11t1get i Sverige u11der t111drn vlirldsla-iget. Raben & Sjögren, Stockholm I 971.

terialet framgår att administrationen och polisen ofta fann fångarna
»bråkiga», »-farliga», »förslagna» och »besvärliga». Samtidigt pla
nerades att till Finland hämta finskbördiga krigsfångar, tagna på
andra fronter.
Den tyska militären var av underrättelseskäl intresserad av att få
tillgång till flera av de i Finland tillgängliga krigsfångarna. Den tys
ka säkerhetspolisen å sin sida hade ideologiska bevekelsegrunder
för att vilja ta emot fångar från Finland: Gestapo och Valpo hade
vid krigsutbrottet i flera år samarbetat på ämbetsmannanivå, och
det av Gestapo explicit formulerade målet att befria Europa från
kommunister genom likvidation vann genklang hos Valpos ledning,
enligt de dokument Sana refererar. Gestapo hade till Valpa anmält
beredvillighet att omhänderta av Valpo gripna ryssar, spioner och
kommunister.
Ett par tusen krigsfångar utväxlas också under 1941 och större
delen av 1942. Finland skickar till Tyskland kaukasier, tyskar och
balter och får tillbaka finnar, fjärrkareler och andra stamfränder. Ut
bytet drivs främst av en önskan att få finskättade krigsfångar till Fin
land och går i huvudsak till så att man byts mot man. Därutöver över
lämnas till Gestapo och säkerhetstjänsten hos tysk trupp i norra Fin
land- alltså inte till Tysldand- 5 2 5 personer ur de politiska lägren.
Det är tydligt av Sanas undersölming att polisväsendet och fång
hanteringsapparaten varit genomsyrad av ett slags otäck städnit, och
att judehat och bolsjevikskräck gått hand i hand hos flera finska äm
betsmän: skyddsinterneringarna har gjorts på bred front; listor på
tänkbara utlämningsbara fångar har uppgjorts och företetts till Ges
tapo annoterade med uppgifter om fångars politiska bakgrund och
eventuella judiskhet; konkreta framställningar om att namngivna ju
diska flyktingar måtte kunna återbördas snarast till Tyskland. Det
torde ha varit självklart för varje i beslutsgången och genomförandet
inblandad ämbetsman att en judisk kommunist som utlämnades till
Gestapo inte kunde ha särskilt rosiga framtidsutsikter.
Sana undersöker specifikt om utlämning till Gestapo har i högre
grad berört judiska fångar än andra. I flera dokument som Sana stu
derat återkommer referenser till att vissa fångar var judar. Hon drar

trots det av materialet slutsatsen att de judar som utlämnats inte ut
lämnats på grund av sin etnicitet utan på samma grunder som an
dra: ideologisk verksamhet och bråkighet i största allmänhet. Dock
har judiskhet verkat vara en försvårande omständighet i de fall den
omnämnts i bedömningen.
Mot slutet av 1942 segregeras judiska krigsfångar i ett särskilt
läger. Sana försöker utröna huruvida kategoriseringen gjorts för att
skydda dem bättre från sina medfångar som hittills oftast förut
satts - eller om det gjorts som föreberedelse för en samlad utläm
ning till Gestapo. Hon finner inga tydliga svar på den frågan i mate
rialet, och fångutbytet avstannar i stort sett helt i början på 194 3
när den tyska krigslyckan vänder.
Det är inte i materialet belagt att de verkställande tjänstemän
nen skulle ha agerat i samsyn med det politiska planet och inte hel
ler att militären varit lika lätt imponerad av sina tyska kollegor som
statspolisen. Det är tvärtom så att när information om utlämningar
av civila fångar till Gestapo i Tallinn kommer till hela regeringens
och därefter till allmänhetens kännedom i oktober I942, fördröjs
utlämningen och i vissa individuella fall förhindras helt.
Diktaturer och otäcka ideologier finner sina villiga hantlangare
överal1t. Särskilt i ett krigstillstånd kan passioner väckas och exces
ser normaliseras - men när ett normalare tillstånd återvunnits bör
de nyliga erfarenheterna behandlas på något sätt så att de inte ger
upphov till en kollektiv historisk minnesförlust. Sanas arbete syftar
till att tydliggöra delar av Finlands historia som hittills inte öppet
ventilerats och ger därmed ett värdefullt bidrag till den i Finland
högsta grad levande diskussionen om den finska nationalidentite
ten. Hon själv argumenterar i boken för en sanningskommission
för att öppna upp och ventilera frågor om Finlands nyliga historia
innan alla ögonvittnen fallit från, såsom de frågor om fortsättnings
kriget hennes arbete behandlat men också till exempel om Stalins
massavrättningar av finska nybyggare i Fjärrkarelen.
Sana avslutar boken med en räcka förslag rHctade till andra fors
kare om vilka arkiv som kunde tänkas innehålla ytterligare data att
belysa bokens frågeställningar med. En är direkt relevant för svens-

ka forskare: Sana förmodar att Riksarkivet, socialdepartementet
och utrikesdepartementet i Stockholm alla var för sig kan ha dolm
ment som berör finska myndigheters, i synnerhet Valpos kontakter
med andra länder.
JUSSI KARLGREN

Sovjetiskt hot och amerikansk provokation
Erlander, 'fäge: Dagbiiclm: 1953.
Gidlund, Hedemora 2003. 2 57 s.
av Tage Erlanders dagböcker, Dagböclm·
r 9 53, utkom förra året. Liksom de tidigare volymerna innehåller
den många intressanta upplysningar för den som är intresserad av
säkerhetspolitik, och liksom tidigare präglas utgivningen av ett ex
cellent redaktörsarbete.
Den stora säkerhetspolitiska händelsen r 9 53 var den sovjetiske
diktatorn Josef Stalins död i början av mars. Det var en världshän
delse och många var spända på hur Sovjetunionen skulle utvecklas
därefter. Slrnlle de interna utrensningarna och den oförsonliga lin
jen gentemot väst fortsätta, eller kunde det leda till en minskad
spänning mellan maktblocken och mer frihet i öst? När nyheten
om Stalins död bekräftats talade Erlander, motvilligt verkar det
som, i radion. Den apologetiska tonen i talet kan ha berott på att ut
rikesminister Östen Unden stått för dess huvudsaldiga innehåll.
Hur som helst verkar Erlander ha ansett att det var »otrevligt att
inte få säja sin hjärtas mening» (6/3). 1
Maktskiftet i Sovjetunionen skulle efterhand leda till mindre
oförsonliga ryska tongångar - man började tala om fredlig samexis
tens. Men den första tiden präglades av en spänd väntan. En dryg
DEN FJÄRDE VOLYMEN
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Om Erlanders tal efter Stalins död, se Kronvall, Olof: »Rolf Sohlman», i Svenslw
diplomatprofiler 1111der 1900-talet. Red: Artens, Gunnar, och Leifland, Leif.
Probus, Stockholm 2001, s. 290, speciellt not 65.
271-

vecka efter diktatorns död var den svenska militärledningens bedöm
ning att ryssarna avsåg basera flyg i Finland, vilket var alarmerande
uppgifter eftersom det skulle minska möjligheterna till förvarning
vid ett sovjetiskt angrepp på Sverige, öka risken för kuppöverfall
och leda till en allmänt högre spänningsnivå i Norden. >>Börjar det
nu igen?», undrade Erlander, »Och kommer vi att hålla?» ( I 3/ 3).
Några veckor senare, när den ryska »fredsoffensiven>> blivit märk
bar och en av de nya ledarna, Gregorij Malenkov, öppet medgav
misstag hos den gamla ryska regimen, hade dessa farhågor minskat
och Erlander undrade om det var en fi.11lständig nyorientering som
var på gång: »Nu stundar tydligen spännande veckor>> (4/4).
En effekt av de nya sovjetiska tongångarna var att de svenska
kommunisterna anpassade sig till den ryska retoriken. En bit in
i april uppsökte partiledaren Hilding Hagberg Erlander i riksdagen
»och doftade sprit, solsken och samförstånd» ( 10/4). Den nya sam
förståndslinjen föranledde Erlander att ägna Hagberg och »hans
svängningar» några ord i sitt tal i Vänersborg ett par dagar senare.
I talet, som hölls den r 2 april, raljerade Erlander över kommunis
ternas Moskvatrogenhet:
Vi har tidigare upplevat, att ryska ledare uttalat att kommunism och kapitalism
kan existera sida vid sida och rent av samarbeta med varandra. Vid sådana tid
punkter finner kommunistpartiet i Sverige att kommunister kan samverka med
praktiskt taget alla politiska partier. Vid andra tidpunkter har Moskva fram
ställt Amerikas politiska ledning som krigshetsare. I herr Hagbergs översätt
ning betyder det angrepp på socialdemokratin som ett tillhåll för dollaragenter
och köpta arbetsgivarlakejer.2

Den säkerhetsfråga som utöver utvecldingen i Sovjetunionen ver
kar ha upptagit regeringen mest, var den danska och norska NATO
integrationen och särskilt den s.k. basfrågan. Denna rörde framför
allt den norska inställningen till utbyggnad av NATO-standardise2

Utrikesfrågor: Offeutliga dokument m.m. rörnude viktigare sve11ska utrileespolitiskn
frågor r953. Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm
1 954, s. 2 3·
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rade flygbaser, på vilka man skulle kunna ta emot allierade förstärk
ningar i ett kris- eller krigsläge. Det förekom också uppgifter om
permanent allierad närvaro på flygbaserna. Detta gjorde den svens
ka regeringen upprörd, eftersom man ansåg att det skulle kunna
föranleda Sovjetunionen att vidta liknande motdrag i Finland, nå
got som i sin tur skulle leda till en generellt förhöjd spänningsnivå i
Norden. Detta ville regeringen till nästan varje pris undvika, varför
man vid ett flertal tillfällen tillkännagav sin mening till danska och
norska regeringsföreträdare. Erlander var extra misstänksam mot
Norges utrikesminister Halvard Lange, som han ansåg var en starkt
bidragande orsak till de skandinaviska försvarsförbundsförhand
lingarnas sammanbrott och Norges inträde i NKfO I 949.3
Det är fullt klart att man på svensk sida gjorde sldllnad mellan de
norska och danska flygbasernas syften och därmed också deras för
ment provokativa effekter. Vid en föredragning av ÖB Nils Swed
lund och försvarsstabschefen Richard Åkerman vid månadsskiftet
februari-mars ansåg generalerna, enligt Erlanders anteckningar, att
de norska baserna »måste ha en aggressiv karaktär», d.v.s. syfta till
angrepp på Sovjet, medan de danska baserna hade »en rent defensiv
karaktär». Försvarsminister Torsten Nilsson ville, med anledning
av detta, »låta norrmännen förstå» hur man på svensk sida såg på
dessa ting, vilket regeringen som sagt också gjorde vid ett flertal
tillfällen.4 Men även danskarna fick kritik för sin politik, Mot slutet
av året då den svenska regeringen tagit till sig mycket av de nya sov
jetiska tongångarna och basfrågan åter aktualiserades, ville Unden
skriva ett brev till den danske utrikesministern Hans Christian
Hansen, vilken, enligt Unden, >>bagatelliserade de amerikanska
>besöken> på de iordningställda baserna>>, Erlander ansåg att det
fanns anledning att vara betänksam mot den danska politiken:
3

Om Erlanders syn på Lange, se t.ex. recensionen av Erlanders dagböcker från
I 945-- 1951: »Allvar och humor pa hög nivå», i Nlititiirhistorisk tidskrift, 2002.
4 För en utförligare diskussion om den svenska inställningen till den norska basfra
gan, se Petersson, Magnus: »Brödmfolke11s vifl». Sve11sk-11orska sifkerhetsrelatio11er
1949-1969. Santerns, Stockholm 2003, s. 56-69.

»Framför allt i en tid som i övrigt präglas av avspänning>> (17/r 2).
Men de skandinaviska grannländerna kunde också vara bra att
ha. Svenska företrädare fick, tack vare utrikesminister Lange, rela
tivt ostörda >>gå igenom Natos diskussioner» (15/r). I slutet av ok
tober meddelade militärledningen att Atlantpaktscheferna »be
stämt» att alla kontakter med Sverige skulle tas via Norge och att
norrmännen >> fått order att ge oss alla informationer utan några in
skränkningar». Detta gjorde Erlander misstänksam och han hade
frågat ÖB Swedlund om detta medförde några svenska motpresta
tioner, något som Swedlund förnekade (2 2/10).
Som tydligt visats i tidigare forskning var det en utbredd uppfatt
ning såväl på svensk som på västallierad sida att det förelåg en stark
skandinavisk, särskilt svensk-norsk, strategisk sammanflätning och
att Sverige ansågs vara en tillgång för västsidan om det skulle bli ett
nytt storkrig, även om landet inte skulle ha dragits in. Detta är en
väsentlig förklaring till både västmakternas öppenhet gentemot
Sverige och de förhållandevis nära skandinaviska militärpolitiska
förbindelserna. I mitten av maj presenterade militärledningen sin
syn på det militärpolitiska läget inför ledarna för de demokratiska
partierna. Generalerna ansåg att en erövring av Norge utan att
svenskt territorium skulle beröras »föreföll helt utesluten>> (13/5).5
r 9 5 3 var också året då Erlander miste en av sina mest värdefulla

5 Det finns numer en omfattande forskningsbaserad litteratur om Sveriges militär
politiska förbindelser med de västliga stormakterna under kalla krigets första del.
Följande arbeten kan särskilt nämnas: Agrell, vVilhelm: Den storrr lög11eu. Ett
säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltfiir 111ri11ga aktei: Ordfront, Stockholm 199 r; 0111
kriget kommit ... 1'orberedelser för 111ottaga11det av militärt bistå11d 1949-1969.
Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen (SOU 1994: r r). Fritzes, Stock
holm 1994; Silva, Charles: Keep Them Strong, Keep Them Friendly. Swedish
A111erica11 Relations a11d tbe Pm: Americana, 1948-1952. Department of Histmy,
University of Stocld10lm, Stockholm 1999; l\1oores, Simon: >»Neutral on our
side>. US Policy towards Sweden <luring the Eisenhower Administration», i Cold
H7ar History (April 2002); och Aunesluoma, Juhana: Britain, Sweden and the Cold
T,Vm; 1945-54- U11de1-strmdi11g Neutralif:y. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003.
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medarbetare i regeringen, Dag Hammarskjöld, som helt överras
kande utnämndes till FN:s generalsekreterare efter norrmannen
Tryggve Lie. Hammarskjöld hade varit konsultativt statsråd och av
lastat utrikesminister Unden i handelspolitiska och utrikespolitiska
frågor sedan 1951. Han hade i den rollen kompletterat Unden,
framför allt då det gällde Sveriges förbindelser med västmakterna.
>>Efterträdarfrågan blir besvärlig», skrev Erlander i början av april.
Det ansåg tydligen även kungen, som »beklagade att ingen längre
kompletterar Undens kanske alltför doktrinära personlighet>> (z/4).
Unden själv ansåg inte att någon biträdande utrikesminister var
nödvändig, snarare »olämplig» (9/4).
I oktober dog Hammarskjölds far, Hjalmar Hammarskjöld, som
bl.a. hade varit statsminister i den ämbetsmannaministär som ledde
Sverige under större delen av det första världskriget. Erlander kon
staterade att det endast fanns två tidigare statsministrar kvar i livet,
A�el Pehrsson (Bramstorp, statsminister i »semesterregeringen»
1936) och Rickard Sandler (statsminister 1925-1926): »Båda högst
tillfälliga storheter» (12/ro). En blivande statsminister, Olof Pal
me, dyker också upp i dagboken. Erlander verkar ha varit lite tvek
sam inledningsvis: »Mycket intelligent förvisso, men har han den
moraliska motståndskraft som behövs hos en politiker? Det mest
moraliska yrket i världen» (21/9). Det ska bli spännande att följa ut
veddingen i de kommande volymerna!
I dagboken är Erlanders mänskliga och humoristiska sidor fort
satt framträdande. Herbert Tingsten, chefredaktör för Dagens Ny
heter och skarp kritiker av regeringen, får i vanlig ordning sin be
skärda del av elald1eterna. I april, då Sverige fick beröm för sin utri
kespolitik i internationell press, trodde Erlander att Tingsten hade
svåra dagar: »Men han trasslar sej nog fram med bevarat själförtro
ende. Och det vore synd om alla barnlösa medelålders fruntimmer
annars. Han är ju en sådan förträfflig tolk för deras känslor. Det blir
många Julior som förlorar sin Romeo, om Tingsten skulle ändra
karaktär» (4/4). I början av september då Tingsten kom med sin
nya bok Ideer ocb genier, som recenserades av historieprofessorn
Erik Lönnroth, skrev Erlander: »Lönnroths recension i går av

Tingstens nya bok har förbryllat mej. Menar Lönnroth att Ting
sten skulle vara hederlig?>> (4/9).
Några passager i dagboken pekar tydligt framåt. I början av fe
brnari drabbades Holland av kraftiga översvämningar och var i be
hov av hjälp från omvärlden. Erlander ville ställa upp med svenska
resurser, kanske t.o.m. ingenjörtrupper: »Det duger inte att bara
hänvisa till Amerika, så snart ett hjälpbehov uppstår i Europa>>,
kommenterade han (2h). Över huvud taget upptog den europeiska
integrationen, som hade tagit fart på allvar i och med att Europeis
ka kol- och stålgemenskapen som etablerats 1951 och var embryot
till dagens EU, började få märkbara effekter. Efter ett besök i Kö
penhamn i början av november funderade Erlander över en utbygg
nad av den europeiska gemenskapen: »Amerikanerna har felaktiga
metoder men rätt i sak. Europa bör göra det, som U.S.A. redan
gjort - skapa en stor marlmad. Vi bör observera vad som sker på
stålunionen. I varje fall bör vi nu göra något av [den tänkta nordis
ka] tullunionen» (ro/n).
Det är väl känt att den svenska regeringen, när den efterhand
hade möjligheten att delta i en utbyggnad av den europeiska ge
menskapen, valde utanförskap och motiverade detta med hänvis
ning till den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet. Först
1990, då det kalla kriget var slut, Östeuropa fritt och Sovjetunionen
höll på att splittras, ansåg regeringen att det kunde bli fråga om ett
fullvärdigt svenskt medlemskap i EG. På grund av förhållanden som
dessa är det lätt att förstå att utländska betraktare ibland hade svårt
att begripa sig på den svenska neutralitetspolitiken. Då Erlanders
gode vän Herbert Morrison, brittisk socialdemokrat och före detta
utrikesminister, i början av september I 95 3 skulle resa tillbaka efter
ett besök i Sverige sade han, apropå den svenska utrikespolitiska
hållningen, att »det räcker med ett Sverige i Skandinavien» (1/9).
- MAGNUS PETERSSON
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kan ske på många olika sätt.
Två ytterligheter är att antingen problematisera en fråga eller att
förenkla den. När George W. Bush proklamerade kriget mot terro
rismen och förklarade att »Either you are with us or you are aginst
us» försökte han att skapa en bild av verkligheten som inte innehöll
några gråzoner. Denna typ av förenkling av en komplicerad proble
matik har också i hög grad kännetecknat den svenska synen på ame
rikanska presidenter. Både i massmedia och bland den allmänna
opinionen har det ofta målats upp en svartvit bild som tagit utgångs
punkt från våra egna värderingar och situationen i Sverige. De ame
rikanska presidenternas politik och agerande har därför analyserats,
eller kommenterats i relation till svenska ställningstaganden.
Många gånger gjordes detta med utgångspunkt från svensk inrikes
politik där den starka staten med kollektiva åtaganden förväntas ta
hand om individen och utrikespolitiskt från den lilla staten, som
med moral som ledstjärna utgår från FN i sina bedömningar.
Med denna bakgrund är det inte så svårt att förstå varför många
amerikanska presidenter betraktats med misstro i Sverige. Det finns
dock två undantag, nämligen Franklin D. Roosevelt och John F.
Kennedy.
Vem var då John F. Kennedy? Robert Dallek har i sin biografi
försökt att ge ett så objektivt svar som möjligt. Med 7 I I sidor text
kompletterat med över roo sidor referenser och litteraturanvis
ningar är det ett digert arbete som nu finns tillgängligt. Dallek har
också haft tillgång till Kennedys arkiv, bland annat sjukjournaler
med mera, på ett sätt som ingen författare tidigare. Vi bjuds därmed
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på en mycket inträngande bild, både i den privata sfären som i de
politiska visioner och överväganden som utgjorde Kennedys liv.
John Fitzgerald Kennedy tillhörde en familj av irländsk här
komst, 1 något som hans farJoseph Kennedy inte ville höra talas om.
Han blev mycket irriterad över att bli beskriven som en irländare.
»Jag är född i USA, mina barn är födda i det här landet, vad krävs
egentligen för att få bli kallad för amerikan?» svarade han en gång
irriterat en journalist som förde fram den irländska bakgrunden.
Joseph Kennedys lojaliteter var fokuserade mot utvecklingen i
USA, men i första hand mot den egna familjens välgång. Med väl
gång i det här fallet ligger ett stort mått av sökande efter makt och
rikedom. Joseph Kennedy blev också en av de rikaste männen i USA
och sina pengar använde han bland annat för att bana väg för sina
söners politiska karriär. Redan tidigt var siktet inställt på Vita huset.
Den utvalde pretendenten för detta höga ämbete var dock inteJohn
utan hans äldre bror,} osephJr. Först efter att denne omkommit un
der ett flyguppdrag mot Tyskland 1944 fick John axla manteln som
den som skulle göra en politisk karriär. Framgångarna i det politis
ka avancemanget byggde i hög grad på de pengar som Joseph Sr.
använde i de valkampanjer som genomfördes. Efterhand som John
Kennedy växte in i rollen som politiker ökade betydelsen av elen ka
risma som blev ett av hans kännetecken. Han lyckades förena vilje
styrka och en stark övertygelse om att ha rätt, med en utstrålning
som väckte sympati. Hans självförtroende var stort och gjorde att
han trivdes i roller där han kunde utöva makt. Flera av hans nära
medarbetare har vittnat om att Kennedy verkligen njöt av att vara
president, trots den komplexitet och anspänning som detta ämbete
för med sig.
För en helt frisk människa är detta inte helt svårt att förstå, men
till detta skall läggas den sjukdomsbild som Dallek beskriver. Ken
nedy blev sjuk redan i de tidiga tonåren och genomgick flera be
svärliga sjukdomsperioder med långa vistelser på olika sjukhus.
1 :'.\ramnet Fitzgerald är hans mammas flicknamn. Hennes pappa var borgmästare i
Boston och en inflytelserik politiker i Massachusetts, vilket John skulle få nytta av.

Han hade tarmproblem som ledde till att han inte gick upp i vikt,
och efter flera år ställdes diagnosen Addisons sjukdom. Han hade
också känningar av prostatit. Alla dessa olika sjukdomar innebar att
han behandlades med en lång rad av mediciner. Han fick injektio
ner med cortisonsteroider och intog testosteron, smärtstillande
medel och antibiotika i en omfattning som nästan verkar ofattbart.
All denna medicinering borde ha påverkat Kennedys förmåga att
vara president. En felaktig behandling med injektionerna av corti
son bidrog också till att skada diskarna i ryggraden vilket gav ho
nom svåra ryggbesvär. Andå lyckades han framstå som ung, frisk
och vital för de som träffade honom. Solbränd och kroppsligt väl
byggd gav han en bild av ungdomlighet och beslutskraft. Men bak
om denna fasad dolde sig en ständig kamp mot smärtan, en verklig
het som Kennedy till varje pris ville dölja för allmänheten och san
nerligen lyckades med. Visst förstod många att han hade ont i
ryggen, men den gängse uppfattningen var att detta var sviter från
andra världshiget, då hans motortorpedbåt PT 109 hade kluvits
mitt itu av en japansk jagare. Omfattningen av hans medicinska
problem var dock okänd för de flesta, även bland hans medarbetare.
Det är först nu som sanningen växer fram.
Trots all denna fysiska skröplighet och omfattande medicinering
finns det egentligen inte något som tyder på att Kennedys omdöme
påverkades negativt. Bland annat framgår det av de vittnesmål som
har lämnats av dem som träffade honom eller arbetade tillsammans
med honom. Detta skulle samtidigt kunna vara ett exempel på den
martyrliknade bild som växt fram av Kennedy efter hans död och
som då skulle påverka minnet av honom. Nu tror jag inte att en så
dan tolkning är sannolik. Vittnesmålens positiva bild understyrks
också av de bandinspelningar som finns efterlämnade från hans tid i
Vita huset. Huvuddelen av de sammanträden som genomfördes i
samband med Kubakrisen finns till exempel återgivna i Philip Zeli
kows The Kennedy Tapes. Bandinspelningarna gjordes av Kennedy,
antagligen i avsikt att underlätta för historiker att förstå de olika
skeenden som ägde rum.
Motiven för John F. Kennedys politiska ambitioner var i hög

grad utrikespolitiska. Under hela hans karriär var det dessa frågor
som tog hans intresse och som också var grunden för hans politiska
visioner. De inrikespolitiska frågor som tog plats i hans vardag
betraktades mer som politiska problem som kunde påverka hans
omval till en andra presidentperiod. Ett exempel på detta är hans
hantering av den segregering de svarta amerikanska medborgarna
var utsatta för, särskilti sydstaterna. Martin Luther Kings uppbygg
nad av en medborgarrättsrörelse, baserad på icke-våldsprincipen,
i början på I 960-talet, fick inte ett odelat stöd av vare sig Jolm eller
Robert Kennedy. Istället för att ta politiska initiativ på det sätt som
skedde i utrikespolitiken, ger Dallek en bild av en president som
inte gjorde mer an vad som var absolut nödvändigt och som hela
tiden analyserade sina åtgärder mot den kommande presidentvals
kampanjen I 964- Han lade ner betydligt mer kraft på att försvara
projektet att placera en amerikan på månen före 1970 än att driva
frågan om de svartas rättigheter. Denna prioritering hade antagli
gen ändrats om han hade han undgått Oswalds kulor och blivit
omvald, eftersom han då inte hade behövt visa samma hänsyn mot
sydstaterna.
Den utrikespolitiska situationen innebar också att Kennedy
omedelbart efter att ha tillträtt som president kom i nära kontakt
med den amerikanska militären. Redan under sin tjänstgöring
under det andra världskriget kom han att misstro höga militärer.
Den information som han fick från försvarsmakten under misslyck
andet i Grisbukten ökade hans misstänksamhet. Han tyckte inte att
militärernas inställning var anpassad till verkligheten. Istället kän
de han en oro för att de skulle kunna starta ett kärnvapenkrig av
misstag. Särskilt irriterad var han över flygvapenchefen, general
LeMay,2 som vid diskussioner aldrig vek en tum från sin uppfatt
ning utan istället förde fram förslag som gjorde Kennedy ursinnig.
Frågan om Vietnamkrigets utveckling och kopplingen till Ken
nedys ledarskap har blivit föremål för många diskussioner. Skulle
2 Curtis LeMay var förebilden för flyggeneralen Jack D. Ripper i filmen Dl:
Strrmgelove or: How I Lenrned to Stop l+'imying and Lave the Bomb.
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higet ha eskalerat på samma sätt om Kennedy inte mördats? Ingen
kan ge ett klart svar utan allt blir kontrafaktiska spekulationer. Dal
lek menar dock att det fanns tydliga indikationer att Kennedy inte
var beredd att sätta in stora mängder amerikanska soldater i de viet
namesiska djunglerna utan istället sökte en möjlighet att kunna dra
ur de 16 ooo rådgivare som satts in för att stödja den sydvietname
siska regeringen. Lawrence Freedman3 är inte lika övertygad utan
anser att det är möjligt att se en situation där Kennedy utsatts för
samma kraftiga påtryckningar som under Johnsons politiska led
ning ledde fram till »Rolling Thunder».
Robert Dalleks bok försöker ge en så objektiv bild som möjligt
av den mycket komplicerade person somJohn F. Kennedy var. Hans
text är i huvudsak beskrivande när han lotsar läsaren genom de poli
tiska överväganden som är centrala i Kennedys verksamhet. Han
redovisar också de källor som finns kring Kennedys privatliv, där
hans omfattande kvinnohistorier har en inte oväsentlig del, ett be
teende som Kennedy förresten ärvde från sin far. Självklart finns
det många frågetecken även efter en så omfattande forskning som
ligger till grund för Dalleks bok. Det är dock svårt att se hur man
skall kunna låta bli att läsa denna bok om man vill förkovra sig
iJohn F. Kennedys liv och politiska gärning
Medan Kennedys presidentkarriär blev kort, var Franklin De
lano Roosevelt president under en anmärlmingsvärt lång tid. Han
blev vald till president fyra gånger och ledde USA genom hela det
andra världskriget. Det som dock har gjort honom mest folkkär är
antagligen hans inrikespolitiska insatser när han med hjälp av »The
New Deal» lyfte det amerikanska folket ur depressionens ekono
miska stryptag. l\tlichael Beschloss bok The Conqtterors är inte en bio
grafi som skildrar Roosevelts hela liv, på det sätt som Dallek tar sig
an Kennedy. Istället fokuserar han på att lyfta fram politiken under
andra världskriget, med fokus på de sista åren och där tankarna kring
hur en ockupation av ett besegrat 1yskland är det centrala temat.
3
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Synen på västmakternas ockupation av Tyskland och Japan be
skrivs ofta som en framgång därför att segermakterna, till skillnad
från de som drev igenom Versaillesfreden, insåg vikten av att skapa
en utveckling som inte blev en grogrund för den typen av revan
schistiska känslor som ledde fram till andra världskriget. Vid läsan
det av Beschloss bok växer en annan bild fram där Roosevelts fi
nansminister Henry Morgenthau spelar en central rolJ.
lVlorgenthau, som var av judisk börd, var mycket upprörd över
nazismens behandling av judarna i Europa. Informationen om ut
rotningslägren som växte fram i all sin ohygglighet gjorde honom
:fullständigt ursinnig. Han engagerade sig därför i frågan kring hur
Tyskland skulle administreras efter krigsslutet. Den plan som han
utarbetade och som kom att kallas för Morgenthauplanen, väckte
gillande hos Roosevelt, trots att den baserade sig på iden om att tys
karna skulle behandlas mycket hårt. Tanken var att man skulle sä
kerställa att Tyskland aldrig mer skulle kunna bli ett hot för sina
grannar. Detta skulle ske genom att all industri skulle förstöras och
att Tyskland skulle bli ett land av bönder.
Inom ramen för Roosevelts ledarstil, som snarast kan betecknas
som >>härska genom söndring», fick övriga ministrar inte informa
tion om framväxten av Morgenthauplanen direkt. En av dem som
kraftigast kom att reagera mot Morgenthaus plan var krigsminis
tern Henry L. Stimson. Han lyckades uppbåda stöd från andra delar
av administrationen, men Roosevelt var inte beredd att ändra upp
fattning, möjligen nyansera den. När en av Morgenthaus motstån
dare förde fram farhågan att 40 miljoner tyskar skulle bli utan för
sörjning om planen genomfördes, svarade Roosevelt: »So what?».
Roosevelts ledarstil gjorde dock att han ogärna tydligt valde sida.
Vare sig Morgenthau eller hans motståndare kom att få ett fullt ge
nomslag i politiken varför några entydiga politiska direktiv kring
ockupationen inte kom från Vita huset. Det arbete som samtidigt
gjordes i Supreme Headqunrters Allied Expeditionmy Force under led
ning av Dwight D. Eisenhower med titeln Hmulboole for Nfilitary
Government fick därför en lite mjukare framtoning. Roosevelt blev
dock mycket kritisk till detta arbete vilket gjorde att Henry Stimson

och]ohn McCloy utarbetade ett direktiv till Eisenhower,JCS r067.
Direktivet innehöll en känslostämning mot Tyskland som hade sitt
ursprung i Morgenthaus plan, men inrymde också kryphål som
skulle ta udden av de värsta ytterligheterna. Direktivet kom inte att
fastställas förrän i början av maj I 94 5 och då av Harry Truman, ef
tersom Roosevelt avlidit några veckor tidigare. Därmed var det inte
längre aktuellt att låta Morgenthauplanen bli verkställd i alla sina
delar.JCS ro67 var ändå så hård i sin skrivning att Eisenhower väd
jade om att direktivet inte skulle offentliggöras - inte minst för att
Storbritannien skulle tillämpa en mildare behandling av tyskarna i
sin ockupationszon.
Generalen Lucius Clay, som fick uppdraget att agera som mili
tärguvenör i den amerikanska zonen, insåg också så småningom att
JCS 1067 var kontraproduktivt. Den avnazifiering som direktivet
bland annat krävde, gjorde att tyskar som varit medlemmar i nazist
partiet inte kunde ges uppgifter, trots att de hade ett stort förtroen
de bland lokalbefolkningen. Den politiska förändringen gick dock
långsamt och först 1947 undertecknade Truman ett mer generöst
direktiv, r779, som proklamerade att » ... an orderly and prosperous
Europe requires the economic contributions of a stable and pro
ductive Germany». Därmed hade den påverkan som Morgenthau
planen utövat på amerikansk ockupationspolitik till sist helt för
svunnit och ersatts av en utveclding som skulle göra 'Tyskland till
medlem i NATO knappt tio år senare.
- STEFAN RING

Väntan på generalen förgäves
Clark, Wesley K: Winning 1VIodern vVars. Iraq, Terrorism,
and the Anze1·icrm Enipire. Public Affairs, New York 2003.218 s.
november 2003 skrev en uppsats med titeln
>>Waiting for the General» 1 hade vVesley Clark ett par månader ti
digare anmält sig som en av det demokratiska partiets kandidater
till presidentvalet 2004. Han anslöt sig då till den skara av ameri
kanska generaler som har sökt en politisk karriär efter att den mili
tära avslutats. Bland några som lyckats att nå politiska toppositio
ner efter det andra världskriget kan nämnas i kronologisk ordning
George Marshall, Dwight Eisenhower, Alexander Haig och Colin
Powell. Om man skulle drista sig att följa hela den politiska histori
en sedan det amerikanska självständighetskriget skulle listan inne
hålla fler namn och börja med George vVashington. Detta pekar på
en tradition i det amerikanska samhället som avviker från vad vi är
vana vid i Sverige. En politiker i vårt land förväntas att göra karriär
inom ett politiskt parti, vilket ofta inleds med ett fulltidsengage
mang i någon politisk ungdomsrörelse. Andelen svenska politiker
som aldrig har haft en längre anställning i en verksamhet som inte
har en koppling till det parti som de tjänar, blir allt mindre. I USA
är förhållandena annorlunda. Dels växlar makten mellan de båda
stora partierna betydligt oftare än i Sverige, dels finns det inte en så
stark koppling mellan innehavet av ett politiskt ämbete och full
gjord tjänst i ett parti. En amedkansk president väljer sina ministrar
både utifrån den kompetens som anses gynna de sakfrågor som tän
ker drivas och utifrån de politiska hänsyn som måste tas. Självklart
hänger dessa två utgångspunkter ihop men det verkar som om en
president i USA väljer mer fritt. Under de avslutande åren av Bill
Clintons presidenttid var det till exempel en republikansk politiker,
William Cohen, som var försvarsminister. Men det finns också exNÄR ELISABETH DREW i
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empel på regeringsmedlemmar som inte kvalificerat sig genom lång
och trogen tjänst i något politiskt parti innan de blir utnämnda. Ett
sådant exempel är de militärer som jag tidigare har nämnt.
Wesley Clarks bok }Vinning Nlodern Wars, som kom ut innan han
hade tillkännagivit sin kandidatur, är i hög grad att betrakta som
hans politiska programförklaring inför det presidentval som nyss
ägt rum. Medan hans förra bok, Waging lvlodern fiVar, behandlade
Kosovokonfikten r 999 och där Clark som SACEUR befann sig
mitt i stormens öga, är TtVinning Nlodern H0rs skriven från ett utan
förperspektiv. Det är en pensionerad general som på håll betraktar
kriget i Irak och som förstärker sina intryck med lite skvaller som
han får sig till livs vid besök i Pentagon. Till detta fogar han allmän
na politiska uppfattningar som en grund för en politisk karriär. Bo
ken är välskriven men det finns andra böcker som bättre skildrar
Irak.kriget. Intresset för (Jarks politiska uppfattning är i hög grad
förknippat med hans politiska inflytande. Boken är ett ställningsta
gande mot den politik som Vita Huset har fört, men hans argumen
tering är ganska allmänt hållen. En mer koncis och djuplodande
diskussion förs i boken Dark Victory av Jeffrey Records. 2
Någon väntan på generalen behöver vi inte längre ägna oss åt,
han har redan kommit och gått. Vid sin sorti från presidentvals
kampanjen tog han också med sig intresset och betydelsen av boken
}Vinning Jl.1.odern T17tws.
- STEFAN RING

2 Record, Jeffrey: Dark Victmy. Amcrica's Seco11d Hlar A ainst Iraq. Naval Institute
g
Press, Anna polis 2004- 20 3 s.

l(rigiska västsvenskar
Konglig Bohus Läns Regemente. Ifält och till sjöss 1676-1814Red: Gabrielsson, Lennart rn. fl. Stiftelsen Bohusläns
Försvarsrnuseurn/Backamo vänner, Uddevalla 2004- 224 s.

Johansson, Christer, ochJohansson, Fredrik:
Bussar och biinhasm: Det yngre garnisonsregementet
i Giiteborg under gustavians/ca tiden I 772 -I 80 r.
Saltgruvan, Hisings-Backa 2003. 271 s.
DEN AMBITIÖSA MILITÄRHISTORISKA aktiviteten kring Bohusläns
regemente och Backarna övningshed fortsätter att avsätta nya och
viktiga resultat. En arbetsgrupp som har utgivit böcker om rege
mentet och dess hembygd respektive dess indelningsverk
1727 1901, har fortsatt sin verksamhet i en nyutkommen volym
om förbandets mera krigiska historia: Ifiilt och till sjöss 1676-1814.
Trots den omfattande trebandshistorik över I 17 som gavs ut i bör
jan av 1960-talet har en hel del ny forskning genomförts av Lennart
Gabrielsson, J.O. Rune Hasslöf och deras medhjälpare. Ett i alla
avseenden färgrant kapitel står den förre chefen för Statens för
svarshistoriska museer, Leif T örnquist för, nämligen om regemen
tets fälttecken.
Redogörelsen omfattar alla de k:Iasiska krigen alltifrån kampen
mot Danmark under I 670-talets senare hälft till och med vårt se
naste krig mot Danmark-Norge. Ett viktigt inslag är att det s.k.
pommerska kriget mot Preussen 1756-1762. Kriget uppvisade
många katastrofer, inte minst av logistisk natur, En särskild och ut
förlig uppmärksamhet ges med all rätt åt kriget 1788 1790 som
bjöd på många uppgifter åt bohuslänningarna, såväl i hemlandska
pet som i Finland (såväl till lands som till sjöss). Striderna
1808 1809 inriktades för bohuslänningarna på Västsverige och
därmed ges läsaren en något ovanlig, men välbehövlig, fokusering
på händelserna längs den södra västfronten och inte det dramatiska
men centrala skeendet vid fronten i öster.
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En viktig del i denna bok utgörs av skildringen av kriget i Norge
1814 och då i synnerhet den relativt omfattande och framgångsrika
expeditionen mot Fredrikstad. Detta är en av den svenska krigs
maktens mest framgångsrika amfibieoperationer. Genom erövring
en av Fredrikstad avgjordes detta sensommarkrig mot Norge utan
att någondera sidan behövde lida alltför omfattande mänskliga för
luster. Frågan är om inte det är bohuslänningarnas, relativt sett,
mest framgångsrika militära insats i svensk tjänst sedan landskapet i
Roskildefreden 1658 överfördes från Norge (Danmark) till Sverige.
Det faktum att en betydande del av armen och regementets perso
nal för första gången bestod av värnpliktiga (beväringar) gör förvis
so inte den operationen mindre betydelsefull och intressant.
En betydande mängd bilagor tillsammans med en utförlig käll
och litteraturförtecknng ger den intresserade läaren mycken väg
ledning för att gå vidare. Visserligen innehåller inte boken några
fotnoter, men litteraturhänvisningarna är så omfattande och detal
jerade att det inte gör särskilt mycket (särskilda exemplar med om
fattande källhänvisningar kommer att deponeras på Bohusläns För
svarsmuseum, men också på Armemuseum och Krigsarkivet). Åter
har Stiftelsen Bohusläns Försvarsrnuseum och eldsjälarna bakom
den åstadkommit en både läsvärd och värdefull publikation. Man
får innerligt hoppas att det pågående arbetet med kompaniunder
sökningar kan fullföljas på samma sätt som den här boken.
Ett av huvudsyftena med många av krigsoperationema i Bohus
län gällde för svenskt vidkommande att skydda Göteborg. Redan
med anledning av Göteborgs stads 300-årsjubileum utkom år 1924
en i alla avseenden massiv volym om stadens försvar och befästning
ar. Ett par decennier senare utgav Försvarsstabens krigshistoriska
avdelning en grundlig undersökning av stadens marina försvar.
Därefter har garnisonens olika delar fått sina skildringar: Göta ar
tilleriregemente, ÄJvsborgs kustarti1leri och luftförsvaret. Flera
viktiga specialundersökningar, inte minst Thomas Magnussons av
handling om de värvade soldaterna under frihetstiden, har också
sett dagens ljus.
Nu har den relativt rika floran av militärhistoriska skrifter kom-

pletterats med en viktig bok av Christer Johansson och Fredrik Jo
hansson. De undersöker noga det yngre garnisonsregementet i Gö
teborg mellan r772 och r8or. Även militära anläggningar och an
dra militära förband i Göteborgsområdet beskrivs innan fokus ställs
in på garnisonsregernentet. Här granskas rekrytering, utrustning,
utbildning, vardagsliv och, inte minst, regementets deltagande i
kriget r788 r790 liksom i kommenderingarna till Saint-Barthele
my i Västindien 1794 och skärgårdsflottans fartyg r799. Regemen
tet spelade också en viktig roll för att stilla inre oro. Författarna be
handlar det så kallade Björnbergska upploppet 1799 och Kungs
portskravallerna år 1800.
Boken har ett stort vetenskapligt värde inte minst eftersom för
fattarna visar en god kännedom om såväl otryckt arkivmaterial som
relevant litteratur. En stor mängd fakta presenteras och sätts in i sitt
sammanhang. Det är svårt att beslå författarna med direkta sakfel.
l\!Iöjligen kan man, med lite petighet, diskutera påståendet att värn
pliktsförsvaret infördes r904. Som helt riktigt sägs att indelnings
verket avskaffades genom r 90r års riksdagsbeslut, men samtidigt
beslöts om införande av ett värnpliktsförsvar. Tanken var dock att
detta senare skulle börja fungera fullt ut (med fullständiga utbild
ningstider) från år 1904, men 1901 är året för det moderna värn
pliktssystemets införandet i Sverige (sedan en tidigare beväringsin
rättning införts 18r1 -r8r 2 ).
Just det värvade garnisonsregementet i Göteborg är en av de mi
litära enheter som har ägnats relativt liten uppmärksamhet av forsk
ningen. Detsamma gäller de garnisonsregementen som under
r 600- och r 700-talen fanns i flera andra, strategiskt viktiga städer i
det svenska väldet, främst i Stralsund, Malmö och Riga.
Göteborgsregementet var precis som de indelta infanteriför
banden organiserat på åtta kompanier, men den totala styrkan var
strax över 900 man, med andra ord en fjärdedel mindre än ett indelt
regemente. Befälet dominerades av svenskar, men även tyskar, dans
kar och norrmän förekom i officersleden. Ganska exakt hälften av
manskapet kom från Göteborg eller övriga Västsverige, men sedan
är spridningen stor. Här återfinns bland andra soldater från andra
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delar av Sverige, finländare, pomrare, danskar och även enstaka rys
sar. Norrmännen utgjorde en betydande andel av manskapet (un
dersölmingsåret 1782). Inte mindre än var femte soldat (164 styck
en) kom från vårt västra grannland. Resultatet kan syna naturligt
med tanke på närheten till Norge från Göteborg, men desto mera
överraskande eftersom regementets huvudsakliga krigsuppgift var
att skydda Göteborg mot norska och danska anfall. Resultatet un
derstryker dock hur internationella dessa garnisonsregementen var,
åtminstone om man ser till deras sammansättning. Recensenten har
själv haft anledning att granska garnisonsregementet i Riga, som
uppvisar en liknande blandning av svenskar från både den västra
och den östra riksdelen, pomrare, tyskar av olika ursprung, men
också danskar, norrmän, polacker och, även här, enstaka ryssar.
Medan norrmännen var framträdande i Göteborg spelade föga
överraskande ester och livländare samt Rigabor en lilmande roll i
Rigaregementet.
Med boken om garnisonsregementet i Göteborg under den gus
tavianska tiden har vi inte bara fått en värdefull bok om ett intres
sant militärt förband, utan väl så viktigt är att ytterligare en pussel
bit har fogats till den alltför länge oskrivna historien om den värva
de delen av den svenska armen.
- LARS ERICSON

Från hemvärn till pansarstrid
Nilsson, Hans: Pansartruppslwlorna och deras betydel,e
fijrp ansartruppernas och armensntvedding 1942-1995.
En minnesbok. Probus, Stockholm 2003. 327 s.
Fo 47 Fo 47/48. Ettforsvarsområdes historifl 1939-2000.
Red: Berg, Lars Otto m.fl. Upplands regementes
historiekommitte, Enköping 2002. 160 s.
ARMEN sMXLTER SAMMAN. Bort drar gamla förband som en gång
präglade en hel bygd. Kvar finns minnen av ett vittförgrenat för
svarssamhälle som många vill värna och berätta om. Att kalla resul
taten för regementshistoria har blivit något oegentligt. Även staber,
skolor och myndigheter har sina hävdatecknare, somliga av dem
med vetenskapliga ambitioner, andra mer roade av det anekdotiska.
I ett sådant militärt spektrum över stridens krav och försvarets alla
uppgifter återfinns Uppsala och V ästmanlands försvarsområden
snarast längst bort från det svenska pansarvapnet. Men båda föddes
ur andra världskrigets bereclskapsår, och böckerna om dem illustre
rar också krönikeutbudets bredd.
En noggrann genomgång av arkivmaterialet ligger till grund för
boken om Pansartrupps!wlornfl med Hans Nilsson som huvudförfat
tare. Hans utgångspunkt är dock inte akademikerns och dennes
strävan att granska, underkänna eller vidareutveckla andra forska
res tidigare rön och teser. Här salmas en bred tradition att kugga in
i, och författaren har medvetet avstått från att redovisa källäget och
bygga ut skildringen med fotnoter. Vad som beskrivs är inte bara
utvecklingen av PS (1942-1980 Pansartruppskolan, 1980-1991
Pansartruppernas stridsskola, och slutligen fram till 1995 som en
del av Armens Pansarcentrum). I själva verket berättas hela det
svenska pansarvapnets historia utifrån skribentens mycket bestäm
da personliga värderingar och ställningstaganden.

För denne pansaröverste är det inte mycket av svensk krigskonst
under andra världskriget och det kalla kriget som duger. Han skri
ver att utrustning och stridsteknik för tankarna till första världskri
get. Armens taktik, organisation och materiel var sådana att vi i hän
delse av krig skulle ha hamnat i ett blodbad utan större möjligheter
till militär framgång.
När det gäller hur ett svenskt pansarvapen skulle utnyttjas skiljer
Nilsson principiellt på vad han kallar stridsvagnslinjen och pansar
skyttelinjen. (En tredje modell skulle då vara infanterilinjen utan
någon egentlig roll för stridsvagnar.) I den andra linjen ges strids
vagnen bara en understödjande roll, bunden till infanteriets strids
tempo. Endast i den första linjen utnyttjas stridsvagnen med sina
överlägsna skydds- och fartresurser som ett genombrottsvapen, en
ligt författaren det rätta.
Det kan verka föga överraskande att en pansarofficer så tydligt
tar ställning för en satsning på det egna truppslagets anfallsförmå
ga. Sådana tongångar har hörts förr.Ja säkert, men här är det frågan
om själva drivkraften bakom ett historiskt verk.
Vanligtvis har en genomkritisk hållning till höga chefer och
myndigheter bara i ringa grad kommit till uttryck i regementshis
toriska arbeten. Tag boken Prmsartrnpperna r 942-199 2, utgiven av
Armens pansarcentrum i Skövde till femtioårsminnet av truppsla
gets historia och med Bo Kjellander som redaktör. I arbetet, som
väl får räknas som ett standardverk, salmas fräna iakttagelser. Kri
tiska formuleringar förekommer mest i ett kapitel om pansarvap
nets utveckling av förre inspektören Björn Zickerman. Ulf Hen
ricsson nämner hur pansarvapnet våren 1987 faktiskt ifrågasattes av
>>vissa» inom armestaben. Ytterligare en författare berör pansarbri
gadernas svagheter i mörkerstrid och brist på luftvärn. Han skriver
också att den helsvenska tornlösa vagnen ro3/S hade nackdelar vid
anfallsstrid men kallar den defensivt mycket stark.
Här finns ingen iver att riva ned. Och ett kapitel som handlar om
103/S är skrivet av den officer som vid dåvarande Pansartruppsko
lan var ansvarig för projektet. I hans version är det med andra ord
frågan om ett synnerligen framsynt och framgångsrikt system.

Man får således gå till Nilssons redovisning för att få en insyn i
vad som bitvis måste ha varit hårda motsättningar kring pansarvap
nets roll i den svenska armen. Efter en start i ytterst blygsam om
fattning förde PS under den första tiden en snarast tynande tillvaro.
Inverkan på stridsteknik och reglementen fick man närmast indi
rekt när väl de första kurserna för officerare och underofficerare tog
fart. Under vad Nilsson kallar pionjärtiden hade PS inget inflytan
de över brigadorganisationen. Nästa period 1949-1957 präglades
av fördubblingen av pansarbrigaderna; väl att märka enligt Hitlers
modell före Sovjetfälttåget. Antalet stridsvagnar per division halv
erades det vill säga att det var de mjuka delarna i förhandsmassan
som växte.
Under de följande åren medverkade PS med studiegrupper i
bland annat utformningen av materiel. Visserligen hade anskaff
ningen av den brittiska Centurionvagnen inletts 1953, men med
blandade bataljoner sänktes stridstempot (i en anpassning till cy
keltolkande pansarskyttesoldater). Nilsson finner också en ödesdi
ger inverkan av brittiska experter som företrädare för pansarskytte
linjen.
Det blir värre. När det gäller det följande skedet anser Nilsson
att PS spelade en direkt hämmande roll genom att hävda pansar
skyttelinjen! Skolan borde ha motsatt sig satsningen på stridsvagn
rn3/S. Intressant nog finner författaren att man vid pansarrege
mentena i Skåne efter eget skön tillämpade stridsvagnslinjen fast
det var dit 103/S kom.
Först under 1970-talet inleddes gradvis en förbättring. Strids
vagnslinjen vann övertaget, man fick nya övningsanläggningar.
Mycket riktigt-det var då som författaren själv var skolchef. Regle
menten skrevs hos PS, som fick ett avgörande inflytande över ny
materiel. Och nu kunde man också genomföra de studiebesök som
dittills FMV lagt beslag på. Men i slutfasen, genom samordningen
inom det nya pansarcentrum, förlorade skolan sin självständighet.
Något av initiativkraften och handlingsmöjligheterna gick förlorat.
I bilagor ger Nilsson en översiktlig bild av hur det svenska pan
sarvapnet har förändrats över åren. Klåfingrigheten, med täta orga-

nisatoriska ryck, känns igen från andra samhällssektorer. Systema
tiskt ger författaren sig på att smula sönder alla argument som har
anförts av anhängarna av stridsvagn 103. I hans partsinlaga fram
står den internationellt uppmärksammade satsningen på denna
tornlösa vagn som ett missgrepp av allvarliga dimensioner, >->en pa
rentes i stridsvagnsutvecklingen».
Man misstänker att det är med visst välbehag som Nilsson fäster
uppmärksamheten på en skrivelse från Ulf Henricsson 1991 till
dåvarande ÖB och chefen för armen, i vilken Norrlandsbrigadernas
anfallsförmåga totalt underkändes. Som skolchef kunde Henricsson
ha gått tjänstevägen. Inför risken att synpunkterna skulle fastna
någonstans i byråkratin valde han att i stället skriva ett handbrev di
rekt till de högsta cheferna. Henricssons alarmerande analys, som
utmynnade i att pansartrupperna och infanteriet borde slås ihop till
ett truppslag, gjorde uppenbart intryck på de höga adressaterna.
Nilsson återger brevet in extenso med kommentaren att det >>får an
ses som ett av de viktigaste som skrivits i vår arme de sista 50 åren».
I ett sammanfattande omdöme uppstämmer Nilsson heller inga
hurrarop för den svenska lösning med blandade pansarbataljoner
(två stridsvagnskompanier plus två pansarskyttekompanier) som
annars ofta brukar kallas framsynt. Hans credo synes vara att man
inte får plottra med stridsvagnar: de måste sättas in massivt om det
över huvud taget skall bli någonting av ett pansaranfall.
Vad Hans Nilsson kallar svenska nödlösningar för anfallsstriden
skulle, hävdar han, ha »inneburit oerhörda förluster och att vår
arme kollapsat». Armechefen in på 1990-talet, Åke Sagren, beröms
för att ha insett detta och påbörjat mekaniseringen av armen.
>>Stridsvagnens betydelse för anfallsstriden var nu uppenbar>>, he
ter det. Över detta vilar något ironiskt, kan man tycka. Vem inom
dagens svenska försvarsmakt talar sig varm för anfallsstrid?
Alltnog, en försvarsmakt präglas även av annat än anfallstänkan
de. Från pansarstriden går man in i lugnare terräng med boken
Fo 47 Fo 47148 om Uppsala och Västmanlands försvarsområden
åren 1939-2000 en blygsam volym knappast avsedd för en större
läsekrets. Kanske rör det sig om den första av en kommande serie,
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nu när alla våra försvarsområden nu har blivit historia genom att
slopas och i blygsam omfattning ersättas av militärdistriktsgrupp
staber.
Försvarsområdena var barn av 1936 års på många sätt banbry
tande försvarsbeslut, medan det började mörkna över Europa. Vid
allmän mobilisering skulle man inrätta särskilda regionala staber
för att ta hand om luftbevakning och andra bevalmingsuppgifter,
luftvärn och landstormsförband upp till regementes storlek. Från
och med oktober 1942 ingick sådana staber även i fredsorganisatio
nen.
Ur Fo 47 utvecldades så småningom Fo 47/48 som en fredstida
stab för två försvarsområden. Under åren 1974-1990 övertogs i en
lighet med den s.k. OLLI-reformen ett försvarsområdes uppgifter
av ett försvarsområdesregemente. I detta fall blev lösningen S 1/Fo
47/48. Slutligen fanns det 1997-2000 åter ett självständigt Fo 48.
Under OLLI-skedet växte stabens funktioner från samverkan
med länsstyrelsen, med hemvärn (inrättat 1940) och frivilligorga
nisationer jämte mobiliseringsansvar för lokalförsvarsförband, in
hyrning av fordon etc., till omfatta även försvarsplanläggning med
en grundtilldelning av fältförband. Uppgiften gällde att organisera
ryggförsvaret av Stockholm. Inom området fanns förutom Arlanda
andra flygbaser och marinbaser.
I ett par uppsatser ger två reservofficerare, ett f.d. luftvärnsbefäl
i fostabens ledningsavdelning och en tidigare fältarbetsofficer,
insyn i en faktiskt ganska stor organisation. 1940-talets pionjärer
skulle där inte ha känt igen sig. Dagens brist på stabsmedlemmar
skulle däremot ha varit dem välbekant.
Som en av tio militärdistriktsgrupper inom Mellersta militär
distriktet återfinns på 2000-talet Upplandsgruppen med uppgift att
utbilda hemvärnet (vårt enda återstående lokalförsvar) och s.k.
avtalsorganisationer (frivilliga m.fl.), svara för taktiska och territo
riella funktioner inom länet, samverka med det civila samhället,
stödja distriktets säkerhetstjänst och svara för polissamverkan.
Det är mycket begärt av en liten stab. Ekonomin styr verksam
heten och personalramarna är snäva. Samtidigt finns en förväntan

på insatser som gruppen har svårt att leva upp till. Så slutar berättel
sen om en av våra minst beskrivna militära stabsorganisationer
med ett nödrop.
- OLOF SANTESSON

Upptäcktsfärd i marin luftvärnshistoria
Sobeus, Urban: Kustm·tilleriets luftvärn i Stocleholms sleiirgård
193 3-1945. Havsbandslinjen, Rindö och Saxar- ocb Hå1-sfjiirdsbase11w.
Militärhistoriska förlaget, Stockholm 2003. I 5 I s.
PÅ SENARE ÅR har det kommit ett flertal svenska titlar med lokalan
knuten andra världsk:rigshistoria. Vi har sett böcker om Skåne- och
Per Albinlinjerna, om kustartilleriet i Stockholms skärgård, om
nödlandade allierade flygare i Halland och om Finlandsfrivilliga
från Gotland. Senast i raden av dylik litteratur är en redogörelse om
en undanskymd del av luftförsvaret -- kustartilleriets luftvärn i
Stockholms skärgård under beredskapsåren.
Urban Sobeus, själv pensionerad kustartilleriofficer och ama
törhistoriker, har lyft fram det ganska omfattande luftvärn som
byggdes upp av kustartilleriet för att skydda kustartillerianlägg
ningarna och flottans baser i Stockholms skärgård. Detta är ett vik
tigt område där grundforskning med gedigna arkivstudier är myck
et välkommen. Kustartilleriet i allmänhet och dess luftvärn i syn
nerhet var länge eftersatta i forskningen om beredskapen, troligtvis
beroende på att mycket av det som byggdes under dessa dramatiska
år fortsatte att fylla en funktion i invasionsförsvaret under hela kalla
kriget. Källmaterialet kunde därmed inte göras tillgängligt för
forskningen förrän på 1990-talet. Sobeus, som de senaste tio åren
publicerat en rad böcker och artiklar om kustförsvaret i Stockholm,
är känd som en grundlig kartläggare av kustartillerianläggningar
och har i tidigare verk bidragit till att täcka denna lucka i bered
skapsforskningen.
Boken koncentrerar sig på luftvärnsskyddet av kustflottans ba-

ser. Sobeus redogör detaljerat för hur det marina luftvärnet succes
sivt byggs ut till en icke oansenlig styrka. Man får följa hur värn
byggs, pjäser levereras och omdirigeras, hur förbanden byter be
teckningar med mera vid Rindö, Östra Skägga, Hårsfjärds- och
Saxarbaserna, Hallskär med flera platser. Batterier, troppar, pjäser
och värn listas och rabblas - detaljrikedomen är överväldigande vil
ket troligtvis har sitt ursprung i att författaren relativt slaviskt följer
det källmaterial han granskat. Boken saknar dock en översiktskarta
vilket leder till att läsare som inte kan sin skärgårdsgeografi blir
minst sagt vilsna. Det är också svårt att som läsare se ett tydligt sam
manhang och en helhet i all information som presenteras. Detta
förstärks av att författaren valt att hänvisa till sin år 2000 utgivna
bok Havsbandslinjen i Stockholms skärgård r 9 3 3-r93 5 avseende allt
som rör den politiska bakgrunden och utvecklingen. Boken om
kustartilleriets luftvärn har blivit, vilket kanske också var mening
en, något av en bilaga till Havsbandslinjen.
Hela boken präglas av författarens upptäcktsfärd i arkivmateria
let. I förordet redovisar Sobeus den använda metoden: >>Först kom
mer jag att granska arkiven och se vad som finns och därefter kom
mer jag att intervjua dem som var med. » Resultatet blir en empirisk
expose utan någon djupare analys och problematisering. Författa
ren påpekar ibland, utan närmare sammanhang eller förklaring, hur
svårt det är att följa arkiven som till exempel när nya och gamla be
teckningar på förbanden nyttjas parallellt i arkivmaterialet. I boken
utropas också som avslutning på en redogörelse om utvecklingen
vid Sa."Xarbasen 1942 att: »Det skall bli intressant att se om verksam
heten 1943 i Saxarbasen kommer att bli lika minimal». På ett annat
ställe förkunnas: >>Det skall bli intressant att se vad som händer på
Hallskär under 1942 ».
Sobeus får vid ett tillfälle också problem när källmaterialet kon
fronterar intervjumaterialet. I ett separat kapitel redogörs för de
sovjetiska bombfällningarna i östra Sverige natten den 2 2-23 fe
bruari 1944. Där hävdas att marinens luftvärnsförband på Älvsnab
ben sköt spärreld mot inkräktarna de sköt faktiskt så mycket att
väggen i ett pjäsvärn rasade.

Anmälaren har själv studerat dessa bombfällningar. Ingenstans i
de utredningar som vidtog efter kränkningarna framkommer att
något luftvärnsförband skulle ha öppnat eld. Tvärt om det utred
des faktiskt varför inget förband öppnade eld. Som källa till eldöpp
nandet vid Älvsnabben anges samtal med och foto av Elis Hector.
Problemet är att tidigare i boken, i redogörelsen om utvecldingen
vid Hårsfjärdsbasen 1944 vilken uppenbarligen bygger på arkivma
terial, hävdas: >>Man uppfattar starkt motorbuller från flygplan men
inget lv kommer till insats.»• Tyvärr verkar Sobeus själv inte reflek
tera över denna motsägelse i materialet. En intervju 59 år efter det
inträffade kan givetvis inte betraktas som en trovärdig källa när
uppgifterna motsägs av samtida källmaterial.
Sobeus framför här också sin i tidigare böcker deklarerade stånd
punkt att de sovjetiska bombningarna var en varning till svenska re
geringen och militärledningen - en varning till Sverige att inte
komma Finland till undsättning (och därmed ansluta sig till Tysk
land i kriget) genom att överföra trupp till Åland. Detta är för öv
rigt också en av mycket få gånger i boken som en händelse överhu
vudtaget sätts in i ett större strategiskt och politiskt sammanhang.
Utan att redovisa sina källor påstår han sig ha kommit till denna
slutsats efter studier i »svensk försvars- och säkerhetspolitik och
Alandsfrågan>>. Jag ser inte hur man med stöd av den rika litteratur
som publicerats sedan krigsslutet kan komma till en sådan slutsats.
Sverige hade varken på militärt eller politiskt håll någon som
helst ambition att sluta upp på Finlands sida våren 1944- Sovjetuni
onens politik i Nordeuropa syftade ytterst vid denna tid till att fä
Finland ur kriget och Sveriges roll i detta var medlarens. Den svens
ka regeringen skulle, enligt Sovjet, med påt1yckningar och medling
bidra till att Finland slöt separatfred med Sovjetunionen. Sveriges
Sovjetpolitik strävade efter att skapa goda relationer med den bli
vande segrarmakten och starke grannen i öster inför den nya tid
som skulle följa på krigsslutet. Urban Sobeus är med sin teori långt
ute på spekulationens och konspirationens tunna is.
Boken har försetts med både notapparat och litteraturförteck
ning vilket är bra. Genomgående hänvisas i fotnoterna till diverse

arkivhandlingar (och ibland till intervjuer) vilket är helt naturligt
då boken till sin karaktär är en upptäcktsfärd i just källmaterialet
och då framförallt i material från Vaxholms fästnings och Vaxholms
kustartilleriregementes arkiv. Niarinstabens eller försvarsstabens
respektive arkiv har inte nyttjats vilket troligtvis begränsar fram
ställningens perspektiv. Detta material skulle ha lyft boken och kan
ske kunnat sätta in händelserna i ett lite större sammanhang.
'Tyvärr redovisas i fotnoterna endast den berörda handlingens
nummerbeteckning och datum vilket gör det mycket svårt för en lä
sare att återfinna källan. Med några få undantag hänvisas det inte
heller i noterna till de bearbetningar som tas upp i litteraturlistan.
Man kan fråga sig om det är en lista med rekommenderad läsning
eller om det verkligen rör sig om litteratur som nyttjats i arbetet
med boken.
Sammanfattningsvis kan sägas att Urban Sobeus bok är ett verk
av en entusiast som verkligen brinner för sitt ämne. Ibland slår dock
entusiasmen över och leder författaren in på metodiska irrvägar och
rent spekulerande. Boken skulle ha blivit mycket värdefullare om
författaren anlagt ett vidare historiskt perspektiv. Trots sina brister
har boken förtjänster som lokalhistoria. Som uppslagsverk rörande
detaljer i utbyggnaden av luftvärnet i skärgården under beredskaps
åren fyller den också en funktion och kompletterar därmed förfat
tarens tidigare utgivna böcker om kustförsvaret i Stockholm.
- TOMMY ÅKESSON

Optisk luftbevalming i blickfånget
Törnell, Bernt: Sprmingmot slqn. Den optiska
!uftbevalmingen i Sverige. Fort & Bunker, Skurup 2003.

240 s.

DET ÄR INTE ALLA DELAR av vår moderna svenska militära historia
som behandlats av historikerna. Ofta har det sina förklaringar i att
viss verksamhet har omgärdats med stor sekretess eller att den be-

drivits i skuggan av det som uppfattats som mer viktigt eller fascine
rande. Flygvapenhistoria domineras av piloter och flygmaskiner.
Sällan skrivs det om flygstridskrafterna som ett system bestående av
många komponenter - komponenter som kanske inte alla är lika
glamorösa som jaktpiloten och hans flygmaskin.
Men det finns hopp. Äntligen har någon gett sig i kast med att för
söka kartlägga en central del av det svenska luftförsvaret- den på sin
tid till stora delar hemliga luftbevakningen. Med BerntTörnells bok
Spaning mot skyn har vi det första verk som mer sammanhållet och
metodiskt har kartlagt denna viktiga del i det svenska luftförsvaret.
Efter en trevande start på 1920- och 1930-talen byggdes den
optiska luftbevalmingen ut till ett riksomfattande nätverk av luftbe
valmingsstationer under beredskapsåren. I avsaknad av radar var
luftförsvaret och folkskyddet under ofredsåren helt beroende av
detta i våra nutida ögon relativt enkla förvarningssystem. Efterhand
som radarluftbevalmingen anordnades under de första tio åren ef
ter kriget övergick den optiska luftbevakningen till att fungera som
ett komplement till dessa radarsystem. Som ett resultat av de stora
omvälvningarna av försvaret lades systemet slutligen ner under
r 990-talet.
Boken ger en utförlig historisk beskrivning kompletterad med
informativa internationella utblickar. Den har en logisk struktur
och det är lätt för läsaren att följa hur denna organisation växer fram
och förändras genom åren. Ändå är boken kanske inte av det slaget
man läser från pärm till pärm. Den lämpar sig kanhända främst som
ett referensverk för entusiasten. Kartläggningen av den optiska
luftbevalmingens utveckling är tämligen detaljerad och de flesta lä
sare kan nog finna något med koppling till sin egen hembygd. Tör
nell har genomgående nothänvisningar och boken avslutas med vad
som kallas källförteckning där använd litteratur och nyttjade källor
framgår. Som så ofta i amatörhistoriska verk kunde hänvisningarna
vara tydligare men de uppfyller trots det elementära kravet på spår
barhet. Ett stort plus är det rikliga och intressanta fotomaterial bo
ken försetts med. Överlag imponeras man av den ansträngning för
fattarens gjort för att hitta material till boken.
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Bernt Törnell, som själv är reservofficer i Flygvapnet, har med
detta arbete lyckats skapa vad som nog får beteclmas som ett stan
dardverk om den optiska luftbevalmingen. Boken är ett måste för
den genuint flyghistoriskt intresserade men kan också väcka intres
se hos en bredare publik och kanske då främst de lokalhistoriskt en
gagerade.
TOMMY ÅirnSSON

Olika många marskalkar
Rosander, Lars: Svedgesfältmm·slealkm: Svensleafältherrar
från Va:sa till Bernadotte. Historiska media, Lund 2003. 455 s.
von Konow, Jan: Svens/utfältnutrsleall,m: En lwrtfattad
namnpresentation. Armemusei småskrifter 5.
Armemuseum, Stockholm 2002. 19 s.
LARS ROSANDER, tidigare officer

vid Norra skåningarna och nume
ra författare med militära och historiska motiv, har kastat sig över
7 5 äldre herrar för att därmed både ge bidrag till svensk personhis
toria och till vår krigshistoria. Inför denna volym ligger det nära till
hands att erinra sig en tidigare recension som Frans G. Bengtsson,
»il miglior fabbro>> , skrev av en motsvarande fransk marskalkshis
toria, till omfånget »kraftig nog att till och med slå ned en mar
skalk>>. Här föreliggande verk med sina 455 sidor, porträttgalleri
och många kartor har också aktningsvärd tyngd.
Det är en brokig samling personager som presenteras av Rosan
der. Han är nu inte helt den förste att ta sig an ämnet. En katalogar
tad men dock relativt fyllig framställning med individuella mar
skalksbiografier gjordes 1873 av kaptenen Olof Theodor Sund
holm (Sveriges fiiltnwrs!mllem: Biografish teclmade. Esaias Edquist,
Uppsala; 2 35 s.). En till formatet blygsammare skrift i samma ären
de, utan de individuella biografierna men med resonemang om

släktbakgrund och fältherrekvaliteter, har också nyligen presente
rats av fil. lie.Jan von Konow i Svenska fältmarsl,allun: En kortfattad
nanmpresentation.
Rosander har otvivelaktigt haft god hjälp av Sundholm, vars
uppläggning av de enskilda biografierna han ibland följer, ibland
inte. Rosanders ambitioner är emellertid mer vittgående - att ge
dessa uppsatta herrar deras plats i svensk historia. Till den ändan
bygger Rosander en ram av historiska bakgrundskapitel för att sätta
in de 75 »historierna» i deras kontext (och därmed naturligtvis ock
så undvika upprepningar). Detta är dock inte helt enkelt eftersom
de självsvåldiga objekten inte alltid passar in exakt i ett enda sam
manhang. Ett slående exempel är Erik Dahlbergh, som står med en
fot i trettioåriga kriget och den andra i stora nordiska kriget. In
skruvandet av individerna i en specifik historisk kontext blir inte
alltid naturlig. I avsnittet »Hattarnas krig» på r740- och 1750-ta
len hamnar ett antal åldrande marskalkar som redan skjutit sitt bäs
ta krut under Karl XII men som först långt senare nått den höga
värdigheten. Än mindre rimligt hamnar några (mindre välkända)
Karl XI-marskalkar i det kapitel som inleder Stora nordiska kriget,
med vilket de över huvud taget inte hade något att göra eftersom de
redan, på olika sätt, var »pensionerade>>. Tre av de sex marskalkar
som utnämndes av Karl X Gustav förs till ett kapitel som kallas »Ka
roliner», de övriga tre (senare utnämnda) hamnar under »\Vestfa
liska freden» utan någon mer uppenbar logik.
Även om ramverkets konstruktion och anpassning till besätt
ningen således krävt mer eftertanke har Rosander givit oss vad som
kan ses som en lovvärd ansats till en kollektiv biografi, en genre i
vilken brittiska historiker är svåröverträffade mästare. Nu förblir
detta en ansats och katalogkaraktären består även om stilen är rapp,
livfull och emellanåt drastisk och det mesta möjliga utvinnes av till
gängliga anekdoter och excentriciteter. Ovan nämnde föregångs
mannen Bengtsson har starkt påverkat författaren, liksom många
andra generationskamrater.
Rosanders bok är mer än dubbelt så lång som officerskollegan
Sundholms skrift från r873 men också på ett helt annat sätt en >>sto- 301 -

ry», som blandar rena huggvärjor med sofistikerade personligheter,
lysande begåvningar med träbockar, soldater med hovmän. Rosan
der har syftat till något mer än vad han själv kallar ett »blankett
verk», en >>Vem var det?» för fältmarskalkar. Detta är också levande
historia även om elen till del vilar på en mer »·blankettartad» före
gångare, som Rosander naturligtvis redovisar i sin litteraturför
teckning och nämner i en personligt skriven inledning. Möjligen
hade ett tack varit på sin plats.
Att »Sveriges historia är dess konungars» köper vi väl inte riktigt
nu för tiden, men det är en annan sak med dess krigshistoria. Gus
tav Il Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII är i europeisk,
modern historia unika företeelser - inte bara som härförare utan
också som truppförare mitt i stridens vimmel. Någon motsvarighet
till denna serie kungliga krigsledare, i ordets mest konkreta me
ning, finns inte och dessa närmast vikingatida ekon ger åt den nu
snart tvåhundraåriga svenska fredligheten en alldeles speciell kon
trast.
Detta speciella förhållande är en utmaning för en fältmarskalks
biograf, som vill hävda att vår historia också till väsentlig del är dess
fältmarskalkars: faktum kvarstår att föremålen också i så hög grad
krigat i skuggan av majestäten. Eget befäl över större härar har inte
många utövat. En historisk period erbjöd dock särskilda möjlighe
ter: från Gustav II Adolfs död till Karl X Gustavs kröning (16321654) då »krigskonung>> saknades. De större expeditionskrigen på
den europeiska scenen - trettioåriga kriget, Karl X Gustavs polska
och danska krig, stora nordiska kriget - öppnade också för företag
som inte alla kunde direkt ledas av kungen själv. Det är i dessa sam
manhang som de av Jan von Konow föreslagna sex främsta namnen
återfinns: Gustaf Horn af Björneborg, Johan Baner, Lennart Tor
stensson, Karl GustafWrangel, Carl Gustaf Rehnskiöld och Mag
nus Stenbock - alla i större eller mindre skala egna företagare med
ansvar och betydande resurser till förfogande.
Alla tillhör stormaktstiden, det Michael Roberts kallade »the
Swedish Century>>, 1621-1721 (där 45 av de 75 marskalkarna hör
hemma inkluderar man också dem som deltog i stormaktstidens
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krig men utnämndes före r 62 r eller efter I 7 2 r blir det ytterligare
ett tiotal namn). Efter »storväldets fall» r 7 2 r blev rikets resurser
begränsade, liksom deltagandet i storskaliga krig. Frihetstidens och
den gustavianska tidens marskalkar hade få av de möjligheter deras
föregångare haft. Pommerska kriget uppvisade också ett med hän
syn till insatserna totalt obefogat antal marskalkar. Gustav III för
sökte, liksom senare kronprinsen/franske ex-marskalken Carl Jo
han Bernadotte, att återuppväcka bilden av »krigskonungen» och
utnämnde en bror till överbefälhavare för flottan (Karl) och den an
dre (Fredrik Adolf ) till fältmarskalk. Men landets resurser blev allt
mer blygsamma. Sveriges sista europeiska arme 1813-1814 var i
och för sig inte mindre än den Gustav II Adolf startat med 1630 i
1Jrskland men i jämförelse med de stora militärmakterna var Sveri
ges bidrag litet en armekår bland många.
Rosander undviker tio-i-topplistor för sina skyddslingar, även
om det av hans framställning naturligtvis framgår var han anser att
stor begåvning fanns och viktiga insatser gjordes. En styrka i hans
skildring är att han åt eftervärlden räddar ett antal mindre kända
men högt förtjänta personer, som hamnat i skuggan av kungarna
och de största ljusen, men likväl är värda vår uppmärksamhet.
Medan flera sådana »andrarangsfigurer» har sin plats säkrad i
svensk historia - som Erik Dahlbergh och Rutger von Ascheberg är andra mer okända. Till de stora men tidigt slocknade begåvning
arna hörde Evert Horn af Kanckas, stupad 30-årig vid det misslyck
ade angreppet på Pskov 16 r 5. Ett mer känt namn är Jakob de la
Gardie, utnämnd I 6 I 5 efter ett tidigare, fräckt företag mot Mosk
va, och den som vanligen betraktas som den förste riktige fältmar
skalken. (Här finns olika meningar; von Konow vill gå tillbaka till
Erik XIV:s och Johan III:s tid med Klas Kristersson Horn I 561
storamiral och mannen som säkrade Reval åt Sverige och Pontus
de la Gardie 1582 - erövrare av Narva. von Konow får på så vis ihop
79 marskalkar- Sundholm har 78 - debatten kan säkert fortsätta.)
Rosander gräver emellertid fram andra förtjänta namn som Gus
taf AdolfLewenhaupt, Arvid Wittenberg, Fabian von Fersen (man
nen som räddade Malmö under den danska belägringen 1677, näs-

tan lika viktigt som slaget vid Lund, själv stupad men förevigad i
staden genom den eleganta gatan Fersens väg) och Nils Gyllen
stierna af Fogelvik. Lewenhaupt och Wittenberg tillhörde samma
krets av sena trettioåriga-krigare (andra slaget vid Breitenfeld
Leipzig 1642 under Torstensson) som förtjänstfullt fortsatte hant
verket under Karl X Gustav. Lewenhaupt dog 3 7-årig i ledningen
för Finlands försvar 1656, vVittenberg, >>en av Sveriges mer bety
dande fältherrar» som Rosander uppenbart uppskattar, året efter,
5 I -årig som övergiven krigsfånge i Polen.
Gyllenstierna framtonar som en annan av Kronans nyttiga tjä
nare, om än i opposition mot Karl XII. Gyllenstierna, som blev fält
marskalk 1709 (ersättare för den vid Poltava tillfångatagne Rehn
skiöld och ansvarig för att sätta nya trupper på fötter) hade merite
rande erfarenhet som överbefälhavare i Tyskland i ingångsskedet av
det stora kriget och kom att stå nära Arvid Horn och rådet i drag
kampen med kungen i Turldet om hur försvarsstrategien skulle ut
formas 1709-1712. Medan kungen ville skeppa över den nyuppsat
ta armen, med vilken Magnus Stenbock slagit danskarna vid Hel
singborg 17 ro, till Tysldand ville Gyllenstierna behålla den för det
egentliga Sveriges försvar.
Rosander ser i detta en principstrid om försvarsstrategin mellan
kunglig oklokhet och rådets förnuft (stödd på Gyllenstierna). Hos
Sundholm vittnar Gyllenstiernas agerande istället om en personlig
konflikt och (djupt förkastlig) avundsjuka visavi Stenbock, kungens
gunstling. Båda perspektiven är intressanta. På det personliga pla
net kan man kanske också anta att Gyllenstierna såg sig själv som
den självldare tysldandsexperten: om nu någon, mot all reson, skul
le fälttåga i Tyskland, så borde det vara han. De olika perspektiven
speglar rimligen också den förändrade synen på Karl XII från tidi
gare hjältedyrkan till den starka skepsis som Rosander generellt ger
uttryck för.
Med dessa biografier om mer eller mindre glömda historiska ge
stalter bidrar Rosander förtjänstfullt både till kunskap och säkert
också till intresse för vår historia. Faktafel salmas inte i boken: fält
marskalken Johan Augu st Mejerfeldt (Gustav III) blandas i regist-

ret samman med sin fader, den karolinske generalen (som inte blev
fältmarskalk) med samma förnamn; Lennart Torstensson råkar rik
tigt illa ut när han först tas till fånga vid Alte Veste r 63 2 (rätt) men
sen återigen hamnar i de kejserligas händer två år senare vid Nörd
lingen (fel eftersom han då befann sig i Stockholm hemkommen
med Gustav Adolfs stoft, vilket författaren också vet på nästa sida).
Det har gått lite för fort, »på det svenska maneret».
Rosander avstår i sin bok från alla socialhistoriska, psykologiska
eller andra komparativa eller systematiserande analyser av sina mar
skalkar. De förblir oförbätterliga individer. Någon ambition eller
vilja att skildra annat än individer i sitt historiska sammanhang har
författaren säkert inte heller. von Konow gör i sin skrift en liten an
sats till systematik med utredning av släktförhållanden mellan mar
skalkarna och konstaterar vissa äldre släkters och främst högadelns
(väntade) dominans (Horn med flera grenar, åtta marskalkar). Om
man inte föddes högadlig så medförde den militära karriären även
sådan befordran. Rehnskiöld var, i all sin glans, en uppkomling, en
»homo novus>>
Man kan också tillägga att denna högadel till icke ringa del be
stod av invandrare och att marskalkskretsen i sina erfarenheter och
bakgrund var starkt »europeiserad», liksom officerskåren i allmän
het under stormaktstiden och ännu delvis under hela 1700-talet.
Sverige lämnade Europa r8r 5 men har nu sent omsider återvänt
och vi finner det nu som den naturligaste sak i världen att svenska
officerare för brigader på Balkan eller utövar andra höga befäl i alla
väderstreck.
Rosanders studium skulle möjligen kunna utgöra en utgångs
punkt för en djupare analys av någonting vi kunde kalla »svensk
fältherrekonst», eller varför inte »Swedish Generalship»? Det pro
blem som då måste hanteras blir naturligtvis åter fredens inträde
1815 och vad vi gör av de senaste 200 åren - eller kanske det mili
tärhistoriska intresset kan tillfredställas med en betraktelse som be
gränsas till det »wenska århundradet»?
När Rosander i avslutningen reflekterar över andra länders fält
marskalkar och hamnar bland engelsmännen blandar han ihop sir

Evelyn Wood, hårt engagerad i försvaret och utvidgningen av det
viktorianska imperiet, med sir Henry Wood, upphovsmannen till
evenemangskonserterna i RoyalAlbert Hall. Sådant kan hända den
bäste.
I motsats till oss svenskar, bland vilkaJohanAugust Sandels r824
>>med till visshet gränsande sannolikhet» förblir den siste utnämn
de fältmarskalken, och nästan alla andra, tillverkar engelsmännen
fortfarande fältmarskalkar. Författaren till denna recension kan ef
ter viss bekantskap med ett antal av dem intyga att de verkligen ex
isterar och ter sig lika professionella (och mänskliga) som många av
Lars Rosanders svenska fältmarskalkar.
- BO HULDT

Rullor, biografier och porträtt
Persson, Ulf: Lufrviirnets chefer unde1· I 900-talet.
Port1·ättsmnling. Luftvärnsregementet, Halmstad 2002.

192

s.

Port1·ättgalle1·iet på officersmiissen vid Kungl. Bohusläns regemente. Red:
Bernstone, Kristian m.fL
Backamo vänner, Uddevalla 2002. 2r6 s.

Kjellander, Rune: Sveriges regementschefer I 700-2000.
Chefsbiografier ochfiirbandsi:iversikte1:
Probus, Stockholm 2003. 362 s.
ha undgått någon presumtiv läsare av denna
skrift, att det svenska intresset för historia och kanske framför allt
för militärhistoria de senaste åren har nått oanade höjder. Markna
den översvämmas av litteratur som behandlar snart sagt alla ämnen
från svensk medeltid till andra världskriget. Bokldubben Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek har gått om den »-historiska» bokklub
ben Clio i antalet medlemmar (+30 ooo!), samtidigt som seriösa och
historiskt (relativt) korrekta krigsfilmer fyller biografer och TVDET KAN VÄL INTE
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soffor. En tilltalande effekt av detta tydligen allt bredare intresse, är
att det nu finns en marknad för böcker som bara för ett par år sedan
skulle ha varit svåra att ge ut. Många av dessa böcker är för all del fi
nansierade genom olika typer av bidrag, men det förändrar knap
past saken. Även ämnen för de mest inbundna utkommer nu i bun
den form.
Jag skall här recensera tre böcker i denna flora och jag börjar
med den som både bildligt och bokstavligt är smalast, nämligen
Luft:uärnets chefer· ttnder I 900-trtlet av Ulf Persson, tidigare chef för
bl.a. Luftvärnsregementet och för närvarande försvarsattache i
Riga. Titeln är både blygsam och något missvisande, eftersom bo
ken innehåller mer än en samling porträtt och fotografier. Snarare
skulle jag vilja säga att det rör sig om en slags historieskrivning i mi
niformat över luftvärnets utveckling. Därtill är boken ett person
historiskt uppslagsverk och naturligtvis en minnesbok över chefer
na i det truppslag som för inte allt för länge sedan bestod av sju
fredsförband.
Varje luftvärnsregementschef ståtar med porträtt eller fotografi,
oftast i färg och med en kortare karriärbeskrivning. För dem som
inte längre är i livet finns även en kortare eller i något enstaka fall
längre levnadsbeskrivning. I många fall har porträtten en god konst
närlig kvalitet och konstnärerna presenteras också. Även om por
trätten är trevliga att titta på kan jag dock inte undgå att förvånas
över 1980-talets extremt fula glasögonmode! Boken är snyggt
formgiven och i övrigt illustrerad med ett par fotografier per för
band.
Är boken då av intresse för andra än för personhistoriker och
luftvärnsofficerare? För den allmänt militärhistoriskt intresserade
väcker boken kanske i första hand insikten om att modern trupp
slagshistorik för luftvärnet efter I 980 saknas.
En annan >>smal>> bok är Porträttgalleriet på officer'Sniässen vid
Kungl. Bohusläns regemente. Eftersom regementet ifråga faktiskt la
des ner I 99 2 kommer det väl som en glad överraskning för de flesta
att officersmässen fortfarande är intakt och används. Att mässen
fortfarande finns kvar och att den unika porträttsamlingen bevaras

samlad i den rätta miljön, beror på att Vasakronan AB, sedermera
I 17 Vasallen AB, visat stor förståelse för traditionsbevarande insat
ser. Inte minst beror det även på det uppoffrande arbete som lagts
ner av tidigare officerare vid regementet.
Porträttsamlingen innehåller 6 50 porträtt av officerare och ved
erlikar, som tjänstgjort vid regementet från r6oo-talet och fram till
dess indragning. Huvuddelen av dessa porträtt utgörs av fotografier
och hänger i mässens s.k. Galleri, medan regementschefsporträtten
pryder övriga rum. Chefäporträtten fram till r 98 2 är utförda i olja,
därefter är även de foton om än konstnärligt utförda. Varje por
trätt är försett med korta notiser om vederbörandes liv och tjänst
göring. Dessutom innehåller boken korta kapitel om regementets
historia och om mässen. Det senare är trevligt skrivet och illustre
rat, men kunde utan tvekan ha gjorts längre och mer innehållsrikt.
Varje mäss har en flora av anekdoter och man skulle kunna tänka sig
en fylligare beskrivning av både livet på mässen och om dess inven
tarier. Kapitlet om regementets historia är också mycket kort, bara
en knapp sida. Visserligen hänvisas till det ganska stora antalet bok
verk som beskriver I 17 :s öden och äventyr, men fullt så lapidariskt
behövde det väl ändå inte vara. Man hade gott kunnat få plats med
lite mer information.
Vad ger då denna bok, förutom en djup beldämning över 1970talets hårmode? Ambitionen är enligt förordet att visa samlingen
för en bredare publik och att säkerställa att porträtten kan ses sam
lade även den dag då officersmässen inte kan bibehållas. Den senare
ambitionen är tveldöst uppfylld och det är vackert så, men den bre
dare publiken ställer sig nog tyvärr ganska kallsinnig inför denna
bok. Därmed inte sagt att boken inte skulle vara av intresse för en
personhistoriker eller för den som av någon anledning vill veta hur
musikdirektör J.A. Nordlin (f. 1832) såg ut. Han såg för övrigt
mycket bra ut!
Den tredje boken i raden är Sveriges regementschefe1· r 700-2000
med underrubriken Chefsbiografier och fiirbandsöversikter och är av
helt annat slag än de tidigare nämnda. Den är författad av den kän
de personhistorikern Rune Kjellander, mannen bakom bl.a. Kungl.

Krigsvetenskapsakademiens biografiska matrikel för att nu bara
nämna ett av hans opus. Boken har ett omfång på 362 sidor och be
skriver inte mindre än 1 845 regementschefers liv och karriär. Den
är rikt illustrerad, främst med porträtt av regementscheferna men
även med en del uniforms bilder och annat. En mycket stor del av de
biografiska notiserna, kanske 80 %, är alltså illustrerade med por
trätt. Att hitta foto på 1900-talets samtliga överstar är bara det en
bedrift, men författaren har faktiskt lyckats med att spåra porträtt
på huvuddelen av I 700-talets regementschefer! I detta samman
hang måste sägas att man slås av att forna tiders chefer ger ett be
tydligt mer imposant intryck än det sena 1900-talets.
Boken är indelad i sex huvudkapitel. Den nyligen pensionsav
gångne överintendenten vid Statens Försvarshistoriska museer Leif
Törnquist, själv för övrigt överste, har författat ett inledande kapi
tel om regementsbegreppet, en nyttig läsning för alla som trodde
att ett regemente var någonting som fanns inom ett kasernstaket.
Därefter kommer huvudkapitlet, förteckning över regementsche
ferna i bokstavsordning. Så vitt jag kan finna är listan komplett,
även om det verkar osannolikt. I en förteckning över r 845 perso
ner finns det naturligtvis en uppenbar risk att någon skulle kunna
bli bortglömd, men så verkar det inte vara. Även Hans Johan Gyl
lenlood, under två år chef för Nylands femmänningsregemente, har
kommit med. Varje person har ägnats i snitt 12 till I 5 rader i spalt
form, ibland avslutad med något citat som beskriver vederbörandes
person. På måfå väljer jag Carl Julius Berndt von Bohlen, tysk riks
greve och generallöjtnant, chef för V ästgöta kavalleriregemente
1775-1785. Han beskrivs på följande sätt:
... lyckades under sin chefstid bibehålla det goda förhållandet med rusthållar
na och upprätthålla regementets höga standard men befalldes från hovet att
några år vara frånvarande för att någorlunda svalka sin hetta, sina pretentioner
och sitt tyska högmod.

Dessa citat finns tyvärr bara bifogade när det gäller överstar från
1700-talet. Det hade varit intressant att läsa något liknande om se-

nare tiders överstar, fast om dessa finns det kanske inte så mycket
intressanta omdömen att tillgå.Jag har på den illasinnade recensen
tens vis letat felaktigheter utan någon större framgång. Möjligen
tycker jag att det borde ha nämnts något om översten Alf Meyer
höffers politiska karriär (han var riksdagsman under r930-talet),
och att Axel Gyllenkrook var infanteribefälhavare i Karlskrona un
der beredskapen, men det är också nästan det ända jag har att an
märka på.
Efter den biografiska delen följer roo sidor förhandsöversikter
över alla rikets regementen och dess historia samt dess chefer i tids
ordning, och när jag skriver alla regementen menar jag verkligen
det. Varken Dniesterska dragonregementet ( r 7I 2-17r 5 ), V äst
manlands trängkår (1902-1927) eller Värmlandsbrigaden (19942000) har blivit bortglömda. Även här har jag letat sak- och tryckfel
utan den ringaste framgång.
Så följer ett regementsregister samt en redovisning över armens
förband och förbandschefer för vissa historiskt särskilt intressanta
år, som åren 1700, 1755, 1807 och 1914- Detta gör att läsarenfår en
mycket god uppfattning om armens volym över tiden. Boken avslu
tas med en oundgänglig lista över förkortningar och av en fyllig
källförteclming.
Denna bok är naturligtvis inte ett verk som man ger i julklapp till
sin hustru. Inte heller ägnar den sig för sträckläsning, ens under
mörka och TV-fattiga höstkvällar. Däremot är boken närmast oum
bärlig för den militärhistoriskt och personhistoriskt intresserade.
Den rekommenderas varmt för den som vill ha »koll på läget>>, som
det heter på nusvenska.
- THOMAS ROTH

Ett sekel under vattnet
Granholm, Fredrik: Från Hajen till Siidermanland.
Svenska ubåtar under I oo år. Forum Navales skriftserie 7.
Marinlitteraturföreningen, Stockholm 2003. 95 s.
1904 SJÖSATTES Sveriges första ubåt, Hajen, vid Stockholms
örlogsvarv under stor sekretess. roo-årsminnet celebreras bl.a. med
en bok av ubåtsofficeren Fredrik Granholm. I den beskrivs de 24 oli
ka ubåtstyper som tillförts svenska flottan under det gångna seklet.
Boken ansluter till den rad av böcker om olika örlogsfartyg, från
pansarskepp till minsvepare, som utkommit under senare år. Alla vä
sentliga fartygstyper har därmed fått sina hävdatecknare. Förra året
utkom också Örlogsfartyg av Gustaf von Hofsten ochJan Waernberg,
en förnämlig sammanställning, täckande samtliga fartygstyper.
Det är oturligt för Fredrik Granholm att hans bok utges efter
Örlogsfartyg, då textmassan om ubåtar i de båda böckerna i stort över
ensstämmer av rätt naturliga skäl. Så mycket nytt finns alltså inte att
hämta ur Granholms bok. Vad som är nytt är däremot det mycket
fylliga och välgjorda ritningsunderlaget, där Granholm nedlagt stor
- och lyckad möda på att göra det överskådligt och tilltalande för
ögat.
På ritningarna kan den intresserade också väl följa den språngvisa
utvecklingen inom det svenska ubåtsvapnet. Det började med vad
som närmast var ytfartyg med förmåga att dyka och framföras under
vattnet under begränsad tid med begränsad fart. Undervattensegen
skaperna förbättrades successivt under en fyrtioårsperiod, men ett
första större språng kom först med införandet av den holländska
uppfinningen snorkeln. Den installerades först från början på Hajen
serien 1954. Nästa stora språng korn 1967 med Sjiiornzen-kiassen.
Denna serie fick en skrovutformning, helt anpassad för gång i u-läge.
Sjiiormen-serien kan med någon överdrift sägas vara våra första
>>riktiga>> ubåtar som med sin skrovform, sitt roderarrangemang och
sin fart i u-läge fick prestanda som vida överträffade sina föregångare.
Ett problem återstod: nödvändigheten att ladda batterierna
1 JULI
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genom snorkelluft. 'frots att endast snorkelhuvudet var ovan vatten
ytan, hade risken för att upptäckas ökat markant genom utveckling
en av olika spaningsmedel. Stora ansträngningar och betydande
kostnader hade nedlagts för att få fram ett luftoberoende maskineri
till Sjoor111en-serien. Ekonomiska och telmiska svårigheter omöjlig
gjorde detta.
Lösningen kom under 1980-talet då Stirling-motorer, en I 50 år
gammal konstruktion av irländaren Robert Stirling, av Kockums an
passades till ubåtsbruk. I ett slag ökades ubåtens förmåga att vara
helt under vattenytan från timmar/dagar till veckor. Sverige har nu
fem ubåtar med detta maskineri tre ubåtar av typ Gotland och två
typ So'dernianland.
Som Granholm i sin historik påpekar har denna, för en liten na
tion som Sverige, remarka bl.a. utveckling fört fram landet till en
världsledande position när det gäller icke atomdrivna luftoberoende
ubåtar. Ett intyg på detta fick vi då ubåten Halland med utomordent
lig framgång deltog i ett antal övningar mot franska, spanska och
amerikanska ubåtar i Medelhavet och östra Atlanten, en framgång
som alltför lite uppmärksammades här hemma. Ett annat intyg fick
vi då Kockums i mycket hård internationell konkurrens tog hem en
order på sex ubåtar av förstorad Väste1götland-klass från Australien.
I ett intressant avsnitt i slutet av boken redovisar Granholm ett
antal ubåtsprojekt som aldrig fullföljdes, bl.a. två atomubåtar och
ubåtar med kretsdieselmaskineri respektive bränsleceller. Förekom
sten av dessa projekt torde vara en nyhet för många.
Vad Granholm i sin bok berättar är en framgångssaga om vad
svensk telmik och ingenjörskonst kunnat åstadkomma med begrän
sade resurser. Den har placerat Sverige i en absolut tätposition inom
detta skeppsbyggnadssegment, och givit Sverige ett världsrykte när
det gäller icke atomdrivna ubåtar. Projektering för nästa generation
ubåtar pågår i form av ett samnordiskt projekt, Viking. Där kan all
den kunskap tas till vara, som roo år av svensk ubåtstelmologi har gi
vit oss.
- PER RUDBERG
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Ny militär elit för ny totalitär stat
Genosse General! Die MilitiiTelite der DDR in biografischen Sldzzen.

Utg: Ehlert, Hans, och \i\Tagner, Armin. Militärgeschichte
<ler DDR, 7. Christoph LinksVerlag, Berlin 2003. 632 s.

r DEN ÖSTTYSKA KRIGSMAKTEN tjänstgjorde mellan 1948 och 1990
inalles 3 77 amiraler och generaler. De utgjorde en av de nya socia
listiska eliterna. Kommunisterna ville ersätta de borgerliga eliterna
med socialistiska. Detta gällde i synnerhet militären. Problemet var
emellertid att det till en början inte fanns tillräckligt många socia
lister som kunde fylla befattningarna. Endast få hade militär erfa
renhet och ingen var stabsutbildad. Stabsutbildade officerare kun
de endast rekryteras bland f.d. officerare i Webrmacbt. Av ideologis
ka skäl ville de tyska kommunisterna helst slippa dem, men det fick
de inte för de ryssarna. Däremot hade de inga ideologiska problem
med personer som varit meniga och underofficerare i FVebrmacbt.
Inledningsvis redogör utgivarna för dessa omständigheter samt
för forskningsläget och motiverar bokens uppläggning. De 3 77
amiralerna och generalerna har indelats i tre generationer: Grund
läggarna, byggarna och J\.TVA-generationen. Till den sistnämnda
räknas de amiraler och generaler som fått sin militära utbildning ef
ter 1956. Denna generation behandlas inte. Man har koncentrerat
sig på personer som tillhörde toppskiktet i den nya eliten när krigs
makten grundades och byggdes upp. För att belysa problemen med
att skapa en socialistisk officerskår presenteras biografierna för 19
amiraler och generaler inom de två första grupperna. Motiveringen
för urvalet är övertygande. Författarna är knutna som forskare till
olika institutioner eller verksamma som fria författare. Bland dem
finns historiker som arbetat redan i DDR, såsom Klaus Froh och
Riidiger '\Venzke och den siste chefen för Östtysklands militärhis
toriska institut, Paul Heider. 1 Samtliga bidrag håller hög stilistisk
och vetenskaplig kvalitet.
Gruppen grundläggarna är den mest heterogena. Den har där313

för delats upp i två undergrupper: fem tidigare officerare i Hlebr--
macht och sex gamla kommunister. Det relativt höga antalet tidiga
re Hlehrmacbt---officerare motiveras med deras betydande inflytande
under det östtyska försvarets uppbyggnadsskede. Här kan skjutas
in, vilket inte framgår av boken, att en av det östtyska försvarets sto
ra svagheter under uppbyggnadsskedet var att den i brist på kompe
tenta instruktörer inte kunde genomföra en adekvat officersutbild--
ning. Detta blev endast möjligt tack vare betydande insatser från
Sovjetunionens sida.
De fem officerarna från Hlebrmacbt är Rudolf Bamler (18961972), Bernhard Bechler (19n-2002), Arno von Lenski (18931985), V incenz Muller (1894-1961) och Bernhard Zorn (19121993). K.ommunisterna misstrodde dock dem alla mer eller min
dre. År 19 56 fattade partiet ett principbeslut att tidigare officerare i
Hlelnwacht skulle avskedas eller i undantagsfall sättas in som in
struktörer eller i jämförbara befattningar. Bamler hade dock redan
pensionerats 1953 efter att ha blivit beskylld för att i samband med
resningen i Berlin i juni detta år inte ha uppträtt tillräckligt ener
giskt. von Lensld och Muller avskedades 1958. Bechler och Zorn
fick visserligen 1957-1959 gå den sovjetiska generalstabsakademin,
men därefter återfanns de som huvudlärare vid militärakademin i
Dresden. Därifrån förflyttades Bechler 1965 som chef till institutet
för truppföring, varifrån han pensionerades 1971. Zorn kommen
derades 1969 till militärhistoriska institutet. Han pensionerades
1 974Gruppen gamla kommunister består av Friedrich Dickel (19131993), Rudolf Dölling (1902-1975), Heinz Hoffmann (19101985), \iVilli Stoph (1914-1999), \Valdemar Verner (1914-1982)
och Kurt Wagner (1904-1989). Gemensamt för dem var att de alla
kom från arbetarhem, där föräldrarna delvis varit aktiva kommu
nister och att de med undantag av Dölling fått en yrkesutbildning.
1

Klaus Froh och Rtidiger 11/enzke har lämnat värdefulla bidrag till den östtyska
krigsmaktens historia, inte minst med Die Genemle m1d Admimle der NVA. Ei11
biogrnpbisches llrmdbuch. Berlin 2000, som 2003 kom i femte upplagan,

Alla hade tidigt blivit politiskt aktiva. Efter Hitlers makttillträde ar
betade de illegalt politiskt. Alla utom Stoph förföljdes.
Gemensamt för dessa fem personer var att de var obrottsligt lo
jala mot kommunistpartiet. Ingen hade sökt sin militära befattning,
utan alla hade åtagit sig den på partiets befallning·. De var vidare
hängivna beundrare av Sovjetunionen. Detta gäller särskilt Hoff
mann, som absolut inte ville höra någon kritik av Sovjetunionen
och som hela sitt liv blundade för Stalins förbrytelser. I det senare
avseende överträffades han av Verner, vars föräldrar hade fallit offer
för Stalins utrensningar. Hoffmann sändes till den sovjetiska gene
ralstabsakademin, Verner till sjökrigsakademin i Leningrad. Enligt
Hoffmanns vittnesbörd hade dock vissa kursdeltagare svårt att till
godogöra sig undervisningen, eftersom deras kunskaper i ryska och
deras förkunskaper var alltför ringa.
Byggarna representeras av Wilhelm Ehm (f. 1918), Theodor
Hoffmann (f. 1935), Heinz Kefiler (f. 1920), Erich Peter (19191987), Fritz Peter (f. 1927), \i\Tolfgang Reinhold (f. 1923), Horst
Stechbarth (f. 1925) och Fritz Streletz (f. 1926). Åtta nådde graden
amiral/generalöverste. KefHer blev armegeneral.
Utmärkande för officerarna i denna generation är att de fick en
gedigen militär utbildning, huvudsakligen i Sovjetunionen. Ehm
gick två år sjökrigsakademin i Leningrad, Kefiler ett år luftkrigsaka
demin i Moskva. Hoffmann besökte under tre år den ordinarie
stabskursen i Leningrad. Reinhold gick ett år den sovjetiska luft
krigsakademin i Monino och senare två år på den sovjetiska gene
ralstabsakademin. Armeofficerarna Erich Peter, Fritz Peter, Stech
barth och Streletz utbildades mellan 1949 och 1952 på ettåriga kur
ser i Privolsk till regementschefer. Mellan 1957 och 1961 gick de
alla tvåårskurser vid den sovjetiska generalstabsakademin. Detta
visar att kommunisterna lyckades i sin strävan att skapa en ny offi
cerselit med arbetarbakgrund och utan den traditionellt för office
rare i 1yskland nödvändiga skolutbildningen. Här skall skjutas in,
eftersom det tyvärr inte framgår av boken, att en liknande social
förändring av officerskåren hade inletts redan av nazisterna, av ide
ologiska skäl och eftersom behovet av officerare framtvingade den.

Hos nazisterna hade detta dock parats med ett förakt för general
stabstjänsten. På denna punkt hade kommunisterna en rakt motsatt
uppfattning. Annars strävade båda de tyska totalitära systemen efter
att skapa ideologiskt medvetna officerare. Och de lyckades båda.
Ett särskilt mörkt kapitel i den östtyska officerskårens historia är
övervakningen och angiveriet. Systemet inbjöd naturligtvis till att
söka främja den egna karriären på andra kamraters bekostnad. Men
de enskilda gick härvidlag olika långt. Medan Bechler och Streletz
var ganska hänsynslösa i detta avseende, var Hoffmanns och fram
för allt Fritz Peters rapporter en besvikelse för Stasi, utan att det på
verkade deras karriärer negativt.
Den intressanta boken avslutas med en mycket informativ kro
nologi.
- KLAUS-R. BÖHME

Krig och fred på gymnasiet
Berglund, Lars: Europa i krig och fred. Historia Bfo1· gynz11asiet.
Natur och kultur, Stocld1olm 2003. 160 s.
EN AV DE MER klichernässiga invändningarna

mot historieundervis
ningen är att den bara sysslar med >>lerig och kungar». Många som i
efterhand tycks vilja legitimera sina oengagerade insatser i ämnet
under skolåren tar till detta argument. Även om det inte är så »bara>>
med krig och kungar - båda företeelserna har ju utan tvivel haft en
avgörande påverkan på historiens gång är argumentet knappast
övertygande. Ibland kan man som historiker snarare tycka att äm
nets traditionella kärnområden som trettioåriga kriget, Karl XII,
Napoleon och de båda världskrigen kommit väl mycket i skymun
dan för de nya perspektiv om sociala förhållanden, minoriteter och
fjärran länder som tillförts ämnet, om än oftast på ett intresseväck
ande sätt. Att krig anses så viktiga för samhällsutvecklingen, för
ekonomiska och sociala förhållanden och för ideutvecklingen att de

borde st11deras närmare i gymnasieskolan är således kanske ett nytt
tidens tecken. En annan sak är förstås att krigen inte bara kan stude
ras från ett militärstrategiskt perspektiv, från fältherrarnas utsikts
punkt. Området ger egentligen utrymme för allt från stormaktspo
litik, via sociala och ekonomiska förändringar till den enskilde män
niskans upplevelser, såväl soldatens som kvinnornas och barnens.
Lars Berglund i Malmö har gett sig i kast med att skriva en för
djupningsbok i ämnet, Ezwoptt i l,rig och fred, som främst är lämpad
för gymnasieskolans B-kurs i historia. Den tänks också kunna an
vändas för A-kursen, men det betonas att boken förutsätter en viss
grundkunskap om Europas allmänna historia.
Tidsmässigt omspänner den inte alltför omfattande boken cirka
tre tusen år med sitt avstamp i Homeros grekiska krigarsamhälle.
De olika kapitelrubrikerna ger en bild av spännvidden, både tids
mässigt och geografiskt. Efter en inledning om kriget som fenomen
följer det nämnda »Grekerna - medborgare i vapen», därefter »Det
romerska imperiet», »Medeltiden - riddarnas tid», »Den starka
furstestaten >>, »Revolutioner och nationalism», »Världskrigens
tid» samt slutligen »Atomåldern och framtidens lerig».
Titelns andra led, »fred», bör inte heller tappas bort. I förordet
uttrycks en positiv framtidstro. Avskyn för krig är större än någon
sin, fredsrörelsen stark och det internationella rättssystemet bättre
utvecklat än någonsin. Krigets historia kan därför enligt författaren
också illustrera »att mänskligheten trots allt nått stora framsteg
efter att under årtusenden ha utövat det grymmaste våld.»
De kronologiskt ordnade kapitlen har såldes krigen med dess or
saker och följder i fokus. En del av materialet kunde naturligtvis lika
gärna ingå i en allmän historiebok, och gör väl också det i många fall.
Det är mest påtagligt i kapitlet >>Världslcrigens tid». Samtidigt blir
berättelserna om krigen onekligen mer djuplodande och intresse
väckande genom att man som till exempel i kapitlet »Den starka fur
stestaten» på en och samma gång kan läsa om krigens orsaker, karak
tär, vapenutveclding, armestruktnr, krigstaktik, statens tillväxt,
maktbalansen, religionen som drivkraft och samtidens tankar om
krig och fred. Med tanke på hur tidspressad A-knrsen i historia är

kan det inte heller vara fel att vissa områden repeteras i en B-kurs.
Om man ser närmare på de olika kapitlen måste hänsyn tas till
att de är relativt korta. >>Det romerska imperiet» avhandlas på 18
sidor, med ett rikligt bildmaterial. Ändå blir texterna begripliga och
intressanta, vilket också just bilderna och notiserna i marginalen
bidrar till. Ett tilltalande drag i boken är dessutom att författaren
inte räds för att ta fram skiljaktiga tolkningar från forskningen. Det
är ju en viktig insikt att händelser och företeelser kan betraktas från
skilda utgångspunkter, vilket inte innebär att alla påståenden är lika
sanna. Mest givande blir detta grepp i inledningskapitlet »Kriget
som fenomen». Här träffar vi på en rad olika tänkare och forskare
som den preussiske militären Helmuth von A1oltke, officeren och
krigsteoretikern Carl von Clausewitz, psykoanalysens fader
Sigmund Freud och den nutida engelske militärhistorikern John
Keegan. Därutöver dyker också flera antropologer och kultur
forskare upp.
Vad man innehållsmässigt kan diskutera är att krig mellan stater
ges det dominerande utrymmet. Krig inom stater behandlas mer
i förbigående. Det vore visserligen väl mycket begärt att också
inbördeskrigen i Emopas brokiga historia skulle behandlas på det
lmappa utrymme som boken har till sitt förfogande. Ämnet skulle
säkert passa bra till en ytterligare fördjupningsbok med samma
profil som denna.
Att inbördeskrigen kommer i andra hand gör emellertid att det
senaste decenniets tragiska konflikter i Europa, främst i före detta
Jugoslavien, kommer i skymundan. Samtidigt är det just dessa krig
som väckt sådan uppmärksamhet och sådant engagemang, inte
minst i våra skolor med deras mångkulturella prägel.
En anmärlming kan också göras mot avsnittet om den franska
revolutionen och de efterföljande Napoleonkrigen. Här beaktas
inte det samband som :finns mellan den brutala krigföringen mot
revolutionens fiender inom landets gränser, främst gentemot bon
debefollmingen och det konservativa prästerskapet i Vendee 17931796, och de energiska försöken med revolutionära erövringskrig
runt Europa. Det blir ensidigt att som författaren skriva att frans-

männen identifierade sig med nationen, trots skräckväldet, och att
de >>kände sig delaktiga i de landvinningar som revolutionen hade
gjort och var beredda att kämpa för att behålla dem». En av Vende
eupprorets tändande gnistor var just motståndet mot utskrivningar
av soldater 1793. De tiotusentals män, kvinnor och barn i Vendee
som mördades av revolutionens soldater ger därför ett annat per
spektiv på revolutionsarmens bedrifter.
Som helhet har författaren ändå lyckats med sitt värv. Texten
är välskriven och exemplen intressanta. Kanske det finns plats för
uppföljningar i form av fördjupningsböcker om inbördeskrig eller
terrorism, ämnen som tyvärr är lika aktuella som denna boks tema?
- TORBJÖRN NILSSON

Värdet av underrättelsetjänst- förr
Keegan, John: Intelligence in Hliw.
Hutchinson, London 2003. 480 s.
REDAN I INLEDNINGEN av boken kan man förstå att Keegan kom
mer att skildra underrättelser i allmänhet och underrättelsetjänster
i synnerhet ur ett kritiskt perspektiv. Keegan har enligt egen utsago
försökt undvika underrättelsetjänst som ämne och dess funktioner
under sin karriär som militärhistoriker vid Royal Military Academy
Sandhurst och som journalist vid The Daily Telegraph. Denna
inställning påvisas bland annat av hans uppfattning om att den per
son som ger sig i kast med underrättelsetjänster i tron att han skall
få något ut av det, sannolikt i stället blir utnyttjad av tjänsterna
i ordets mest negativa betydelse.
I bokens inledning fortsätter Keegan med att beskriva det som
normalt kallas för underrättelsecykeln där han beskriver delkom
ponenterna, som inhämtning av underrättelser, överlämnande av
inhämtade underrättelser, acceptans av inhämtat underlag, tolk
ning av underlaget samt att underlaget presenteras på sådant sätt att

materialet kan få genomslag i verksamheten. Keegans indelning är
intressant eftersom den skiljer sig från den gängse accepterade
indelningen av underrättelseprocessen, nämligen planering, inrikt
ning/inhämtning, bearbetning/analys och delgivning. Man kan till
exempel undra över Keegans utlämnande av planeringsfasen då det
är den som anses vara den viktigaste fasen i underrättelsecykeln.
Bokens tema är att genom fallstudier belägga att underrättelse
tjänst, oavsett dess kvalitet, inte med säkerhet leder till seger.
Keegan anser att seger på slagfältet är ett svårfångat byte som köps
i blod, snarare än genom hjärnkraft. Keegan beskriver det som att
underrättelsetjänst är krigarens tjänarinna inte hans härskarinna.
Bokens fallstudier sträcker sig från sent 1700-tal med Nelsons
jakt på Napoleon i Medelhavet och det efterföljande slaget vid
Aboukir till det brittiska återtagandet avFalklandsöarna I982 samt
några korta tankar om värdet av underrättelsetjänst i kriget mot ter
rorismen. Varje fallstudie har ett tema där Keegan påvisar vilka
underrättelserelaterade faktorer som har fällt avgörandet,
INelsons jakt på Napoleon påvisas bristen på säkra kommunika
tioner för att överföra underrättelser samt svårigheten att bedriva
taktisk underrättelsetjänst med de styrkor som stod till hans förfo
gande. Nelson led stor brist på fregatter som användes som
spaningsplattformar vilket föranledde hans kommentar: »ifI died,
want ofFrigates would be found written om my heart».
Temat i fallstudien om general T homas >>Stonewall>:, Jackson
strid mot nordstaterna i Shenandoah Valleyr862 under amerikanska
inbördeskriget behandlar vikten av lokalkännedom och förmågan
att utnyttja denna, då motståndaren saknar motsvarande förmåga.
Den tredje fallstudien behandlar amiral Graf Spees utbrytning
från Stilla Havet r9r4 ända till nedgörandet av hans eskader utan
förFalldandsöama samma år. Denna fallstudie visar på de problem
som uppkom när man gick över från att förlita sig på undervattens
kablar till radiostationer för att erhålla och sända underrättelser.
Man kan observera att förståelsen för radiotystnad var väl känd så
pass tidigt i detta mediums barndom. Slutsatsen som Keegan drar
är att även om en fartygsstyrka rör sig över så stora områden som
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Stilla Havet så kan mindre misstag leda till att motståndaren ges
tillräckliga underrättelser och möjlighet att kommunicera dessa för
att kunna agera med kraft, i detta fall med förödande konsekvenser
för amiral Spee.
De brittiska och amerikanska framgångarna att forcera tyskt
(Enigma) och japanskt (JN-25) krypto under andra världskriget
ägnas tre separata fallstudier: den tyska invasionen av I<reta, ubåts
kriget i Atlanten samt slaget vid Midway, dock ur olika perspektiv.
Inför den tyska invasionen av Kreta 1941 hade den brittiska
chefen för styrkorna på Iveta, general Bernard Freyberg, god kun
skap om de tyska planerna. Dessa underrättelser, som av britterna
benämndes ULTRA, hade dekrypterats genom insatserna vid
Bletchley Park och bedömdes så hemliga att general Freyberg inte
fick känna till vilken bakgrund underrättelserna hade. Utifrån det
material han förfogade över bedömde han att det fanns, utöver
planen för en luftinvasion av !veta, även en plan för att attackera
sjövägen. General Freyberg disponerade sina trupper efter denna
uppfattning och lade därmed grunden till den brittiska förlusten av
Kreta. Keegan drar slutsatsen att underlaget som levererades från
Bletchley Park filtrerades på sådant sätt att det blev på gränsen till
värdelöst. Här visas ytterligare ett problem med underrättelse
tjänst, nämligen att producera ett underlag som är användbart för
militära operationer.
Slaget vid Midway är enligt Keegan ytterligare ett exempel på
hur en mycket god underrättelsebild inte leder till garanterad fram
gång. Chefen för Stillahavsmarinen, amiral Chester Nimitz hade
god kännedom om de japanska planerna genom att den amerikan
ska flottans underrättelsetjänst hade knäckt den japanska marinens
kod. Trots detta grundades den amerikanska segern vid Midway
främst på tur eller-för japansk del-krigets friktioner. Anda till den
sista amerikanska flygdivisionen nådde fram til1 de japanska hang
arfartygen var slaget en japansk seger. Det var endast genom att den
6. störtbombsdivisionen hittade en detacherad japansk jagare som
de till slut kunde finna hela hangarfartygsstyrkan oskyddad och
göra det till en av de största amerikanska segrarna till sjöss.
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Keegan har skrivit en intressant bok där syftet tycks vara att
påvisa att det alltid är striden som fäller avgörandet, ej vilket under
rättelseunderlag beslutsfattarna har. Bokens struktur visar tydligt
på att det är en militärhistoriker som har hållit i pennan. Bakgrunds
beskrivningarna av de strategiska situationerna och beskrivningar
na av strider är omfattande men samma intresse ägnas inte åt bak
omliggande underrättelserelaterade faktorer.
Samtliga fallstudier i boken riktar sig mot brittiska och ameri
kanska erfarenheter under två århundraden. Oftast är det exempel
då brittiska och amerikanska styrkor har triumferat. Boken skulle
vinna på att studera exempel utanför den angloamerikanska sfären,
exempelvis de sovjetiska underrättelseförberedelserna inför Oder
Neisse operationen 1945. Hade Keegan utvidgat sina fallstudier
kanske hans slutsats, att korrekta underrättelser är eftersträvansvärt
men inte avgörande för utgången av striden, inte varit lika självsä
ker. Med sina fallstudier påvisar han främst att avgörandet på slag
fältet lika gärna ligger i fru Fortunas hand som i en väl planerad och
genomförd underrättelseoperation.
Bokens största brist är att den beskriver en värld där faktorer
som taktik, operationskonst, slagordningar, kryptosystem och ter
räng kan beskrivas i absoluta termer. Dagens och framtidens utma
ning för mrderrättelsetjänster att prestera beslutsunderlag ligger
främst i att hotbilderna är flytande och svårbeskrivna, vilket i sin tur
kräver ett nytt förhållningssätt till underrättelseprocessen. Framti
dens underrättelsediscipliner ligger sannolikt mer inom området
kulturell underrättelsetjänst än analyser av »Order of Battle».
Exempel på bristen i nytänkande är att kampen mot terrorismen
endast nämns på några få rader. Boken hade tjänat på att beskriva
denna dimension och de krav som den ställer på nya former av
beslutsunderlag.
Sammanfattningsvis har Keegan skrivit en intressant bok som
främst är riktad mot att analysera historien, inte mot de framtida
utmaningar som underrättelsetjänster står inför när de skall lämna
beslutsunderlag i en föränderlig omvärld.
- FREDRIK KONNANDER

Försvar av medborgare
De1· Biirger nls Soldnt. Die Niilitnrisientng europiiischer Gesellschaften
hn lnngen 19. ]nhrl:mndert: ein internntionnler Vergleich.
Utg: vonJansen, Christian. Klartext, Essen 2004. 3 I 2 s.
UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV är denna bok mycket aktuell. I

en tid
då värnpliktstanken är satt under högt omvandlingstryck är det in
tressant att göra en historisk tillbakablick och se närmare på det
tankegods som ligger bakom den. Det är detta som den första delen
av denna bok gör. Den andra delen behandlar värnpliktstankens
förankring hos befolkningen. Det mesta är skrivet från tysk hori
sont, med en ambition att vara komparativ på ett europeiskt plan. I
de olika kapitlen (vart och ett med olika författare) framkommer
förutom tyska förhållanden främst uppgifter från det habsburgska
imperiet, Frankrike, Irland och Storbritannien.
I det första kapitlet skärskådas Immanuel Kant, Adam Smith och
Adam Ferguson gällande militär och samhälle. Smiths och Fergu
sons ideer som republikaner ska ses mot bakgrund av det förkros
sande nederlag den skotska armen under Charles Edward Stuart
led mot de engelska trupperna vid Inverness 1746. För liberalen
Kant, sympatisör med den franska revolutionen, är det förutsätt
ningarna för den eviga freden som står i centrum. Han menar att
det strider mot individens rationella egenintresse att föra krig. En
republik där medborgarnas egenintresse styr möjliggör därför fred
liga förhållanden mellan stater. Stående härar måste med tiden upp
höra, menar han. De hotar oupphörligen andra stater med lerig,
eftersom de ständigt är rustade för det. De gör rentav kriget till en
tillflykt från den beväpnade fredens resursslukande rustningstäv
lan. Den enda acceptabla militära organisationen är enligt Kant en
milis, där medborgaren periodvis frivilligt övas. En sådan militär
organisation kan till och med bibehålla en militär kapacitet utan att
upplevas som ett hot mot någon annan stat. Endast om statens exis
tens hotas är medborgarna förpliktade att delta i dess försvar. Adam
Smith, för övrigt officer i Edinburghmilisen och som Kant räknas

till liberal, förkastar tanken på att förlita sig på en milis. Den mili
tärtelmiska utvecklingen kräver en alltmer professionell militär
utbildning, menar han. Dessutom gör de ekonomiska framstegen
det omöjligt för större delen av befollmingen att ägna någon längre
tid åt militära övningar utan att det kolliderar med förvärvsintres
sena. Å andra sidan ser han det som nödvändigt för andan hos
befolkningen att den får någon militär skolning. Adam Ferguson,
militärkaplan, skiljer sig på en punkt från Smith. Han menar att de
strategiska argumenten talar för en välorganiserad milis istället för
en stående arme. Tyvärr ges ingen redogörelse för argumenten för
denna tes. Istället fokuseras framställningen på Fergusons rädsla
för att medborgarna endast tänker på att ackumulera välstånd och
inte på att kunna försvara det. >>Medborgare» och >>lerigare» är två
begrepp som är intimt förknippade med varandra, enligt Fergusons
argumentation.
I nästa kapitel slrriver Wolfgang Kruse om den moderna milita
rism.ens ursprung i den franska revolutionen. Med militarism avses
här att den militära sektorn blir självständig och har en aktiv inver
kan på samhället i övrigt. »-Soldat citoyen»· och »citoyen soldat» var
de två begreppspar som stod i centrum av den revolutionära diskur
sen. Den militarism som föddes i den franska revolutionen var en
produkt av det moderna samhället i motsats till den gamla militära
strukturen, infogad i den monarkiska absolutismen. Avsikten var att
man skulle skilja arme och civilsamhälle från varandra. Genom kri
gen fick dock medborgarsoldaterna en specifik militär självbild res
pektive maktanspråk. Kruse frågar sig om den moderna militaris
men, såsom han definierar den, har någon specifik ideologisk hem
vist, men når ingen tydlig slutsats. Den politiska vänstern under
1800-talet (som ju i alla fall stod i motsats till fursteanneerna) var i
alla fall inte på något sätt pacifistisk. T värtom var den ofta i sina mi
litanta strömningar tämligen krigisk. Förenklat kan man säga att
resultatet av konceptet medborgarsoldater blev att militären blev
mer påverkad av civilsamhället samtidigt som civilsamhället milita
riserades. Liberalerna ville tydligare skilja civilsamhälle från varan
dra, och röstade därför i både Frankrike och Tyskland för ett ställ-

företrädarsystem som gjorde det möjligt för de bättre ställda att
helt undgå att göra värnplikt. Endast de konservativa politiska kraf
terna verkade för en allmän värnplikt där rekryterna under längre
tid skulle inordnas i den stående hären. Här var inte syftet någon
»soldat citoyen»-modell enligt franska revolutionens modell, utan
en kasernering av de unga medborgarna i en »Schule <ler Nation>> .
Detta genomfördes i Preussen under 1860-talet. De flesta länder
följde samma mönster, och tillämpade värnpliktstanken, utan att
förändra samhällsstrukturerna enligt fransk modell. Den »medbor
gerliga» värnpliktsannen blev i de flesta fall de facto ett verktyg
i händerna på den monarkisk-aristokratiska militärstaten, som
genom denna fiek enormt ökad slagkraft.
Hur utvecklades då synen på kriget i relationen till den diskurs
som skisserats ovan? Järn Leonhard beskriver utvecklingen i Tysk
land, Storbritannien och USA med fokus på folk- och nationskrig.
Han konstaterar att krigets karaktär tydligt ändrades under det
tidiga I800-talet, efter den franska revolutionens omvälvningar
och de ur den framväxande revolutionskrigen. Ett nytt samman
hang mellan krigföring och politisk och socialt deltagande forma
des. Rösträtt och värnplikt blev så att säga två sidor av samma mynt.
I jämförelse med de förhållandevis avgränsade kabinettskrigen sud
dade de nya krigen ut gränserna mellan militär och samhälle. Detta
tillförde staten ett nytt maktinstrument, men hade också på sikt
enorma konsekvenser för legitimiteten i användandet av militära
medel. I national- och folkla-igen låg också ett frö till undermine
ring av statens legitimitet. National- och folkla-igen var ju komna
ur revolutionen. De kontinentaleuropeiska regeringarna, särskilt
de konservativa, var måna om att kanalisera dessa strömningar i
värnplikten. Preussen drog erfarenheterna av revolutionen i början
av 1800-talet till dess yttersta konsekvens och införde allmän värn
plikt utan undantag. Eftersom Preussen salmade den typ av med
borgarnation som Frankrike i alla fall i teorin kunde åberopa kom
nationsbyggandet i stor utsträckning att bygga på krigets och mili
tärens betydelse. Det gjorde den tyska nationalstatens legitimitets
kris efter 1914 desto större. Storbritannien salmade erfarenheter av

den aktuella typen av folk- och nationalkrig. Istället var det de kolo
niala Small Hliirs som var karakteristiska för brittiskt 1800-tal på
området. Värnplikt infördes inte förrän 1916. I USA ideologisera
des kriget som företeelse på grundval av de improviserade miliser
nas självständighetskamp mot brittiska trupper. På grund av inbör
deskriget kom ett externt krig som integrerande faktor inte att upp
komma förrän vid spansk-amerikanska kriget 1898. Första
världskriget blev en manifestation av ett »-totalt>> krig som involve
rade hela befolkningen på det sätt som skisserats ovan. Maurice Ge
orges, fransk ambassadör i Moskva, noterade i augusti 1914 (s ro5;
undertecknads översättning):
Detta krig hör inte till dem som avslutas med ett politiskt fördrag på samma
sätt som slagen vid Solferino eller Sadowa; det är ett krig på liv och död, i vilket
varje part sätter sin nationella existens på spel.

I delen om den samhälleliga förankringen hos medborgarsoldats
tanken har två kapitel valts ut. Först ut är Frank Beckers kapitel
» >Bewaffnetes Volk, oder >Volk in \Vaffen?> ». Becker tar upp det
tysk-franska kriget 1870-1871 och den dåtida diskussionen om
vilket som var den rätta principen för krigsmaktens personalför
sörjning. Detta var en av de mest omstridda politiska frågorna fram
till dess att kriget tog sin början. Kriget blev också ett tillfälle att
pröva koncepten mot varandra, Furstearmen och folkmilisen var
motsatspar, men det fanns också mellanting. I England fanns även
yrkesarmeer, sprungna ur den liberala övertygelsen att var och en
fritt måste kunna välja yrke, även soldatyrket. Systemen gällande
krigsmakternas personalförsörjning bildade en skiftande mosaik,
vilken blev mer entonig först efter kriget 1870-187 I. I kriget möt
tes tre, ur denna aspekt, olika typer av krigsmakter. Frankrike för
ändrade nämligen helt sin arme efter revolutionen den 4 september
I 870. Napoleon III hade använt sig av en medborgararme som näs
tan kommit att bli en yrkesarme. Man hade även haft milisartade
reserver, som dock inte hunnit reorganiseras efter krigsförldaring
en. Efter kejsarens fall återkom alla element av folldcrigföring. Par-

tisaner,franctireurs, kämpade i fiendens rygg. Genom armeer stam
pade ur marken skulle man kunna möta tyskarna i fältslag. De
preussisk-tyska trupperna kombinerade fasta kadrar av mestadels
adliga officerare och underofficerare med lång tjänstgöringstid med
ett värnpliktssyste1n, vilket tillförde armen tjänstepliktiga och re
servister ur alla samhällsskikt. Den tyska jämförelsen med motstån
darens soldater växlade. Till en början betonades »yrkessoldatsas
pekten» hos motståndaren. Det ansågs vara avlönade gladiatorer
som försvarade Napoleon III. I krigets andra fas fungerade inte
längre den tollmingen. De tyska trupperna stod långt inne i Frank
rike, oeh fransmännen uppbådade en folkarme. Nu skilde de tyska
krigskommentarerna mellan >>äkta» och »falska» folkkrig. Efter
som det franska folkkriget associerades med partisanaktiviteter an
sågs det innebära ett förfall i barbariskt beteende utan urskillning
mellan civila och kombattanter. I motsats till Frankrikes försök att
stampa fram armeer ur marken ansåg man nu att det rätta var att ut
bilda soldaterna så länge som den moderna teknologin krävde. De
skulle underställas ett befäl som inte bara var besjälat av patriotism,
utan också kännetecknades av hög professionalitet. Man ansåg sig
genom sin större modernitet också kunna skona civilbefolkningen.
Hittills har det mesta handlat om kvaliteer hos olika personal
försörjningssystem. I ett kapitel mot slutet har Sonja Levsen stude
rat kulturen vid det brittiska lärosätet Cambridge och tyska stu
dentföreningar i Tö.bingen vid tiden före första världskriget med
avseende på synen på individen och kriget. Hon konstaterar att stu
denter tillhörde dem som var mest begeistrade inför kriget, och i
hög utsträckning anmälde sig frivilligt för tjänstgöring. Utgångs
punkten är här att studentlivet mellan r 900 och första världskriget
var en »liten värld» där manlighetsidealet tydligt innefattade en
beredvillighet att gå ut i krig. Hon vill även genom detta jämföra
tyska och brittiska förhållanden. Var Storbritannien mer »civilt» i
jämförelse med bilden av det >>militaristiska» 'Tyskland? För detta
syfte används studenttidningar, protokoll från debattldubbar med
mera. Fäktning som ett sätt att visa disciplin och viljestyrka hos de
manliga studenterna i Ti.ibingen jämförs med roddens och rugbyns
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roll i Cambridge. Den krigiska dimensionen är dock mer diffus i
Cambridge än i Tiibingen. Synen på krig präglas också mer av det
begränsade kolonialkriget. I slutet av 19 1 5, när deltagandet i första
världskriget fortfarande var frivilligt, var 7 5 % av studenterna i
Cambridge vid fronten. I oktober 1914 var motsvarande siffra för
studenterna i Ti.ibingen 67 % . Bland studenterna i de föreningar
Levsen studerat var siffran 81 %. Levsen drar slutsatsen att detta
bland annat beror på att studenterna såg sig själva som föredömen. I
Tysldand hade antalet studenter femfaldigats mellan 1870 och
1910. Utbildning var inte lika exklusivt som tidigare. I skenet av
detta ser hon det som att tyska studenter i militära värden såg en
möjlighet att öka sin status i samhället.
Denna bok är intressant på så sätt att den redogör för olika syn
sätt gällande vilken typ av arme - för det är endast anneer som
behandlas - som är att föredra. Som principiell bakgrund för den
som vill analysera argumentationen i den svenska debatten på
området är den utmärkt. Övergången från furstearmeer till folkar
meer tycks i vart fall inte ge något empiriskt stöd för tanken om att
densamma skulle verka krigsavhållande, allt annat lika. Det blir
också tydligt vilken roll deltagande i militär verksamhet spelat för
att ge olika grupper i samhällen anseende och inflytande.
- ESJÖRN ÅKESSON

Strategi för fred
Windsor, Philip
(red: Berdal, Mats, och Economides, Spyros):
Strategic Tbinldng. An Introduction and Farewell.
Lynne Rienner Publishers,
Boulder 2002. 199 s.
läsaren är förstås den något egendomliga
titeln. Men den har sin förklaring. Boken handlar om strategiskt
tänkande och den är en introduktion i den meningen att boken ger,
på jämförelsevis få sidor, en djupsinnigt kommenterad översikt över
strategins utveckling med tonvikt på det kalla kriget. Den är ett far
väl av två skäl, dels dog författaren innan boken var helt klar (därav
Berdals och Economides insats), dels slutar den med ett slags adjö
till den klassiska strategiska litteraturen. Windsor var lärare och
tänkare vid London School of Economics under mer än trettio år.
Boken kan, uppfattar recensenten, ses som hans testamente jämte
hans förhoppningar och farhågor inför framtiden.
För att börja med avslutningen är \iVindsors slutsats av det stra
tegiska tänkandet att man varit för optimistisk. Strategiska ideer
kan inte ge en lösning på >>the tragic nature of human existence in
international society». Den avslutande insikten är att det inte är
kriget som är ett onormalt tillstånd utan att det är freden som är
svår att uppnå. Det är ju inte heller så länge sedan som vi trodde på
en ny världsordning efter det kalla krigets slut och FN:s resoluta
hanterande av det första Gulflcriget.
Ytligt sett utgör boken en snabb genomgång av i första hand
västvärldens tankar om kriget med början hos Sankt Augustinus.
Men innan läsaren kommit till slutpunkten, refererad ovan, har
denne mött många insiktsfulla tankar som lockar till vidare reflek
tion. Boken är inte på något sätt en konkurrent till Azar GatsA His
to1y ofNlilitary Tbought. Den historiska aspekten är viktig men det
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är kommenterarna hing historien som är bokens behållning.
1600-talets lerig, konstaterar Windsor, rörde viktiga men be
gränsade konflikter. Det fanns därigenom en någorlunda tydlig
koppling mellan krigföringen och det politiska resultatet. Österri
kes monark} osef II citeras: »jag har förlorat ett slag och därigenom
förlorar jag en provins >>. Mot detta kontrasterar den franska revo
lutionens lerig, där de franska soldaterna slogs för en ide: >>fria män i
en befriad nation>->. Därmed är författaren framme hos Clausewitz,
som blir föremål för en kort men mycket bra genomgång som kon
centrerar sig på hans viktigaste tankar.
Allteftersom tiden går och kriget förändras blir, anser Windsor,
de politiska målen allt mindre precisa samtidigt som de blir allt blo
digare. Detta gällde naturligtvis i synnerhet det första världskriget
där det brittiska krigsmålet 1917 var >>a war to end all wars».
Andra världskriget är naturligtvis ännu blodigare. Författaren
citerar den officiella kommuniken från bombräden mot Dresden
1945 där man noterar att de 300 000-500 ooo flyktingarna i staden
måste ses som >>en bonus». Det var, konstaterar han, fortfarande ett
krig mellan stater men samtidigt ett krig mellan civilisationer där
dödandet av civilbefolkningen inte var en tråkig konsekvens utan
ett aktivt mål.
Andra världskriget slutar med övergången til l nästa fas kärn
vapnens tid. Windsor ägnar tre kapitel åt utvecklingen av det stra
tegiska tänkandet i detta avseende under det kalla kriget. Vart och
ett av dessa behandlar ett steg i, främst det amerikanska tänkandet:
massiv vedergällning, kontrollerat svar samt, slutligen, MAD -lvlu
tualAssiwed Destrzrction. Kapitlen avslutas med iakttagelsen att den
na term och dess innebörd var amerikansk och inte delades av Sov
jetunionen. Mot denna bakgrund är det naturligt att det följande
kapitlet behandlar just det sovjetiska tänkandet.
Dessa ideer kan naturligtvis förefalla irrelevanta idag. l\1en, an
ser recensenten, för det första är de en viktig del av vår historia; det
är under det kalla kriget strategiskt tänkande blir en så omfattande
verksamhet. Åtminstone i USA - i Sverige förekom som bekant
mycket lite i den vägen. För det andra finns kärnvapnen faktiskt
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kvar och de är mer spridda än tidigare; vi kan behöva tänka på denna
fråga förr än vi anar om än i nya former. Slutligen visar just exem
plet _MAD på det farliga med strategiskt spegeltänkande något
som är högst aktuellt nu när det är internationell hishantering som
vår försvarsmakt skall ägna sig åt.
Kapitlen om kärnvapendoktrinerna kompletteras av två kapitel
om närbesläktade frågor, nämligen rustningskontroll och allianser.
Särskilt det förra är förtjänstfullt i och med att Windsor placerar in
rustningskontrollen i det strategiska sammanhanget samt belyser
den vikt som de säkerhets- och förtroendeskapande åtgärderna
hade för avvecklingen av det kalla kriget. Detta är en idag nästan
bortglömd företeelse som emellertid, enligt recensenten som ägnat
ett antal år åt dessa frågor, förtjänar en mer omfattande behandling
i syfte att se vilka lärdomar vi kan dra för hanterandet av dagens
konflikter.
Det kalla krigets strategiska tänkande dominerades visserligen av
kärnvapenfrågorna men det fanns också två andra viktiga företeelser
där stridskrafter användes mer aktivt: revolutionära krig och så kal
lade begränsade lffig. Båda dessa företeelser är nu högst relevanta
om än i nya former i samband med »kriget» mot terrorismen.
Avslutningsvis är vi framme vid Windsors »-farväl»• där, som sagt,
hans slutliga tes är att det inte är kriget som är onormalt utan fre
den. Vi kan därför inte nöja oss med att studera krig utan måste än
mer studera hur man åstadkommer fred.
Philip Windsor avled år 2000 och fick därför inte uppleva da
gens s.k. hyperterrorism och kriget� om detta nu är det rätta ordet
mot denna företeelse. Detta är naturligtvis synd eftersom Wind
sor säkerligen hade haft mycket intressant att säga i frågan. Men det
drar inte ned värdet av Strategic Thinking eftersom de strategiska
frågorna i någon mening är eviga, även om den politiska och tekno
logiska miljön förändras.
Detta är en insiktsfull bok som bör läsas av alla med intresse för
strategi Genom att också vara en historisk översikt kan den också
tjänstgöra som introduktion till ämnet. Men den helt obevandrade
skulle nog ha svårt att tillgodogöra sig innehållet till fullo. Man

måste också hålla i minnet att den historiska översikten är ett ram
verk som tillåter författaren att diskutera och kommentera förete
elser knutna till krig, politik och strategi.
- LARS WEDIN

Samhället formar krigen
Miinkler, Herfried: De uya l,rigen.
Daidalos Göteborg 2004. 248 s.
definierar krig som en storskalig och långsik
tigt organiserad våldsanvändning. Förekomsten av krig är något
som präglat de mänskliga samhällenas historia sedan tidernas be
gynnelse. Företeelsen är dock inte tidlös, utan krigen formas efter
de samhällen som bedriver dem. Det finns t ex strukturella skillna
der som präglar krigen idag jämfört med de närmast föregående se
klen. Krigen har från westfaliska freden I 648 och fram till det kalla
krig·ets slut huvudsakligen varit symmetriska. De har i Europa, där
kriget kunde formaliseras, förts inom ett system av likaberättigade
nationalstater som hävdat ett våldsmonopol såväl inåt som utåt.
Idag har krigsentreprenörer fått spelrum pga de storpolitiska
förändringar som skett i världen. Symmetriska konflikter mellan
jämbördiga motståndare har försvunnit efter kalla krigets slut. Is
tället dominerar asymmetriska konflikter, ofta lågintensiva, med
rötter i partisankrig, men kompletterade med en mer offensiv stra
tegi terrorismen!
Många exempel finns på de asymmetriska konflikterna och kri
gen: Vietnam, Afghanistan, Libanon och Somalia. Etniska, kultu
rella och religiösa motsättningar är ej grundläggande, utan snarare
resurser som kan utnyttjas för mobilisering av folkligt stöd för loka
la krigsherrar och andra entreprenörer i branschen. Historiskt sett
finns likheter och viktiga paralleller mellan dagens situation och
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det trettioåriga kriget. Krigets kommersialisering under medelti
den och med start i kondottiärernas Italien berörs mer i förbifar
ten.
Protestantiska härförare som Gustav II Adolf reagerade mot det
osedliga livet i armeerna och genomdrev reformer, vilka kunde få
genomslag tack vare de vapentekniska innovationerna och därmed
förknippade taktiska revolutioner. Artilleri och disciplinerade trup
per gjorde att soldaterna var värdefulla investeringar. Skiljelinjen
mellan stridande och civila skärptes. Den statliga militären skattefi
nansierades, vilket i sin tur kunde leda till uppror, inte minst i den
anglosaxiska världen. Krigen och den militära ekonomin var viktiga
element i den tidigmoderna erans statsbildningsprocesser. Strate
gin omvandlades det gällde nu att besegra den fientliga armen i ett
slag och framförallt att krossa den slagna fienden genom att förfölja
de retirerande eller flyende trupperna.
Vår tids krig förs i de gamla väldenas utkanter, och det är snarare
frågan om konflikter mellan eller inom stater i sönderfall än stats
bildningskrig. Mellanstatliga krig är idag vanligen korta och inten
siva, de inomstatliga långdragna och utan klara krigsmål, kriget kan
bli ett självändamål. Krigets entreprenörer har all anledning att
undvika avgörande slag, det sluts inga freder men i bästa fall kan
fredsprocesser inledas.
Offren är en resurs, i första hand medialt, men också genom
hjälpsändningar som kan kapas eller åderlåtas! Krigen som under
flera sekler blivit allt dyrare, har plötsligt blivit billiga att starta och
föra. Handelvapen finns i överflöd. Våldet har privatiserats
och kommersialiserats. Krigsherrarna värvar, ibland med tvång,
och nästan alltid utan nämnvärd kostnad, barnsoldater. Det sägs
att det finns ca 300 ooo sådana idag.
Att värva barnsoldater är till fördel för krigsherrarna. Barnen
behöver inte betalas så mycket, och bryr sig inte om risker för egen
del. De moderna vapnen, där vissa är så små som om de konstrue
rats just för att användas av barn, är lätta att använda. Att bli barn
soldat är också på sitt sätt ett rationellt val. Även om barn har en
tendens att ta risker, som en vuxen undviker, så är överlevnadschan-

sen i krigsdrabbade områden mycket större för barnet som blir sol
dat än för civila. Det är ett val som ger tillgång till resurser som mat
och ldäder, respekt och statusföremål. Ungdomar i de nedre tonår
en kan få utlopp för en otyglad och rå sexualitet, t ex i samband med
massvåldtäkter.
Mansidealen skiftar. Mtinlder hävdar att västvärlden lever i en
postheroisk tidsålder, som gör den sårbar för terroraktioner och
medialt tacksamma övergrepp mot civila. Detta står i en märldig
kontrast till de våldsförhärligande filmer, spel, och liknande som
dominerar kulturutbudet. När det gäller det krigaren som manlig
hetssymbol svävar författaren något på målet- men här går han väl
något utanför sitt expertområde. Ibland hävdas det att detta ideal
var något nytt för r8oo-talet, samtidigt som det beskrivs som ett
tidlöst inslag i krigets historia, ett evigt tema, ända sen trojanska
kriget. Sexuellt våld, och andra övergrepp på civila har alltid före
kommit i krig- men det har också funnits en idealiserad motbild, av
den ädle krigaren som inte förfaller till sådant.
Mtinlder skiljer på öppna och slutna krigsekonomier. I de slutna
föder en arme sig själv genom att parasitera på civilbefolkningen, i
stort sett utan ekonomiska förbindelser med omvärlden. Under det
kalla kriget var krigsekonomierna öppna, eftersom lokala krigsher
rar kunde förlita sig på stödet av en mäktig intressent. USA och
Sovjet hade strategiska skäl att blanda sig i lokala konflikter. De
hade också ett visst intresse av att avsluta konflikterna. Efter det
kalla krigets slut förekommer en ny sorts öppna krigsekonomier,
som har förbindelse med den globala lmarkhandeln eller andra ille
gala marknader. Krigsherrarna har inga incitament att avsluta dessa
konflikter.
Gränslinjerna mellan partisankrig, terrorism och organiserad
brottslighet är inte längre ldara. Åtminstone de bägge senare be
greppen har allt mer kommit att stå för nätverksliknande strukturer
med dunlda syften. Terrorism förutsätter en politisk vilja, medan
kriminella nätverk och organisationer endast syftar till ekonomisk
vinning. Socialrevolutionära ideologier har marginaliserats.
Terrorismen använder sig av våld för att uppnå sina mål, men

strategin fokuserar inte på de fysiska effekterna utan på de psykiska
- att sprida skräck och påvisa en skenbart övermäktig fiendes sår
barhet. Här förutsätts således ett medialt samspel. Strategin är inte
ett uttryck för feghet, utan vad som kan vara en rationell uppskatt
ning av faktiska styrkeförhållanden. Den är offensiv då den angri
per fiendens moral, medan partisanerna agerande definieras som
defensivt. Genom en rad små angrepp mot utsatta positioner lockas
motståndaren till ökade kostnader och ett dyrbarare engagemang.
Går motståndaren till motoffensiv finns möjligheten till större seg
rar, men det är inte längre nödvändigt att vinna kriget militärt. Det
är de ekonomiska förlusterna som är avgörande.
Det religiösa och fundamentalistiska inslaget i terrororganisa
tionerna har ökat markant under de sista årtiondena, och inneburit
att de varit mindre benägna att tillkännage, ta på sig ansvaret för
sina dåd. Den tredje part som de riktar sig till är ju inte längre
världsopinionen, utan Gud själv, och även om man fortfarande vill
ha maximal publicitet, så behöver inte några konkreta krav ställas i
samband med aktionerna. Inte heller anser de organisationer som
planerat och utfört dåden att det finns någon anledning att ta på sig
ansvaret för dem. De högt utvecldade staterna eller samhällena har
en sårbar infrastruktur och även en post-heroisk mentalitet som gör
dem mycket känsliga för denna sorts angrepp.
Ett viktigt inslag i boken är den teoretiska kritik som framförs
mot en tes som i Sverige förespråkas särskilt av Per Ahlmark: demo
kratier går inte i krig mot varandra! Miinlder framhåller att det his
toriskt sett finns ganska få demokratier, och att de flesta av dessa i
nuläget är allierade med varandra. A1en detta förklarar inte de sken
bart fredliga demokratiernas tendens att ständigt gå i krig mot icke
demokratier. Tilläggas kan alla övergrepp som demokratiska stater
begått i samband med kolonialismen och benägenheten att begå
folkmord på icke-statliga samhällen, såsom den amerikanska urbe
follmingen. Demokratier kan alltså mycket väl starta och föra asym
metriska krig.
Något jag ställer mig tveksam till, utom den tidigare nämnda
kritiken när det gäller mansidealet och att författaren lätt tassar in
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på områden som inte ligger inom hans expertis, är den förldarings
modell som helt fokuserar på strategiska och ekonomiska faktorer.
Dessa verkar ibland få styra lite väl mycket. Människors beteende
beror i hög grad på ekonomi och strategiska val, men detta fråntar
inte aktörerna deras ansvar för hur de väljer att agera och det finns
ingen anledning att helt förfalla till deterministiska modeller.
- HANS ANDERSSON

Andra spelregler i framtidens krig
Coker, Christopher: vV'aging vV'ar vVithout vV'arriors?
The Cbanging Cttltzwe ofMilitary C01�fiict.
LynneRienner, Boulder 2002. 223 s.
Kaplan, Robert D: vVtwrio1· Politics. Why Leadership Demands
a Pagan Ethos. Random House, New York 2002. 198 s.
ses av många som upptakten till en ny era
med nya typer av konflikter och ett nytt sätt att föra krig. Lever vi
verkligen i en helt ny värld en postmodern värld där konflikterna
är helt annorlunda än vad de var tidigare? Har historien och de väs
terländska filosoferna något av värde att tillföra när vi funderar över
framtiden? Är den moderne västerländske soldatens etos något kva
litativt nytt i förhållande till hans föregångares? Finns det en sär
skilt västerländsk politisk och militär kultur och vad innebär den i så
fall? Dessa svåra men viktiga frågor diskuteras i dessa två till forma
tet små böcker, frågor vars svar har stor betydelse för hur vi ser på
vår säkerhets- och försvarspolitik samt utvecldingen av den gemen
samma europeiska krishanteringsförmågan.
Båda böckerna hör till en relativt ny genre inom den strategis
ka litteraturen där man tar avstamp i Thukydides Det peloponnesis
lea leriget. Enligt recensentens mening beror detta på att de euro
peiska krigens era, åtminstone för överskådlig tid, ligger bakom
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oss. Framtidens krig kommer att utkämpas mot stater och organi
sationer som inte står på samma kulturella grund som vi själva.
Det blir då mycket viktigt att förstå varifrån vår syn på kriget är
hämtad, annars har vi inte möjlighet att rätt hantera de aktuella
konflikterna.
De två böckerna uppvisar stora likheter. Gemensamt är att ana
lysen grundar sig i ett historiskt och filosofiskt resonemang, välgö
rande fritt från den teknikfixering som annars är så vanlig. Båda för
fattarna, särskilt Kaplan, använder vår civilisations stora filosofer
som bas för argumentationen. Utvikningar görs också till andra ci
vilisationer, inte minst den kinesiska, för att ställa »våra» resone
mang i relief. Därmed också sagt att vikten av den historiska erfa
renheten understrykes. Kaplan avslutar sin bok med ►>The more re
spect we have for the truths of the past, the more certain our journey
away from it.»
Båda böckerna är också mycket aktuella nu när NATO leder
operationer i Afghanistan, EU har varit insatt i Kongo och den
USA-ledda koalitionen strider i Irak, för att sprida vår syn på demo
krati, rättstatens principer m.m. 1errordådet den r I september
2001 och USA:s reaktion spelar naturligen stor roll i båda böcker
na. Böckerna kan också uppfattas som kontroversiella för en svensk
publik. Men med tanke på att internationella krishanteringsuppgif
ter nu blir den svenska Försvarsmaktens huvuduppgift finns all an
ledning att reflektera över de frågeställningar som Coker och Kap
lan behandlar.
Böckerna uppvisar också viktiga skillnader. Coker diskuterar
krigföring hur den västerländska modellen har utvecklats och,
möjligen, urartat. Kaplan däremot diskuterar den politisk-strate
giska nivån. Även om alltså båda utgår från Thukydides och passe
rar Machiavelli så förs diskussionen på olika plan. Typiskt är att
medan Coker hänvisar till Machiavellis Krigets lwnst så är det den
nes Fw:rten som är i fokus för Kaplans intresse. Coker ger stort ut
rymme åt Nietzsche som inte behandlas alls av Kaplan. Medan Co
ker hävdar att det västliga kriget nu har blivit >>postlrnmant» avvisar
Kaplan tanken på en >>postmodern» värld.

Cokers resonemang är nog svårast för en vanlig »fredlig» svensk.
I mycket grovt sammandrag hävdar han att den västerländske sol
daten har gått från att vara »existentiell» till att vara »instrumen
tell >>. Den ursprunglige krigaren var, hävdar han, existentiell - han
slogs inte som den instrumentelle soldaten för politiska mål inom
politiskt uppsatta ramar (»rules of engagement>>) utan för äran.
Som John Keegan har uttryckt det så är inte kriget definitionsmäs
sigt en politisk handling eftersom kriget är äldre än politiken. Det
är vår kultur som skapat denna koppling. Självmordsterroristen är
dagens variant av den existentielle krigaren.
Varför termen »posthumana>> krig? Jo, därför att Väst idag för
enar människa och maskin på ett mycket specifikt sätt, som bara vi
kan. Detta är extra tydligt i cyberrymden där en »cyberindivids»
eventuella förintelse inte spelar någon som helst roll det är bara
att ladda om programmet. Väst har skaffat sig ett militärteknolo
giskt övertag som ingen kan möta. Problemet är att detta tycks för
utsätta en motståndare som tänker i samma rationella och politiska
tankebanor som vi själva.
Ett särskilt tydligt exempel på dagens västliga krigföring är de
»militära företagen>> som framför allt USA använder i allt större ut
sträckning. Är vi på väg mot en återgång till den tidiga renässansens
condottieri eftersom vi inte själva är beredda att offra oss? Coker be
rör denna fråga bara i förbigående. Riktigt aktuell har den inte bli
vit förrän efter operation Iraqi H·eedom.
En annan aspekt på detta problem är att vi allt mer talar om hu
manitära operationer eller i varje fall om militära operationer med
ett humanitärt syfte. Det är sådana som ligger till grund för rekry
teringen av svenska fredsfrämjande förband. Men dessa »humani
tära soldater» kan mycket väl få möta Cokers >>lerigare» för vilka
döden på slagfältet är något eftersträvansvärt, som inte delar vår
syn på att krig nästan definitionsmässigt är fel och dödande är onö
digt och barbariskt. Jag uppfattar inte att Coker säger att vi har fel
men han höjer ett varningens finger och understryker att vår syn
inte är allenarådande
Kaplan däremot hävdar kontinuiteten i tänkande och handlande

i vår grekisk-romerska kultur. Han är alldeles tydligt en politisk re
alist och hävdar att man måste göra skillnad mellan vår privata mo
ral, grundad på de judisk-kristna humanitära idealen, och vår säker
hetspolitik. I det senare fallet måste vi ibland våga göra det onda i
syfte att undvika ett större ont. Han nämner här flera gånger Chur
chill som trots sin antikommunism går i förbund med Stalin gente
mot Hitlertysldand.
Inledningsvis tecknar han en mörk bild av en värld där, i globali
seringens kölvatten, allt fler människor ställs utanför och bildar en
desperat underldass. Samtidigt får våra demokratiska samhällen allt
svårare att fatta svåra beslut.
Boken blir sedan en resa kors och tvärs i tiden tillsammans med
de västerländska filosoferna. Kaplan använder Livius, Hobbes,
Kant med flera för att diskutera vår tids säkerhetspolitiska problem.
Vi måste, säger han, vara stolta över vårt förflutna och det vi åstad
kommit för att få kraft att möta dagens motståndare. Både det andra
puniska kriget och det andra världskriget är episoder i ett ändlöst
drama med enorma insatser och vars handling aldrig avslöjas i för
väg. I det svenska historielösa samhället ljuder hans ord >>The grea
ter the disregard of history, the greater the delusions regarding the
future» särskilt skrämmande.
Ett budskap som är särskilt tydligt är att väst inte kan agera en
dast utifrån idealism. Det finns konflikter där vi måste avstå även
om detta går emot vårt samvete. Kaplan citerar Sun Tzu när denne
talar om vikten av att veta när man skall slåss och när man skall und
vika detta. Kant, säger han, kan inte lösa våra problem men hjälper
oss att förstå vilka värden vi kämpar för. Kaplan argumenterar inte
mot vikten av det moraliska handlandet men han hävdar att det är
konsekvenserna som utgör måttstocken, inte avsikterna.
Enligt recensentens mening hänger böckerna ihop. I en kaotisk
värld där flertalet inte spelar samma spel som vi »rationella>> väster
länningar, är det nödvändigt att noga överväga vad vi använder våra
militära resurser till. Skillnaden mellan kolonialkrig och fredsbeva
rande insatser a la Bosnien är, som Kaplan påpekar, inte alldeles
tydlig. Och när vi sätter in våra soldater måste vi inse att de kommer
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att möta motståndare som inte är fostrade i vår rationella politiska
syn på krigföring.
Båda böckerna är väl värda att läsa och reflektera över. De ger
inga tydliga lösningar men de kan hjälpa oss att bättre förstå vår
samtid och de problem vi i västvärlden ställs inför. Inte minst ställer
de många viktiga frågor som vi måste kunna svara på när EU tar på
sig en allt större internationell roll och internationell krishantering
blir Försvarsmaktens viktigaste uppgift. Frågor som vi svenskar un
der vår 200-åriga fred inte har behövt svara på.
LARS WEDIN

Strategiska reflektioner
Coutau-Begarie, Herve: Brevirtire strategique.
Institut de Strategie Comparee, Paris 2003. 96 s.
Herve Coutau-Begarie har i Breviaire
Stmtegique för ovanlighetens skull åstadkommit ett verk på under
I oo sidor men det är en tät text, rik på kunskap. Coutau-Begarie,
korresponderande ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet, är
ansvarig för strategiundervisningen vid Försvarshögskolans fran
ska systerorganisation College National de Difense (CID) samt är di
rektör för Institut de Stmtegie Comparee.
Boken är verldigen ett breviarium - d.v.s. en kort översikt, ett ut
drag ur ett större verk. Detta verk är här närmast författarens mo
nomentala 'Praite de Strategie (4:e upplagan från 2003 innehåller
mer än I ooo sidor varav bibliografin omfattar mer än 100). Syftet
med Breviafre strategique är, enligt baksidestexten, att täcka hela det
strategiska området så syntetiskt som möjligt för att därigenom
göra det enldare att identifiera strategins koncept, metoder och
principer. På ett djupare plan beskriver breviariets 527:e paragraf
relativt väl vad det handlar om: strategi lär man sig inte genom
handböcker, utan kräver eftertanke och reflektion.

DEN ENASTÅENDE FLITIGE

Bokens 5 5 5 korta paragrafer ger goda möjligheter till just efter
tanke och reflektion samt ger tillfälle till snabb repetition av strate
gins koncept. Paragraferna är i allmänhet korta och placerade i en i
huvudsak logisk följd, även om de inte nödvändigtvis hänger ihop.
Många har en hänvisning till en författare, där Clausewitz natur
ligtvis är den vanligaste, medan andra refererar till en historisk hän
delse eller företeelse. Paragraferna är samlade kapitelvis: strategin
som vetenskap, strategins metod, strategiska principer, maritim
strategi, kärnvapenstrategi m.fl.
Ett urval av denna typ kan naturligtvis aldrig vara objektivt och
kan därför alltid kritiseras. Enligt recensentens uppfattning är ur
valet väl placerat i det västerländska tänkandets mittfåra från anti
ken via upplysningstiden till idag. Men där finns också utflykter indisk kärnvapenstrategi och revolutionära krig är två exempel. En
stor fördel är att boken, av naturliga skäl, tar upp det rika franska
tänkande, som så ofta glöms bort i engelskspråkig litteratur. Där
med inte sagt att det är det specifikt franska tänkandet som presen
teras -om man skall karaktärisera Coutau-Begarie som strategisk
skribent är han närmast clausewitzian. Däremot är han alldeles tyd
ligt inte imponerad av de moderna tänkarna kring Revolution in Nfi
litm)' Affairs, Network Centric fVmfare eller Ejfects-Based Operations
(de två senare begreppen förekommer inte ens).
I själva verket tillhör Coutau-Begarie de moderna tänkare som i
likhet med exempelvis Colin S. Gray anser att strategin som veten
skap behöver föras tillbaka sitt ursprungliga område-väpnade kon
flikter. Detta kan man förvisso hålla med om om allt är strategi är
strategin ingenting-men det kräver försiktighet. I dagens värld har
den militära strategin mycket viktiga uppgifter inom ramen för
konfliktförebyggande och så kallade fredsfrämjande operationer vad Lucien Poirier kallar för virtuell strategi. Denna insikt behand
las endast kortfattat.
Vidare saknas paragrafer om den moderna terrorismen och mul
tinationella operationer. I rättvisans namn måste emellertid erkän
nas att dessa aspekter är mycket lite utforskade. Här har Försvars
högskolans strategiprogram viktiga forskningsuppgifter! Boken tar
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i och för sig upp den revolutionära krigföringen (Mao, Giap), men
detta är en helt annan företeelse.
Det är naturligt, och det är bokens styrka, att boken ger uppslag
för vidare reflektion och forskning. En av dessa frågor av särskild
relevans för Sverige är generalen de Lattres tanke (paragraf 5 2 3) att
den högre militära utbildningen har två mål: att utbilda goda stabs
officerare och underlätta valet av framtida högre militära chefer.
Detta är inte nödvändigtvis samma sak. Vi är relativt bra på det för
ra området men på det senare? Och i vilket sammanhang kan office
rare från den militärt alliansfria småstaten Sverige få högre befäl?
Sammanfattningsvis fyller denna lilla bok väl sitt syfte. Eftersom
den är kortfattad och klar finns en risk att den skulle kunna ses som
en snabbkurs i strategi. Det tror emellertid recensenten vore far
ligt, ty de ganska rudimentära kommentarerna kan leda den okun
nige till felaktiga slutsatser och missuppfattningar. Om läsaren t.ex.
inte vet att Schaumbourg-Lippe tillhör den tyska romantiken så
kan en paragraf som refererar till honom lätt föra på villovägar. Dä
remot är den en utmärkt tankebok för den i ämnet något bevandra
de och bör finnas i biblioteket hos var och en som är intresserad av
ämnet.
- LARS WEDIN

Tydligt om vantolkat verk
Heuser, Beatrice: Reading Clausewitz.
Pimlico, London 2002. 2 38 s.
BEHÖVS DET VERKLIGEN fler böcker om Clausewitz? Och är han
över huvudtaget aktuell i dag när de stora europeiska krigens tid är
förbi och då krishantering mer eller mindre långt borta från Europa
är försvarsmakternas viktigaste uppgift?
Heuser själv söker svaret på den andra frågan. Hon finner att
svaret är ja. Ty, som. hon skriver, Clausewitz har lärt oss att tänka om
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kriget bättre än någon förr eller senare. Eftersom vi även i framti
den kommer att behöva föra lerig, om än i nya former, är han stän
digt aktuell. Mot denna bakgrund är också svaret på den första frå
gan jakande. Heusers bok är en utomordentlig introduktion till Om
kriget, som sätter in denna i sitt ide- och militärhistoriska samman
hang. Reading Clausewitz är en bok såväl om verket som sådant, som
om dess inflytande och hur detta har utnyttjats igår som idag. Det
uttalade syftet, som är att hjälpa läsaren av Om friget att förstå det
ta, är i hög grad angelägen.
Clausewitz Om l,riget behöver knappast någon presentation i
denna tidskrift. Det kan räcka att konstatera att boken är mycket
otillgänglig. Den tillhör de slags böcker som folk snarare citerar än
läser. Den har ofta missuppfattats detta gäller särskilt den beröm
da tesen om kriget som politikens fortsättning med andra medel.
En grundläggande anledning till dessa svårigheter är att Clausewitz
påbörjade en radikal omstöpning av verket några år före sin död,
som aldrig blev färdig. Under ett sekel kom därför Clausewitz att
läsas just som han fruktade av män som sökte recept och formler
färdiga att använda i stället för av män som sökte lära sig att förstå
kriget. Det var först när man på r 930-talet på allvar började analy
sera Om kriget som man förstod att verket är uppbyggt av olika de
lar från olika tid.
Som sig bör presenterar författaren inledningsvis Carl von Clau
sewitz själv. Av större intresse är hennes diskussion om de filosofis
ka och militära influenserna han påverkades av. Hon ställer sig här
vid försiktigt avvisande till den ofta förekommande tanken att Clau
sewitz var starkt influerad av Hegel. Inte heller uppfattar hon att
Clausewitz var starkt influerad av Kant; däremot av, bland andra,
A1ontesquieu och Machiavelli. Bland de militära teoretikerna som
influerat Clausewitz, diskuterar hon bland andra von Btilow, Be
renhorst, Rtihle von Lilienstern, von Lossau och naturligtvis
Scharnhorst. Detta är, om än inget nytt, viktigt. Allt för länge har
det framstått som Clausewitz teorier var helt nya medan de i själva
verket är kulmen på en lång utveckling. Av särskild betydelse är här
förstås inflytandet från Napoleon och dennes lerig, som Clausewitz
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såg som själva modellen för det absoluta kriget. Denna relation
kunde dock ha analyserats något djupare.
Lika intressant är naturligtvis författarens diskussion om hur
boken har mottagits, uppfattats och diskuterats sedan Marie von
Clausewitz lät publicera makens verk. Här är recensenten emeller
tid något frågande inför hennes avfärdande av Raymond Arons Pen
ser la Guerre, Clmtsewitz.

Heuser gör en ordentlig och förtjänstfull analys av den mycket
viktiga skillnaden mellan vad hon kallar >>den realistiske» och :>>den
idealistiske» Clausewitz syn på higet. Den förstnämnde utgår från
analysen av Napoleons krig och hävdar det absoluta kriget. Den se
nare träder fram efter 1827, när han inser att det mer begränsade
kriget inte bara är teoretiskt försvarbart utan dessutom, det vanli
gaste och därför värt att studera. Denna insikt är central för var och
en som ger sig i kast med Om kriget.
Härefter kommer en noggrann analys, med många utblickar, av
de centrala temana i Om l,riget: treenigheten, förhållandet till poli
tiken och de civil-militära relationerna. När det gäller treenigheten
refererar hon den kritik som van Creveld och Keegan riktat mot
detta koncept men kommer själv till slutsatsen, som recensenten
delar, att treenigheten fortfarande är ett användbart hjälpmedel vid
analys av krig och konflikter.
I nästa avdelning ger sig Heuser i kast med de centrala militära
begreppen som koncentration, vilja och tyngdpunkt, för att däref
ter göra en noggrann analys av frågan om offensiv och defensiv.
Den senare analysen går långt utanför Clausewitz och undersöker
denna fråga mot en bred historisk bakgrund. Inte minst viktig· här
är författarens diskussion av frågan om Clausewitz eventuella an
svar för slaktandet under de båda världskrigen.
Efter att sålunda ha diskuterat Om lcrigets bakgrund och viktigas
te teman följer en analys av hur modernare strateger har byggt vi
dare på Clausewitz tankar. Teorier om konventionella krig och ge
rillakrig diskuteras, liksom Clausewitz påverkan på de amerikanska
och sovjetiska strategiska teorierna under det kalla kriget.
Det avslutande kapitlet behandlar Clausewitz betydelse för vår
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tid. Heuser konstaterar här att många av de begrepp som Clause
witz förde fram idag är standard i dagens militära litteratur och dok
triner. En mycket viktig fråga här är om Clausewitz tankar är speci
fika för vår kultur och därför inte längre relevanta när >>den Andre»
inte tillhör vår kultursfär. Svaret tycks vara: ja, delvis, men många
av hans begrepp som exempelvis friktion är inte kulturspecifika.
Denna diskussion kunde möjligen ha förts lite längre mot bakgrund
av händelserna efter r r september 200 r . .Men antagligen var då bo
ken redan mer eller mindre färdig. Det är alltså troligt att det kom
mer flera böeker om Clausewitz - vi väntar på en titel som Clause
witz och leriget mot terrorism.
Detta är en rik bok i ett relativt begränsat format. Den är lättläst
och ger de grunder som den seriöse läsaren behöver ha innan denne
ger sig i kast med Om kriget. I förhållande till Aron ger Heuser en
mer noggrann analys av verket i dess historiska sammanhang. Arons
analys av innehållet i Om kriget är mer djupgående men Heuser är
definitivt mer lättillgänglig. Boken kan alltså rekommenderas å det
varmaste, och bör vara obligatorisk läsning vid högre militär ut
bildning.
- LARS WEDIN

Med amerikanska glasögon
Collins,John .M: Niilitary Strategy.
Principles, Practices, and Historical Perspectives.
Brassey's, Washington, D.C. 2002. 333 s.
SOM TITELN ANTYDER handlar

det här främst om ett försök till en
lärobok, eller till och med handbok, i ämnet militärstrategi. Detta
är inte så märkligt med tanke på författarens bakgrund. Han har
nämligen bakom sig en karriär som officer. Han avslutade sin mili
tära bana som chef för militärstrategiska studier vid National vVin·
College varefter han var verksam med att genomföra analyser åt kon-345

gressen med fokus på den militära balansen USA Sovjetunionen.
Han är alltjämt namnkunnig i såväl amerikansk media som i säker
hetspolitiska kretsar. Det hjälper till att förklara och förstå det täm
ligen ambitiösa och allomfattande upplägget av boken.
Efter en inledning som redogör för sammanhanget, och dessut
om i frisk anda hinner med att leverera en modell för strategisk ana
lys, följer fem tematiska delar. Den första avhandlar >>ramverket för
militärstrategin>> . I raskt tempo avhandlas ämnen såsom nationella
säkerhetsintressen, ut- och inrikes hot, grundläggande målsätt
ningar och politikens primat. Del två avhandlar fundamenten för
militärstrategin. I denna del behandlas utgångspunkter i form av
olika skolor och tänkare samt förhållandet mellan strategier och
doktriner. Framställningen fortsätter med att beskriva grunderna
för avskräckning, nota bene ej endast kämvapenavskräclming, och
krigföringens grunder (war-fightingfundrmientals). Med detta avses
grundläggande principer för krigföringen såsom initiativ, överrask
ning, olika avvägningar såsom offensiv/defensiv och konflikters av
slutande. I bokens tredje del ägnar sig författaren åt vad han kallar
särskilda militära strategier (specialized militmy strntegies) vilket
spänner från strategier för att motverka spridning av massförstörel
sevapen, över kärnvapenavskräclming, biologisk och kemisk krig
föring, till >>traditionella strategier» och strategier för koalitions
krigföring. Den fjärde delen avhandlar förutsättningar för strate
gisk överlägsenhet såsom till exempel betydelsen av utbildning och
forskning. Boken avslutas med en femte del innehållande en fallstu
die av Balkankonflikten vilken får belysa författarens resonemang.
Intrycket är att detta är en bok av en amerikan, om och för ame
rikaner. Inte minst märks det i det att framställningen huvudsakli
gen använder sig av amerikanska exempel samt dito litteratur och
källor, bl.a. i form av manualer och direktiv för de väpnade styrkor
na. Det återspeglas också i det att boken är skriven ur ett super
maktsperspektiv. Detta utgör inget egentligt problem eftersom det
är så pass tydligt, dessutom kan detta tjäna till att belysa amerikan
ska utgångspunkter.
Bokens breda upplägg innebär såväl för- som nackdelar. Till de

negativa effekterna kan räknas att bredd får gå före djup. Häri lig
ger naturligtvis en fara i det att enkla sanningar serveras den läsare
som inte närmar sig texten med försiktighet, exempelvis i form av
alla de tabeller och diagram som får förklara det ena förhållandet
efter det andra. Generellt är dessa tämligen ytliga och står inte för
sig själva. Dessvärre är de ej heller alltid utvecldade i texten. Pro
blemet går igen i det att grundläggande begrepp såsom exempelvis
indirel<t strategi förldaras så ytligt att de svårligen går att förstå ge
nom läsning av endast denna bok. Vidare kan det flitiga bruket av så
kallade talande exempel kritiseras. Understundom blir det mer ex
empel än analys och resonemang, exempel som kanske är precisa
och talande för författaren, men ej med nödvändighet för läsaren.
Samtidigt som elen breda framställningen medför en del olägen
heter kan det också hävdas att den har vissa fördelar. Boken utgör
en god introduktion till militärstrategi i det avseendet att ämnets
komplexitet blir belyst just genom bredden i framställningen. Det
finns också ett tydligt budskap att militärstrategin inte existerar i ett
vakuum. Den måste sättas in i ett större, inte minst politiskt, sam
manhang och på denna punkt har författaren lyckas väl vilket är
tydligt i följande citat ur kapitlet om krigföringens grunder (s. 8 I):
Decisive, attainable political objectivcs and complementary militarr aims se
lected to satisfy valid national securit:y interests form the foundation for mili
tary missions and strategic concepts.

Som redan anförts leder bokens titel tankarna till en lärobok. Det
samma får anses gälla för upplägget av boken med dess kapitelin
delning etc. Som sådan kan den fungera vid en introducerande ut
bildning. Dock gör det ringa djupet i arbetet att det ej kan stå för sig
självt. Dessa egenskaper gör också att det här kanske är en bok som
mer fyller ett syfte som referensverk för snabba ingångar till olika
delämnen inom militärstrategin än som kvällslitteraur för elen i äm
net initierade.
- TORKEL WILHELMSON

Mellan vind och vatten
Depeyre, lvlichel: Entre vent et eau.
Un siecle d'hisitations tactiques et stratigiques, r 790-r890.
Economica, Institut de Strategie Campare et Commission
Fran\'.aise d'Histoire Militaire, Paris 2003. 564 s.
fortsättning på författarens doktorsav
handling Tactiqztes et stratigies navales de la France et du Royawne-Uni
de 1690 a r815 utgiven r998 av samma förlag. Den ger en bred be
skrivning av det marina tänkandets utveckling från revolutions- och
napoleonkrigen fram till dess att Mahan etablerar begreppet sjö
makt omkring 1890. Den visar att sjökrigföringens teori, liksom
landkrigföringens, är mycket äldre och har genomgått en mycket
mer kontinuerlig utveckling än vad man ofta tror. Framställningen
är skriven med den allmänna historiska utveddingen som bakgrund.
Som författaren påpekar i inledningen utvecklas inte det marina
tänkandet i ett abstrakt tomrum utan är »dotter till historien>>.
Tonvikten ligger, kanske naturligt nog, på det franska tänkandet
och hur detta växer fram med kampen mellan Frankrike och Stor
britannien som bakgrund. Men även brittiskt, amerikanskt och
tyskt tänkande ges stort ut1ymme. För en svensk sjöofficer är det
t.ex. särskilt intressant att den 1yske amiralen Butakov och hans »ci
nematiska» skola ges en ingående skildring. Generationer svenska
sjöofficerare har ju lärt sig Butakovs »dubbla gir», som används när
man vill gira så att man kommer tillbaka i den gamla kurslinjen.
Boken inleds med ett längre kapitel, som beskriver de teoretiska
utgångspunkterna. Depeyre påpekar här att la pensee 1utvale (det ma
rina tänkandet) inte bara omfattar taktik och strategi utan även hela
den intellektuella process, som krävs för att framgångsrikt möta
>>den Andre» eller för att kontrollera ett givet maritimt område.
Inte överraskande är Castex och dennes Theories stratigiqztes en
referenspunkt som författaren ofta återkommer till.
Boken behandlar alltså utvecklingen av teorierna kring taktik
och strategi. Denna ses i sammanhanget av den historiska, politiska
BOKEN ÄR EN FRISTÅENDE

och teknologiska utvecldingen under perioden. Men det är hela
tiden tänkandet och inte agerandet som är i centrum. Författaren
väljer, efter ett längre resonemang kring olika möjligheter, att dela
in den studerade perioden i tre epoker: 1790 -1840, 1840-1860
och 1860-1890.
Under den förstnämnda perioden, 1790-1840, dominerar ännu
segelfartygen oeh de taktiska och, i förekommande fall, strategiska
tankarna från revolutions- och Napoleonkrigen. Under denna tid
söker man en taktik, som skall göra det möjligt att besegra motstån
daren samtidigt som man undviker den allt farligare artillerielden
från denne. Man måste visserligen ta hänsyn till utvecklingen av
ånga som drivkraft, men så utrustade fartyg är ännu inte dugliga att
delta i strid.
Mellan 1840 och 1860 sker, under mer eller mindre stor tvekan,
den definitiva övergången från segel till ånga. Under denna period
inträffar Ifrimkriget och Frankrike genomför operationer i Sydost
asien, vilka ger viktiga erfarenheter.
Efter 1860 har ångan triumferat och man ser allt fler möjlighe
ter att utnyttja den nya tekniken. Dessa nya möjligheter leder i sin
tur till ett strategiskt tänkande som Mahan konceptualiserar genom
begreppet sjömakt i sin The brfiuence of Sea Power Upon History
1660-1783. Omkring 1890 inträffar en ny stor förändring genom
införandet av torpeden och ubåten.
Tiden karaktäriseras av snabba framsteg inom tre teknikområ
den av betydelse för sjökrigföringen: framdrift, konstruktionsma
teriel och vapen. Författaren hävdar att det var vid Navarino utan
för peloponnesiska kusten, mellan England, Frankrike och Ryss
land å ena sidan och det Osmanska riket å den andra, som det sista
sjöslaget mellan seglande örlogsfartyg stod 18 2 7. Andra källor
brukar ge denna »ära» åt slaget vid Sinope mellan Ryssland och
Turkiet 18 5 3. I vilket fall var utvecklingen långsam. Först 1847 sjö
sattes den sista seglande örlogsmannen i Frankrike, 120-kanoners
skeppet Vahny. Ångdriften blev emellertid inte effektiv innan
propellern kom att införas med början under 1840-talet. Innan dess
användes hjuldrift, vilket skapade särskilda taktiska problem
-349-

eftersom fartygen blev svåra att styra samtidigt som de blev mycket
sårbara.
Spränggranaten debuterade på allvar vid slaget vid Sinope.
Ammunitionsutvecklingen balanseras av att fartygen först börjar
förses med skydd av järn och sedan konstrueras helt och hållet
av detta material för att sedan också bepansras. Det första stridsfar
tyget i järn är La Gloire sjösatt r 8 59. Den marina utvecklingen kom
nu att präglas av stora och snabba framsteg. Ingenting tycktes vara
omöjligt.
En av de mer egendomliga ideerna var decuirassement (avbepans
ringen). Man ansåg att det successivt allt bättre artilleriet skulle
göra pansarskyddet overksamt. Tanken var då att man skulle ta bort
all icke absolut nödvändig bepansring, vilket också skulle göra far
tygen lättare. Torpedbåten var en radikal exponent för denna ide.
En i efterhand än mer egendomlig ide var rammen. Efter slaget
vid Lissa r 866, då amiral von Tegetthofs chefsfartyg Ferdinand Nlax
rammade sin italienske motståndare Re d'Italie, ansågs detta vapen
som det avgörande under omkring tjugo år. Som författaren påpe
kar sänkte rammen dock fler egna fartyg i kollisioner än fiendefar
tyg i strid.
Det finns en stark strategisk koppling mellan teknik- och tanke
utvecklingen. De ångdrivna fartygen krävde kol och måste därför
ha tillgång till denna vara runt jorden. Författaren citerar Sir Ho
ward Douglas, som 1862 skrev att det är i och med ångfartygsflot
tan som det har blivit nödvändigt med strategiska kombinationer.
'11-ots att boken enligt titeln omfattar perioden 1790-1890 bör
jar den tidigare. Författaren konstaterar att, logiskt nog, de första
teoretiska verken handlade 0111 hydrografi fartygens rörelse. Ge
orges Fournier 1643 med L'Hydrograpbie contenant la tbiori et la
practique de toutes les parties de la navigation är ett exernpel. l\tlen den
verklige grundaren av den sjökrigsteorin anses ändå Paul Hoste
vara med sin r 697 utgivna L'art des rmnies navales (Örlogsflottornas
konst). Han fick flera efterföljare. Dessa fokuserade på det vi idag
kallar formell taktik hur manövrera fartygen på ett samordnat
sätt? Det är först skotten Clerk ofEldin som på allvar börjar funde- 35o-

ra över det vi kallar tillämpad taktik - hur man vinner bataljen. Hans
tankar omsattes av Rodney vid slaget Les Saintes 1782. En intres
sant skillnad mellan dessa herrar var att Hoste byggde på matema
tik medan Clerk utgick från historien. Sedermera skulle Frankrikes
starka ställning inom matematiken vara betydelsefullt för taktikut
vecklingen medan den brittiska historietraditionen med tiden kom
att ge ett försteg när det gällde strategin.
Mahan med sin The Infiuence of Sea Power Upon Hist01y 16601783 från 1889 brukar anses vara den som koncipierar begreppet
sjömakt. Författaren visar emellertid att begreppet är mycket äldre.
Redan kardinal de Richelieu tog upp detta tema i sitt Testamente
politique. Richelieu var, liksom före honom T hemistokles, anhänga
re till tanken att det är havet som behärskar landet.
Under r 800-talet sker en successiv utveckling från en relativt
formell taktik via en mer tillämpad sådan fram till dess att en >>stra
tegisk kultur» uppstår mot slutet av I 800-talet. Författaren ställer
den berättigade frågan om varför detta tog så mycket längre tid för
sjö- än för landstridskrafterna. I det senare fallet infördes strategi
begreppet redan i slutet av r 700-talet och slog sedan successivt ige
nom under det därpå följande seklet. Det svar, av flera möjliga, som
författaren förordar är att övergången till ånga i mitten av seklet
fördröjde utvecklingen, Den nya tekniken krävde en ny taktik och
innan den fanns på plats kunde en utveckling mot en strategisk
teori ske. Som Colin S. Gray har påpekat är taktik strategins grund
materiaL Detta innebär givetvis inte att man inte kunde tänka stra
tegiskt långt innan dess. De kombinationer som så småningom
ledde till slaget vid Trafalgar byggde förvisso på strategiskt tänk
ande - men detta var implicit och byggde inte på några teorier om
sjömakt.
För den franska flottan, liksom för armen, kom den franska
revolutionen att innebära att man tappade en stor mängd utbildade
officerare. Endast det enldaste blev möjligt och sjötaktikutveck
lingen stannade i huvudsak av. År 1802 gavs emellertid Audibert de
Ramatuelles bok Y.raite elementaire de tactique navale ut. Här lades
grunden för r 800-talets utveckling, som med tiden korn att leda

fram till sjöstrategin. Denna bok utgjorde basen för de franska tak
tiska föreskrifterna från 1832, som var nydanande så tillsvida att de
koncentrerade sig på striden. Detta reglemente var det sista som
skrevs för segelflottor.
Intressant är att man i den franska flottan sökte analysera orsa
kerna till Napoleonkrigens nederlag, vilket man inte gjorde i
armen. I allmänhet var det också tanken på revansch som låg till
grund för taktiska, och med tiden strategiska, funderingar.
Övergång till ånga innebar bl.a. att örlogsfartygen kunde upp
träda kustnära. Därmed blev sjökriget närmare larntet till landkri
get, vilket enligt författaren var en avgörande faktor i den begyn
nande utvecklingen av en strategisk teori. I linje med detta tanke
sätt lägger han stor vikt vid Krimkriget, som ur denna synvinkel var
en mycket stor amfibieoperation. Kriget innebar ju också kustbe
skjutning i Östersjön. Som en följd av dessa erfarenheter växte suc
cessivt fram en teori kring det vi idag kallar maktprojektion att
insätta makt (vapen, soldater, inflytande) från havet mot land.
En annan viktig företeelse var kolonialkrigen. För franska flot
tan var det i synnerhet operationerna i Sydostasien som gav nyttiga
erfarenheter och bidrog till teoribildningen. Intressant är att en av
de viktigaste tidskrifterna för marin idedebatt var Revue nutritime et
coloniale - redan titeln visar på sambandet.
Efter nordamerikanska inbördeskriget, som sjöofficerarna till
skillnad från armeofficerarna intresserade sig för, skedde en succes
siv utveckling av nya vapensystem - rammen, torpeden, ubåten som i sin tur ledde till olika taktiska skolor. Ur svensk synvinkel är
sannolikt den »unga skolan» (jeune rfcole ), inspirerad av amiral Aube
och journalisten Gabriel Charmes på I 870-talet intressantast. Den
na hävdade att de tunga fartygens tid var slut och att dessa kunde er
sättas av lätta sjöstridskrafter med en spridd gruppering längs kus
ten. Anhängarna till denna skola förespråkade ett obegränsat sjö
fartskrig i syfte att knäcka Storbritannien ekonomiskt och var
därmed föregångare till det tyska ubåtskriget under två världskrig.
Jezme rfcole liksom iden om rammen som det avgörande vapnet är
intressanta exempel på hur den tekniska utvecklingen ibland över-

eller misstolkas under ett skede av allmänt stark teknisk nydaning.
Övergången från segel till ånga var ju verkligen en Revolution in Mi
litm)1 Affairs.
Entre vent et eau är en fyllig och mycket intressant bok om en re
lativt sparsamt behandlad utvecklingsfas. Den är ett måste för var
och en som intresserar sig för sjökrigshistoria - i varje fall dess in
tellektuella bas. Av stort värde är de relativt utförliga biografier, i
fotnoter, över de viktigaste tänkarna. Författaren blandar på ett bra
sätt materiella och immateriella ting - tekniken ses som en viktig
förutsättning för den taktiska utvecklingen. Däremot saknar man
en diskussion om den allmänna tidsandan. Den militära utveckling
en förefaller ha skett närmast helt avskiljt från samhället i övrigt.
Var det så?
Man kan konstatera att den utnyttjade periodindelningen inte
riktigt fungerar eller snarare håller författaren sig inte till denna
själv. Detta och en något rörig disposition gör att boken knappast
kan anses som lättläst. Den är inte heller alltid konsistent, så åter
finns två namn på de Ramatuelles verk som kallas 'fraite elementaire
de tactique navale på s. 2 7 och Cours elenientaire de tactiq ue navale på
s. 63 - eller är det två olika böcker utgivna samma år? Författaren
talar också mycket om den franska (tanke-)skolan men ger aldrig
denna någon mer precis definition.
Ovanstående ger möjligen vid handen att författaren ensidigt
upprätthåller sig vid den franska utvecklingen. Han behandlar
emellertid också utvecklingen i t.ex. USA, Storbritannien och Ryss
land. Recensenten har inte kunskap nog att avgöra om han här har
utelämnat några viktiga tänkare. Man kunde emellertid ha önskat
att han något mer behandlat utvecklingen i de mindre marinerna här har ju Coutau-Begarie gjort ett omfattande insamlingsarbete i
sin serie La pensee navale (samma förlag), som utkom under r 990talet i sju delar.
- LARS WEDIN
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Herravälde över världshaven
Globalization and Marithne Power.
Red: Tangredi, SamJ. National Defense University Press,
Washington, D.C. 2002. 6r 3 s.

ämnet maritim strategi låter sig inte lätt
omfattas i en enda bok, men det projekt som letts av Sam Tangredi,
kommendör i US. Navy och filosofie doktor i internationella rela
tioner, är en god bit på väg. Det viktigaste skälet till att ge sig i kast
med ämnet är de globala ekonomiska, militära, teknologiska och
politiska förändringarna de senaste femton åren. Snabbrörligt ka
pital, ökande multinationella marknader och investeringar, de glo
bala e-handelssystemen samt Internets uppkomst och utveckling
har givit oss en mycket annorlunda värld att leva i. Inverkan på de
marinstrategiska förhållandena är djupgående och omfattande. Bo
ken är en fortsättning och utveckling av ett tidigare projekt vid Na
tional Defense University i Washington, D.C.: The Global Century:
Globalization and National Seciwity.
Bokens struktur är klar och tydlig och ger läsaren goda möjlig
heter att fördjupa sig i det ämne eller ämnen som man intresserar
sig för. Bokens uttalade avsikt är att söka koppla ihop tidigare stu
dier om globalisering och identifiera de faktorer som är av betydel
se för maritima frågor och utvecldingen av marin strategi och poli
cy. Perspektivet är - helt naturligt - amerikanskt men är för den
skull inte snävt nationellt. Därtill är US. Navy idag den enda verk
ligt globala marinen och som sådan den yttersta garanten för fri sjö
fart och handel.
Boken är indelad i fem huvudsakliga avsnitt med totalt 30 kapi
tel. De fem huvudavsnitten behandlar globaliseringens inverkan på
den internationella säkerhetsmiljön, maritim strategi och ekono
miska frågor, internationell politik och maritima koalitioner och al
lianser, marina operationer och globalisering samt globaliseringens
inverkan på utformningen av marina styrkestrukturer.
Strukturen kan ge intrycket av att boken tillkommit enbart för
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specialister och de redan invigda, men det finns mycket av »news
you can nse» i boken även för den som funderar över marina och
maritima frågor ur ett svenskt perspektiv. Sträckläsning rekom
menderas dock inte, då varje avsnitt i sig är så pass innehållsrikt och
tankeväckande att läsaren behöver tid att ta till sig materialet. Sam
tidigt är stilen föredömligt lätt och tydlig vid få tillfällen hakar lä
sandet upp sig. Tangredis goda stilistiska förmåga märks tydligt,
både i de egna texterna och i dem han redigerat de nio litterära
priser han erhållit är uppenbarligen väl förtjänta.
Tangredis inledande kapitel »Globalization and Sea Power:
Overview and Context» behandlar kopplingen mellan de två fakto
rer som rDmgredi menar lett till verldig globalisering. När männis
kan först lärde sig navigera över haven på ett mer säkert och rutin
mässigt sätt kunde hon få till stånd en globalisering innebärande
världsomspännande handel, vilket ledde till en gradvis utveckling
mot ekonomisk globalisering. Detta är inte nytt, men förtjänar väl
att tas upp i kontexten. Utan den utvecklingen och användningen
av havet för kommersiella syften skulle det idag inte finnas någon
globalisering alls. Den elektroniska globalisering vi sett under de
senaste årtiondena är endast ett ytterligare steg i mänsklig utveck
ling. Den elektroniska domänens utveckling företer vissa lild1eter
med havet, menar Tangredi: bägge är medier som människor inte
fysiskt kan bebo, men som de kan använda sig av för handel och
kommunikation.
För att förstå länken mellan sjömakt (Sea Power) och globalise
ring menar Tangredi att man först måste göra sig fri från den lika
allmänt spridda som felaktiga föreställningen att sjömakt skulle
vara synonymt med sjökrigföring. Tangredi ansluter sig här til1 den
marinstrategiske militärteoretikern Alfred T hayer Mahan, som han
menar misförståtts i detta avseende. T ill skillnad från luftmakt (Air
Power) eller landmakt (Land Power), som alltid definieras militärt, är
sjömakt ett mycket bredare begrepp som innefattar kontrollen över
handel och sjöfart, användningen av havets resurser, användningen
av mariner i krig, användningen av mariner i diplomati, för av
skräckning och politiskt inflytande i fredstid. Sjömakt kan inte hel-

ler helt separeras från den geoekonomiska dimensionen; handels
flotta, hamnar, havets resurser (olja, gas, fisk och mineraltillgångar)
är alla integrerade delar i ett lands sjömakt. I en tid när ett stort an
tal av de grundläggande faktorer som många länder baserar sitt väl
stånd och sina internationella relationer på är i rörelse, är denna be
toning av en mer integrerad syn till stor hjälp vid analys även av
svenska förhållanden
Vilka effekter får då globaliseringen på det maritima området?
Perspektivet är det amerikanskt nationellt säkerhetsmässiga och
rlångredi räknar upp sju huvudfaktorer, men vill inte göra anspråk
på att listan är komplett. Man kan naturligtvis sortera faktorerna
annorlunda, men iden är här att ge en referenspunkt för den fort
satta analysen. För detfoista kommer hoten inte längre enbart från
andra stater; icke-statliga aktörer och transnationella hot är i ökan
de. För det rmdm ökar den maritima handeln kraftigt belastningen
på s.k. strategiska sund (t.ex. Suezkanalen, Panamakanalen, Ma
lackasundet) när det gäller rena sjösäkerhetsfrågor, miljön samt na
tionell säkerhet. Dessa sund kommer därför att utvecklas till flask
halsar. För det tredje påverkas den ekonomiska säkerheten, då bero
endet av ett fungerande globalt transportnät till sjöss ökat.
1errorism kan hota sjötransporterna, dels ute till havs, dels om de
stora containerhamnarna inte kan hållas effektivt skyddade.
För det fjärde ökar sannolikheten för att områden som inte tidi
gare ansetts viktiga ur marint hänseende blir föremål för fredsfräm
jande operationer eller humanitära insatser av olika slag. Insikten
om att lokala konflikter lämnade åt sig själva mycket väl kan utveck
las till regionala eller t.o.m. globala sådana, ställer nya krav på ma
rina styrkor som ofta är de första på plats och ibland de enda som
kommer dit. För det femte har alliansförhållandena förändrats och
blivit mindre förutsägbara, jämfört med under det kalla kriget. Nya
och oväntade alliansförhållanden har snabbt uppstått. Förändrade
krav på militärt samarbete mellan marina styrkor marin fredstida
diplomati-blir följden. För det sjätte medför globaliseringen en ac
celererande spridning av avancerad telmologi. GPS-systemet har
gått från ett militärt till ett kommersiellt system och satellitbilder

kan köpas på öppna marknaden. De icke-statliga aktörerna har till
gång till dessa och andra system. Krigets dimmor har inte lättat
som följd av teknikutvecklingen, men den militära förmågan hos
potentiella motståndare förbättras genom den. För det sjunde och
sista ger kombinationen av teknikspridningen och spridningen av
avancerade vapen möjlighet till utveckling av >>tillträde förbjudet
strategier». Detta innebär alltså en verklig globalisering av högtelc
nologisk militär makt.
Anslaget i boken är alltså brett och artiklarna är skrivna av spe
cialister som tar upp olika aspekter på begreppet sjömakt. Detta är
också en av bokens många fördelar. Den som främst intresserar sig
för diskussion och analys av teoretiska koncept hittar intressant läs
ning, den som söker konkret diskussion av praktiska marina och
maritima problem likaså. Vissa av artiklarna behandlar frågor som
många inklusive recensenten - nog inte ens tänkt skulle kunna
uppstå. Ett exempel är artikeln av Jessie C. Carman, oceanograf
och kommendörkapten vid U.S. Navy, om de ekonomiska och stra
tegiska implikationerna av ett isfritt Arktis. Detta kan låta som ett
extremt scenario, men faktum är att om packisen fortsätter att mins
ka kommer en rad förhållanden snabbt att förändras. Förutom de
väl diskuterade klimatologiska förändringarna, kan nya hittills
stängda handelsvägar öppna sig över Nordkalotten och internatio
nella >>strategiska sund>> minska i betydelse. Utvinning av naturre
surser i regioner som tidigare varit omöjlig skulle nu bli möjlig. Det
kalla krigets terrorbalans byggde till del på att strategiska ubåtar
kunde göra sig oåtkomliga under istäcket. Denna möjlighet skulle
bortfalla om den globala uppvärmningen blev långtgående och be
hovet av en eller annan anledning skulle återkomma i någon form.
Skall någon kritik riktas mot denna välskrivna och i många avse
enden intressanta bok är det just det allomfattande greppet; någon
gång innebär det globala perspektivet att detaljerna förloras. En
dast de storskaliga förändringarna tränger igenom. Detta utgör
dock inte någon allvarlig brist, men detaljer kan ibland vara bety
delsefulla. I Östersjöområdet har det senaste årtiondets maritima
utveckling inneburit stora fördelar; ökad handel, minskad militär

spänning och ökade möjligheter att hantera säkerhet till sjöss och
miljöproblem. Så har inte alltid varit fallet i andra delar av världen,
men den nordiska regionen försvinner så att säga i hanteringen.
Men man bör därför inte slå dövörat till när de marina och mariti
ma problemen behandlas i denna stora skala. Norden och Sverige
är i högre grad än vad vi vanligtvis föreställer oss ytterst beroende
av de förhållanden som Sam rfangredi och övriga författare i boken
så förtjänstfullt analyserar.
- NIKLAS GRANHOLM

Att använda sjömakt
Till, Geoffrey: Senpowe1: A Guidefor the Twenty-First Centiny.
Frank Cass, London 2004- 439 s.
GEOFFREY TILL är en av vår tids största militärteoretiker, med
inriktning på marin (maritim) strategi och säkerhetspolitik. Han
har en omfattande produktion bakom sig av både böcker och artik
lar, som författare och redaktör. Från hans tidigare produktion kan
nämnas: Nlaritime Strnteg;1 nnd the Nuclenr Age (1984), Nlodern
Senpowe1: An Introduction (1987), The Sea in Soviet Stmtegy (1989),
Senpown: The01y and Prnctice (1994), Senpower at the Nlillenniimi
(zoor) och nu senast Seapown: A Guidefor the 1wenty-First Century.
Geoffrey Till är för närvarande dean vid brittiska Försvarshög
skolan, The Joint Services Connnand and Sta.ff College (JSCSC)
30 kilometer utanför Oxford. Tidigare har han varit professor i
historia vid Royal Naval JiVär College i Greenwich. Han har också ar
betat vid King's College i London, där han även tog sin doktorsgrad.
Senpower är mycket omfattande och initierad. Den spänner över
hela spektrumet från statsledning till enskild förbands- eller far
tygschef. Den beskriver allt från krig till det mer harmlösa att »visa
flaggan>> i Naval Diplomacy.
Till beskriver i de första z-3 kapitlen vad havet är och hur det

används. Han definierar vad som konstituerar en sjömakt och gör
kopplingen mellan militärteori och havets utnyttjande. De gamla
mästarna beskrivs (bl.a. Mahan, Colomb, Corbett, Castex och den
något ideudda Theophile Aube). Alla mål, medel och metoder häm
tade från militärteorin förtydligar han genom att hela tiden stötta
med historiska exempel (både de som slutar bra och de som slutar
olyckligt). Många kommer att betrakta denna bok som en lärobok
och i en lärobok skall (behöver) man inte alltid ta ställning. Nu
framgår det emellertid med all önskvärd tydlighet att han inte äls
kar amiral Aubes ideer.
I det teknikorienterade kapitlet börjar Till med Eric Groves
kategoriindelningstabell (betygsättningstabell) av olika flottor,
diskuterar därefter marina system och dessas framtid, gör en åter
koppling till vapen - vapenplattformar-sensorer. Han diskuterar
vidare om moderna I'I'-system, Revolution in A1ilitary Affairs,
(RMA) och avslutar med rekvisita för ett framgångsrikt marint
koncept omfattande tio punkter. Kraven som kommer att ställas på
framtidens mariner kommer att vara högre, då just nu flertalet sta
ter reducerar sina försvarskostnader och därmed antalet enheter.
I de följande kapitlen om Control of the Sea gör Till en omfat
tande analys av de övergripande syftena med modern sjökrigfö
ring. Läsaren kan bli lite förvirrad av texten, då Till snarast gör en
filosofisk betraktelse över sjökrigets alla metoder, hellre än att sys
tematisk beskriva var och en. Gamla tankegångar som att Fleet in
Being aldrig leder till att kunna utöva Control of the Sea raseras . Å
andra sidan kan varje skolas företrädare eller beundrare (Sea De
nial-skolan, Ryska nya skolan, R1:ploit-skolan etc.) känna igen sig i
sin »egen>> begreppsvärld. Termen Sea Denial definieras till fyra
fem olika definitioner. Vill man ha stöd för sin egen tes finner man
argumenten i kapitel fem. Alla de kända militärteoretikerna dyker
upp igen och Till kopplar alltid teorierna till historiska exempel.
Amiral Richmond som av flera betraktats som en »andra rangens>>
militärteoretiker tas åter till heder och citeras ganska ofta. Kapit
len ger också en god inblick i vad som gjordes rätt och fel under

första världskriget, både på brittisk och tysk sida, även om detta
inte är syftet med de tre kapitlen.
Maritinte Power Projection och Aniphibious Operations behandlas
grundligt. Kapitlen innehåller sjökrigsmetoder men även de som
Till benämner »de spegelvända metoderna», matmetoderna, dvs.
landstigning och försvar mot landstigning. Läsaren får en god
inblick i Aubes och den tidige amiral Fishers teorier omJeime ecole,
småfartygsflottiljer och swarming, metoder som snart förkastades
i respektive land, men som återupptogs av den ryska nya skolan och
av kinesiska marinen. Castex citeras ofta och Till visar en viss
beundran för dennes ideer.
Om Till varit något vag i sina definitioner i de tidigare tre kapit
len definieras däremot Expeditionary Operations och Amphibious
vVtnfare på ett betydligt tydligare sätt. För att till fullo förstå dessa
operationstyper är det nödvändigt med kunskaper i internationell
rätt, bl.a. FN-systemet. Till gör här en ganska grov folkrättslig
översikt, alldeles tillräcklig om man bara skall förstå de två tidigare
begreppen. Till diskuterar de fysiska förutsättningarna i Littorals
och beskriver hur komplicerad och mångfacetterad tillvaron kan
vara där. USA:s väg mot nästa generation fartyg tas upp där de två
linjerna i korthet är, dels en vidareutveclding av de stora fartygen,
dels amiral Cebrowskis Streetfighter-projekt.
Kapitel nio ägnas åt »Marin diplomati». Vad som där är väldigt
viktigt, vilket Till nämner flera gånger, är att det inte är marin dip
lomati utan regeringens politik som exekveras av marina sttidskraf
ter. Här får läsaren en historisk genomlysning, alltifrån James
Cables berömda Gunboat Diplornacy (1971), via amerikanska doktri
ner till dagens verksamhet. Till beskriver väl att Naval Diplomacy
kräver närvaro, vilken i sin tur kan delas upp i en tvingande del, en
situationsuppbyggande del, Pictztre building och en koalitionsbyg
gande del. Den tvingande delen består av avskräckning och vid
misslyckande en framtvingande del.
Marin närvaro ges ett nytt skimmer genom Tills exempel. Det
var inte utan anledning som engelsmännen utrustade sin Sovereign

ofthe Seas med guldornamenterad akterspegel. Nu var allt inte bara
guldprakt, utan örlogsfartyget var även beväpnat med fler och gröv
re kanoner än alla andra på den tiden. Andra exempel på politisk
maktfaktor var Tirpitz uppbyggnad av den tyska flottan före första
världskriget, den s.k. Risileotheorie. Vad GeoffreyTill eventuellt sak
nar i sin analys av »what naval diplomacy needs>> är politikernas vil
ja, men i Storbritannien kanske detta inte är ett så stort problem.
Good OrderrttSea är ett av de sista kapitlen. VadTill menar är ha
vet som resurs, som transportmedium, som medium för informa
tionsutbyte, havets jurisdiktion och miljö. Resurserna beskrivs som
krympande och att fler vill utnyttja dessa. Havet smn transportme
dium behandlar alla hot som kan förekomma: lokala krig, terro
rism, pirater, narkotikatrafik, illegal invandring etc. På det juridiska
området konstaterar Till att trots att vi fått ett mycket omfattande
verk, [United Nations Conventionj Law of tbe Sea, så återstår en hel
del dispyter att lösa. Vidare skildras miljöproblemen vi har idag.
För varje hot har Till också en motåtgärd att föreslå. Med en allt
mer växande problematik till havs ser han att det inte längre räcker
med den enskilda statens flotta eller statliga resurser. Det erfordras
en mer universell lösning på många problem likt den organisation
som byggts upp mot pirater. Organisationen heter INIB Piraq Re
porting Centre och har huvudsäte i Knala Lumpur. Kapitlet avslutas
med en analys av hur stater har organiserat sin flotta respektive
kustbevakning. Dessa två tillsammans skall säkra att lagar och in
ternationell rätt efterlevs, samtidigt som staten kan garantera sin
egen säkerhet-i vid bemärkelse. Dessa båda uppgifter kommer i
framtiden att smälta samman ännu mer, eller med andra ord, mari
nen kan komma att få fler polisiära uppgifter. Just det här kapitlet
önskar jag att flera ledande personer, som hanterar maritim verk
samhet, i våra statliga verk läste.
Det sista kapitlet ägnas framtidens sjömakt. Detta är en uppsum
mering av tidigare dragna slutsatser varvid Till konstaterar att av
stånd inte längre betyder så mycket. Hot-alstrare som universella
terrorister eller krigsherrar drar sig inte längre för stora avstånd.
De framtida hoten är konflikter mellan de som använder havet:

oljeproducenter, fiskeriindustri, marinrelaterad >>brottslighet»-, re
sursförstörelse genom förgiftning eller överexploatering, inbland
ning i andras angelägenheter som tankerkriget under 1980-talet,
samt också eventuellt krig mellan stater. Till rekommenderar att
stater går samman i olika intressesfärer för att lösa de problem som
inte ligger under statens egen jurisdiktion. Militära flottor kommer
mer och mer att tvingas överge sina gamla koncept, den att ensam
ma skydda staten. De kommer i större omfattning bli mer operabla
och kunna ställas till förfogande för exempelvis FN, OSSE eller an
dra organisationer. Detta för också med sig att de små staternas
mindre fartyg minskar i antal men växer i deplacement. I konceptet
säkerhet gällde förr att ha Control af the Sea. Att etablera och sedan
kunna utnyttja Control ofthe Sea gäller i högsta grad fortfarande.
Detta är en oerhört initierad och mycket läsvärd bok. Det är
emellertid inte den första bok man skall läsa i ämnet marin strategi,
utnyttjande av marina stridskrafter, marin operationskonst eller om
ämnet sjömakt. Boken förutsätter att läsaren är någorlunda förtro
gen med de marina tankarna. Boken behandlar ett mycket kom
plext och omfattande ämne, och Geoffrey Till skildrar allt på ett
mycket ingående sätt.
Det skulle glädja mig om man hos varje högre officer inom Hög
kvarterets strategiska avdelningar och i den operativa insatsled
ningen kunde hitta en välläst Geoffrey Till-bok i bokhyllan-i varje
fall om denne officer gör anspråk på att kalla sig strateg eller opera
tör. På samma sätt skulle jag bli oerhört glad om de fyra-fem främ
sta företrädarna i utrikes- och försvarsdepartementet, liksom de
fyra-fem främsta företrädarna i maritimrelaterade statliga verk åt
minstone fick chansen att läsa de två sista kapitlen i boken, Naval
Diplomacy och Good Order at Sea.
CHRISTOPHER WERNER
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