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Förord 

Läsaren håller nu den tjugosjätte årgången av Militärhistorisk Tidskrift(MHT) 
i sin hand, vilken vi hoppas att våra läsare kommer att finna välmatad. 

Mats Hallenberg skrev i MHT 2002 om de militära funktioner som 
Gustav Vasas fogdar hade ("Militär eller civil? Kungatjänare och våldsverkare 
före professionaliseringen"). I årets nummer presenterar han nya rön från sina 
undersökningar av de militära aspekterna av statsbildningsprocessen i Sverige 
under de tidiga Vasakungarna. Nu är det bondebefolkningens roll som står i 
centrum. Varför fick de svenska bönderna behålla sina vapen? Vilka argument 
användes för att fa dem att stödja rikets expansion och hade de några fördelar 
att vinna på att ställa upp? 

I MHT 2002 publicerades Mats Hemströms artikel "Armeernas värsta fien
de. Sjukdomsproblematiken under 1808-1809 års krig." Ekonomhistorikern 
Ulrika Söderlind fortsätter i detta nummer undersökningarna av krigssjukvår
den under gustaviansk tid med en studie av flottans sjukvård under Gustav 
III:s ryska krig. Fokus ligger på patienternas kosthåll, som jämförs med 
moderna kostrekommendationer. 

Flygvapengeneralen Torsten Rapp, som var ÖB mellan 1961 och 1970, 
har beskrivits som föga framstående. Håkan ]armars studie av Rapps dag
böcker från dessa avgörande år i det svenska försvarets utveckling ger dock 
en något annorlunda bild. Rapp hade - på gott och ont - en mycket tydlig 
uppfattning om hur det svenska försvaret borde utvecklas i framtiden. Han 
lyckades på mångas områden styra utvecklingen i den riktningen och repre
senterade dessutom ett ledarskapsideal som i vissa avseenden låg långt före sin 
tid och därför av samtiden tolkades som viljesvaghet. 

Den amerikanske militärhistorikern Brian M. Linn utreder i sitt bidrag 
det vaga begreppet expeditionskrigföring (" expeditionary warfare") och dess 
historia i amerikanskt militärt tänkande. Det framgår att föreställningen om 
detta sätt att föra krig som " a New American Way ofWar", ofta framförd i den 
strategiska debatten i USA efter det kalla krigets slut, väl tål att diskuteras. 

Slutligen innehåller numret 45 recensioner av nyare svensk och internatio-
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nell facklitteratur. Vi vet att många av våra läsare sätter särskilt stort värde på 
denna avdelning i tidskriften. 

Ar 1756 grundades kadettskolan i Karlskrona. Den svenska officersutbild
ningen firar alltså 250 år under 2006. Passande nog får Försvarshögskolan 
detta år också ansvaret för de akademiska delarna av den svenska officersut
bildningen från kadett till major/örlogskapten. Redaktionen skulle därför 
gärna se artiklar på detta tema i nästa nummer. 

Försvarshögskolan är huvudsakligen beroende av uppdrag för sin verksam
het. För närvarande känner emellertid ingen uppdragsgivare ansvar för den 
allmänna militärhistoriska forskning som utgör huvudinnehållet i MHT. Som 
militärhistoriker förvånas man över statsmakternas ointresse, när intresset i 
samhället i stort är stort och ökande. Vi söker nu medel hos Vetenskapsrådet. 
Vidare hoppas vi på ett framtida samarbete med den Svenska militärhistoriska 
kommissionen (CSHM). MHT skulle då bli CSHM:s tidskrift samtidigt som 
Kommissionen biträder MHT med tidskriftens redigering. Vi behöver emel
lertid stöd i debatten så att vi erhåller långsiktiga forskningsmedel för den 
militärhistoriska forskningen. 

Med dessa ord önskar redaktionen sina läsare ett gott nytt år 2006! 

Lars Wedin Gunnar Äselius 
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Klaus Richard Böhme in memoriam 

Klaus Richard Böhme, 12/7 1935 - 7/7 2005 

Docent Klaus Richard Böhme föddes i Tilsit, Ostpreussen (nuvarande 
Sovjetsk, Kaliningrads oblast, Ryska federationen). Efter studier i Kiel, där 
hans doktorsavhandling om Weichseldeltat under den svenska ockupationen 
1626-1635 presenterades, var han verksam i Sverige från 1961. Han dispute
rade på nytt i Uppsala 1967 med en avhandling om Bremen-Verdens statsfi
nanser under svensktiden. Efter anställningar vid Stockholms universitet och 
Riksarkivet kom han 1972 till Militärhistoriska avdelningen vid dåvarande 
Militärhögskolan, som han blev trogen till sin pensionering år 2000. 

Åtskilliga årskullar av svenska officerare lärde känna honom som en kun
nig, engagerad och krävande lärare och handledare. För yngre forskare var 
han genom sin stora historiska bredd och sina omfattande arkivkunskaper ett 
stort stöd. Hans eget forskningsintresse under senare år gällde bland annat det 
svenska flygvapnets tidiga utveckling, svensk-tyska förbindelser under andra 
världskriget samt DDR:s militärhistoria. Han var aktiv in i det sista och hans 
två sista arbeten - om tidningen Signal (tillsammans med Bosse Schön) och 
om den svenska underrättelsetjänstens analyser av uppsnappade tyska chif
fertelegram under andra världskriget - utges postumt. 

Klaus var under många år denna tidskrifts redaktör. 

Perlko Gunnar Aselius 
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Bönder i vapen 

Mobilisering, makt och motstånd 
i 1500-ta lets Sverige 
Mats Hallenberg 

Hur blev Sverige en militärstat? Man kan tycka att frågan vid det här laget borde 
ha blivit besvarad flera gånger om. Sveriges utveckling från perifer randstat 
till europeisk stormakt har sysselsatt flera generationer historiker och mycket 
väsentlig forskning har producerats genom åren. Det tidiga 1900-talets mili
tärhistoriker koncentrerade sig i hög grad på att kartlägga krigsoperationer och 
bedrifter på slagfältet. Under andra hälften av det förra seklet hamnade istället 
militärstaten som social företeelse i fokus. Den ekonomiska och resursmässiga 
basen för det svenska rikets expansion under 1600-talet har de senaste 20 åren 
blivit grundligt genomlyst. Men det är i första hand de militärt glansfulla åren 
från Gustav II Adolf till Karl XII som har rangat forskarnas intresse. Betydligt 
mindre utrymme har ägnats åt den långsamma process som inleddes redan 
under Gustav Vasas tid, och som gjorde det möjligt för svenska monarker att 
bygga upp en allt starkare krigsmakt med den svenska allmogens aktiva delta
gande som en grundläggande förutsättning. 

Det är i huvudsak tre frågor, som jag vill diskutera här: 

1. Varför valde Gustav Vasa och hans efterföljare att beväpna bönderna, eller
snarare att införliva de sedan medeltiden stridsvana allmogegrupperna i den
kungliga krigsorganisationen?

2. V ilka argument använde vasakungarna för att få allmogen att ställa upp
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på krigsansträngningarna, både som aktiva soldater och genom att bidra med 
resurser till krigsmakten? 

3. Varför valde bönderna i så stor utsträckning att ställa upp på expansions
politiken? Var deras deltagande enbart en produkt av militärt tvång eller fanns
det också fördelar att vinna för specifika grupper i lokalsamhället?

Dessa frågor hänger också samman med förändringarna i den långsiktiga 
säkerhetspolitiken under perioden fram till 1611. Varför övergav vasasönerna 
det defensiva centralförsvar, som varit ledstjärnan i Gustav Vasas strategiska 
tänkande under 1540- och 1550-talen, för att istället satsa på en offensiv 
strategi med ett starkt gränsförsvar och trupper kapabla att operera långt in på 
fiendens territorium? 

Jag skall i den här artikeln först redogöra för huvudlinjerna i svensk forsk
ning och därefter jämföra med hur historikerna beskrivit den militära utveck
lingen i Europa under 1500-talet. Jag vill dessutom diskutera några teoretiska 
infallsvinklar på förhållandet mellan den militära utvecklingen och böndernas 
politiska mobilisering. Därefter ska jag presentera egna förslag till hur 
den svenska utvecklingen skall förstås och vilka empiriska studier som behöver 
genomföras för att kunna ge en mer fullständig bild av vägen till militär
staten.1 Målsättningen är att behandla krigsmakten som helhet, men fokus 
kommer att ligga på infanteriet eftersom detta vapenslag dominerade stort till 
antalet, både till lands och till sjöss.2 

1500-talets svenska krigsmakt på väg mot militärstaten? 

Som jag påtalat ovan saknas fortfarande en helhetsbild av den militära och 
sociala utvecklingen under perioden från Gustav Vasa till Gustav II Adolf. 
Historikerna har hellre sig åt väl avgränsade detaljstudier än att försöka 
beskriva militariseringen av samhället i ett längre tidsperspektiv. Men för den 
som vill börja skissa på en större bild finns flera viktiga arbeten att ta hänsyn 
ti!L 

Syftet med den här artikeln är att den skall ligga till grund för en framtida ansökan om 
forskningsanslag. Stöd till arbetet har erhållits från Delegationen för militärhistorisk forsk
ning. Ett särskilt tack till fil.mag. Ingvar Sjöblom för att ha lämnat konstruktiva synpunkter 
på texten. 

2 En grundlig utredning av krigsmaktens personal 1520-1580 har gjorts av Ingvar Sjöblom, 
Flottans militära ledare under 1500-talet (kommande). 
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Begreppet militärstaten myntades av Sven A Nilsson för att beskri
va den statsorganisation, som byggdes upp under Gustav II Adolfs tid. 
Kännetecknande för denna var att samhällets resurser i stort underordnades 
krigsmaktens behov.3 Sven A Nilsson gjorde även insatser för att förklara den 
historiska bakgrunden till denna utveckling. I projektet På väg mot militär
staten undersökte Nilsson krigsbefalens etablering i det sena 1500-talets sam
hälle. Studien visade framför allt på en rad konflikter mellan allmogen och de 
krigsbefal vilka hade att kräva in räntor från bönderna till sin egen försörjning. 
Böndernas tilldelas här en i huvudsak passiv roll som motståndare till resursö
verföringen till krigsmakten.4 I samma projekt studerade Gunnar Artens den 
svenska officerskårens professionalisering under vasasönerna, 1560-161 I. Till 
skillnad från Nilsson spände Artens arbete över en längre tidsperiod och visade 
bland annat att det under 1500-talets senare hälft utvecklades en alltmer tyd
ligt avgränsad militär elit av högre krigsbefäl.5 Artens studie säger dock ingen
ting om befälens sociala förankring i samhället eller om deras förhållande till 
det krigsfolk de var satta att befalla över. 

Grunderna for den svenska krigsmaktens inhemska rekrytering fastslogs av 
Gustav Vasa i en serie rådslag efter Dackefejden och i anslutning till riksdagen 
i Örebro 1544. Besluten stadgade att en rad f'anikor av inhemsk fotfolk skulle 
sättas upp i de olika landskapen, och att de efter mönstring skulle hemförlovas 
och försörja sig på sina egna gårdar. 6 Äldre forskning har gärna velat se dessa 
föreskrifter som ett första steg mot införandet av en allmän värnplikt.7 Denna 
uppfattning tillbakavisades av Lars Olof Larsson i en ofta citerad artikel från 
1967. Larsson menade att böndernas medverkan i krigsoperationer fortsatte 
att styras av landslagens stadgande, vilka i huvudsak talade om allmogens plikt 
att försvara sina egna hemman i händelse av fientligt anfall. Att ta bondeknek
tarna att delta i offensiva operationer långt från hembygden var länge ett pro
blem för de svenska kungarna. Gustav Vasa föredrog av just sådana skäl att satsa 

3 Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militiirstat och bondesamhälle, Uppsala. 
1990. Jan Lindegren, "The Swedish 'Militaiy State' 1560-1720", Scm1dill(wia11 ]011mal of 
History 1985. 

4 Sven A Nilsson, På väg mot militärstaten. Krigshefalens etablering i den äldre Vitsatidens 
Uppsala 1989. 

5 Gunnar Arteus, Till militiirst,1/ens forhistori11. Kirig, profission11liseri11g och soci11l forä11dri11g 
under Vrts11söuemas regering, Stockholm 1986. 

6 Svemka riksdagsakte1; del 1:1, Stockholm 1899, s 326-401. 
7 Se t.ex. Bertil C:son Barkman, Kungl. Svea livgardes historia, band I, Stockholm 1937, s 247; 

Ivan Svalenius, Gustav Vrtsa, Stockholm 1963, s 206-208. 
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på avlönade utländska legoförband under hela 1530-talet.8 Larsson erkänner 
att kungamakten under 1500-ta!ets lopp kom att tänja alltmer på landslagens 
bestämmelser, men framhåller också att svenska trupper på främmande mark 
fortfarande vid 1600-talets början kunde göra myteri med hänvisning till att 
de inte var pliktiga att försvara något mer än sin egen hembygd. 9 

I min avhandling undersökte jag bland annat fogdarnas betydelse för fram
växten av en inhemsk krigsmakt under Gustav Vasas tid. Resultaten pekade på 
att de inhemska knektfånikorna alls inte var någon papperskonstruktion. Stor 
möda lades på att mönstra och träna de nya knektarna och den lokalarekryte
ringen av krigsfolk fortsatte under perioden efter Dackefejden. Fogdarna hade 
här en nyckelroll med sin omfattande lokalkännedom och flera av dem kom 
senare att själva leda sina landskapsfänikor i fält. 10 Den civila förvaltningen 
var således från början aktiv i uppbyggnaden av elen militära sektorn, vilket 
underlättade krigsmaktens lokala förankring. 11 

Historikerna har ofta varit skeptiska till Gustav Vasas försök att skapa per
manenta enheter med inhemskt krigsfolk. Man har betvivlat deras förmåga 
att göra gällande i strid med tränade yrkessolclater av kontinentalt snitt, 
såväl som deras beredvillighet att delta i operationer på längre avstånd från den 
egna hembygden. 12 Men Arvo Viljanti har visat att Gustav Vasa under ryska 
kriget 1555 förmådde mobilisera ett betydande antal svenska fänikor, utrusta 
dem och skicka dem över Östersjön till ryska gränsen. Även om de regelrätta 
krigsoperationerna fick begränsad omfattning, så hölls merparten av de nära 
9000 knektar, som under sommaren skeppats över, kvar på finska sidan till föl
jande sommar. Försörjningsproblemen var stundtals akuta, vilket föranledde 
en omdaning av den finska fögderiorganisationen för att i framtiden kunna 
garantera krigsmakten nödvändiga resurser. 

8 Om detta se Ingrid Hammarström, Finrmsforvaltning och vamhrmdel 1504-1540, Uppsala 
1956, s 354-363. 

9 Lars-Olof Larsson, "Gustav Vasa och "den nationella hären", Scm1dir1 1967. Om knekt
utskrivningarna se vidare Mikko Huhtanmies, "Från allmogeuppbåd till utskrivning 
Rekryteringen till infanteriet i nya tidens Sverige i ett internationellt sammanhang", 
Historisk tidskrififör Finland 2002. 

l O Mats Hallenberg, Kungen, fagdama och riket. Lokalfor/)/tltl/i11g och sttltsbyggande under tidig 

¼tsatid, Stockholm/Stehag 2001, s 193-218. 
11 Mats Hallenberg, "Militär eller civil? Kungatjänare och våldsverkare före professionalise

ringen", Militärhistorisk tidskrift 2002. 
12 Larsson, "Gustav Vasa och den nationella hären". 
13 Arvo V iljanti, Gustav Vasas ryska krig 1554-1557, Stockholm 1957. Om lokalförvalmingen 

se Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, 

16 



Mats Hallenberg 

Organiseringen av den svenska krigsmakten fram till 1611, liksom de 
kdgsoperationer den deltagit i, kan följas i detalj genom Bertil C:son Barkmans 
omfångsrika arbete om Svea livgardes historia. Barkman lyfter särskilt fram 
Erik XIV:s omvandling av det inhemskt rekryterade infanteriet till ett offen
sivt vapen, tekniskt och taktiskt fullt kapabelt att möta den danske kungens 
legotrupper i öppen batalj. Förutom att Erik genom bättre utbildning och 
taktiska innovationer lyckades höja de inhemska truppernas stridsvärde inten
sifierades rekryteringen och antalet svenska och finska knektar i vapen var vid 
1560-talets mitt närmare 20 000 man. Till detta skall läggas ytterligare några 
tusen ryttare. 14 

Barkmans arbete reser många frågor, som ännu inte blivit besvarade: Hur 
lyckades Erik rekrytera allt krigsfolk och hur bar han sig åt för att få dem att 
delta i offensiva operationer? Varför ställde bönderna upp på Eriks krigspro
jekt? Vilka var planerna för truppernas förläggning och försörjning i fredstid? 
Finns det någon koppling framåt i tiden mellan detta eventuella "äldre indel
ningsverk" och 1600-talets landskapsregementen? Krigsmaktens sociala för
ankring i 1500-talets samhälle är till stor del fortfarande outredd. Finska his
toriker har dock uppmärksammat de hårdnande konflikterna mellan bönder 
och krigsfolk om de så kallade borglägren under 1500-talet. Johan III förde 
sitt ryska krig främst med hjälp av trupper överförda från den svenska riksde
len. Under de långa stilleståndsperioderna förlades dessa till finska bondbyar 
där bönderna fick sörja för deras uppehälle. 15 De svenska knektarna blev aldrig 
integrerade i det finska lokalsamhället, utan kom i allt högre grad att uppfat
tas som ett yttre hot mot böndernas välstånd. Motsättningarna fortsatte tills 
de fick sitt utlopp i det blodiga klubbekriget 1595. 16 Under 1600-talet skulle 
rekryteringen av inhemska trupper i Finland öka, vilket gav upphov till nya 
konflikrer. 17 

14 Barkman, K1111gl. Svea livgardes historia, band II, 1560-1611, Stockholm 1939, s 1-26. 
Ingvar Sjöblom, "En fråga om kavalleritaktik: Axtorna 1565", i Svenska slagfil It, Stockholm 
2003. 

15 Rainer Fagerlund, Bönder, krigsfolk och borgliige1: Den militära t1111ga11 i Egentliga Finland
under äldre Vasatid, Abo 2003. 

16 Heikki Ylikangas, Klubbekriget. Det blodiga bondekriget i Finland 1596-97, Stockholm 
1999. 

17 Nils Erik Villstrand, Anpassning el!er protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av fot.folk
till den svmska krigsmakten 1620-1679, Abo 1992; Mikko Huhtanmies, Knektar och bii11de1:
Knektersiittare vid utskrivningarna Nedre Satak1111da under trettioåriga kriget, Helsingfors 
2004. 
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Forskningen kring den svenska krigsmakten har till stor del varit fokuse
rad på armens rekryterings- och försörjningsproblem, detta trots att Sverige 
vid 1500-talets mitt hade världens kanske största seglande örlogsflotta. Den 
svenska flottans betydelse under 1500-talet, inte bara för de konkreta krigsan
strängningarna, utan också för Vasakungarnas politiska ställning, har överty
gande demonstrerats av Jan Glete. 18 Framväxten av en permanent sjöofficers
kår utreds inom ramen för Ingvar Sjöbloms pågående avhandlingsarbete. 19 

Flottans lokala rekryteringsbas under 1500-talet, vad gäller anskaffande av 
båtsmän, är dock fortfarande outforskad. 20 

Lars Ericson tillhör också de svenska militärhistoriker som försökt fylla 
kunskapsluckan mellan Gustav Vasas och Erik XIV:s tidiga organisations
försök och Gustav II Adolfs framgångsrika europeiska krigsmaskin. Ericson 
har bl.a. tecknat bakgrunden till den svenska expansionspolitiken i Baltikum 
under 1600-talet, men han inleder sin framställning med hertig Karls livländ
ska politik.21 Den forskare som kommit närmast ett helhetsgrepp på Sveriges 
militära och politiska utveckling under 1500- och 1600-talen är Jan Glete. 
Inspirerad av bl.a. Frederick C Lane ser Glete de tidigmodema staterna som 
organisationer, vars viktigaste uppgift var att sälja beskydd till undersåtarna. De 
furstar, som kunde erbjuda det starkaste militära skyddet, hade också möjlig
het att kräva in högre skatter från borgare och bönder. Glete ser Vasakungarna 
som särskilt framgångsrika entreprenörer, vilka förmådde mobilisera ett brett 
stöd i samhället bakom uppbyggnaden av en alltmer omfattande skatte-militär 
organisation.22 

Jan Glete sätter fokus just på intresseaggregeringens betydelse. Genom att 
göra riksdagen till högsta instans för beslut om resurser till krigsmakten, lycka
des vasakungarna effektivt binda de ledande samhällsgrupperna till den förda 
expansionspolitiken. Adel och präster, såväl som städernas och landsorternas 
representanter, deltog i beslutsprocessen och blev därmed också ansvariga för 

18 Jan Glete, Navies and Nations. Warships, Navies and Stnte Building i11 Europe a11d America 
1500-1860, Stockholm 1993; dens. "Bridge and bulwark. The Swedish navy and the Baltic, 
1500-1809", i Göran Rystad m.fl. (red.), 111 Q11est ofTh1de a11d Security. The Baltic in Power 
Politics 1500-1990. Val. I, 1500-1890, Stockholm 1994. 

19 Sjöblom, Flottans militära ledare. 
20 För 1600-talet har detta undersökts av Nils Erik Villstrand, "Manskap och sjöfolk inom den 

svenska örlogsflottan 1617-1644", Historisk tidskrift .for Finland 1986. 
21 Lars Ericson, Krig och krigsmakt under svensk stormaktstid, Lund 2004. 
22 Jan Glete, W'ar a11d the State in Ear/y Jvladem Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden 

as Fiscal Military States, 1500-1660, London 2002. 
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att försvara dess innehåll för sina hemmavarande stånds bröder. Kungamaktens 
konsekventa utnyttjande av riksdagarna har av andra forskare setts som en 
viktig förklaring till den svenska statens starka ideologiska position under hela 
1600-talet.23 Glete har emellertid inte själv undersökt innehållet i kungamak
tens argumentation, varken i samband med riksdagarna eller under de lokala 
förhandlingar, som fortfarande var nödvändiga for att förankra riksdagsbeslu
ten. Böndernas reaktioner är likaså outforskade. Här finns en forslmingslucka 
att fylla, särskilt som den forskning, som ägnats åt ideologi och propaganda 
under perioden, sällan har kopplat denna direkt till militariseringsproces
sen. 24 

Den svenska statens förmåga att under 1600-talet mobilisera de breda 
folklagren att delta i krigsansträngningarna är väl dokumenterad genom Anna 
Maria Forssbergs avhandling. Forssberg visar bland annat att de bibliska lik
nelserna om synd och botgöring var centrala inslag i statsmaktens propaganda 
under århundradets senare del.25 Men vid denna tidpunkt var både det poli
tiska och det militära systemet sedan länge väl etablerat och det lutherska präs
terskapet hade uppnått ett ohotat ideologiskt monopol. Den tidiga Vasatiden 
bjöd på helt andra utmaningar för de svenska furstarna, som var beroende av 
böndernas aktiva deltagande för att överleva i det politiska maktspelet. Innan 
jag går vidare och resonerar om teoretiska modeller för allmogens mobilise
ring, skall jag först diskutera huvuddragen i den europeiska forskningen om 
krig och statsmakter under tidig modern tid. 

Den militära revolutionen och krigets demokratisering 

Forskningen om den militära utvecklingen i det tidigmoderna Europa domi
neras fortfarande av debatten om den militära revolutionen. Begreppet lan
serades av Michael Roberts i en berömd föreläsning om Gustav Il Adolfs 
reformer, Roberts tes var att perioden efter 1560 en avgörande förändring 

23 Cecilia lim, l'riist, stå11d och stat; Krmg och kyrka i förhandling 1642-1686, Stockholm 
2005. 

24 Se t.ex. Börje Harnesk, "Konsten att klaga, konsten att kräva: Kronan och bönderna på 
1500-- och 1600-talen", i dens. (red.), Nlaktens skiftande skepnade1: St11dier i makt, legitimitet 
och inflytande i det tidigmodema Sverige, Umeå 2003; Johan Holm, "Härskarmakten och 
undersåtarna. Legitimitet och maktutövning i tidigmodem tid", Historisk tidskrift (kom
mande). 

25 Anna Maria Forssberg, Att hit/la folket på gott h11111ö1: brformationsspridning, krigspropaga11da 
och mobilisering i Sverige 1655-1680, Stockholm 2005. 
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av den rådande infanteritaktiken. Den tidigare dominerande spanska tercian, 
stora infanterienheter beväpnade med både pikar och skjutvapen, övergavs till 
förmån för mindre, linjära formationer. Dessa var inriktade på att strida med 
kontinuerlig eldgivning, något som krävde omfattande träning även i fredstid 
för att kunna fungera på slagfältet. Föregångsmannen var Mauritz av Nassau, 
vars disciplinerade trupper Roberts betraktade som den första stående armen. 
Men det var Gustav II Adolf, som under trettioåriga kriget utveddade takti
ken till en helt ny krigskonst: med fler och större armeer kunde de svenska 
trupperna operera över allt mer omfattande krigszoner. Krigen måste från och 
med nu föras i en helt annan skala och massarmeer blev i fortsättningen nöd
vändiga. 26 

Det nya med Roberts tes var att han tillmätte den militära utvecldingen en 
avgörande betydelse för statsmakternas konsolidering. De ökade kostnaderna 
för att hålla större armeer ledde till att furstarna måste bygga upp omfat
tande byråkratiska organisationer för att kunna öka resursuttagen från sina 
undersåtar. Roberts tankar har blivit livligt debatterade och flera forskare har 
ifrågasatt om det verkligen var under Gustav II Adolfs tid, som den avgö
rande utveddingen mot massarmeer ägde rum. Geoffrey Parker menade att 
armeernas stodek kom att svälla redan under 1500-talets första hälft, som 
en följd av att belägringarna av de nya, modernare befästningarna tog allt 
mer resurser i anspråk.27 Clifford J Rogers förde fram uppfattningen att det 
snarare vara artilleriets utveckling under senmedeltiden, som revolutionerade 
krigföringen, medan Jeremy Black och John A Lynn istället pekade på det sena 
1600-talet som den avgörande perioden.28 

Även om det råder oenighet om exakt under vilken period den militära 
revolutionen inträffade, tycks de flesta historiker vara överens om att flera vik
tiga förändringar i krigföringen ägde rum under övergången från senmedeltid 
till tidig modern tid. Tack vare en allt effektivare användning av handeldva
pen, i kombination med pikar och lansar, ökade infanteriets slagstyrka medan 

26 Michael Roberts, "The Milirary Revolution, 1560-1660", i Rogers, CliffordJ. (ed.), The

Jt.1i!itary Revolution Debate. Readings 011 the Militmy 7iw11sformatio11 of Early 1Wodem Europe, 
Boulder 1995. 

27 Geoffrey Parker, "The Military Revolution 1560-1660 a myrh?", i Rogers The

Military Revolution Debate. 
28 Clifford J Rogers, "The Military Revolutions of the Hundred Years War"; Jeremy Black, 

"A Milirary Revolution? A 1660-1792 perspective"; John A Lynn, "Recalculating French 
Growth During the Grand Siede 1610-1715"; samtliga i Rogers (ed.), The Militmy 

Revol11tio11 Debate. 

20 



Mats Hallenberg 

det tungt beväpnade rytteriet förlorade i betydelse. De nya vapnen krävde 
effektivare träning, vilket så småningom ledde till att professionella armeer 
av yrkessoldater började växa fram.29 Att denna utveckling kom att driva på 
statsbildningsprocessen i Europa är något som de flesta forskare också skriver 
under.30 

Michael Roberts ursprungliga tes såg framväxten av centraliserade stats
makter som en nödvändig konsekvens av den militära utvecldingen, snarare 
än vice versa. Det var först när massarmeerna blivit verklighet, som staterna 
tvingades lägga ner möda på att bygga upp effektiva förvaltningsapparater, 
Ett liknande synsätt präglar fortfarande många framställningar, där det stor
skaliga kriget drabbar både samhälle och statsledningar till synes utan för
varning. Följden blev inte sällan en rad ad hoc åtgärder, som att med hjälp 
av privata finansiärer och inhyrda legoförband snabbt pumpa upp armeerna 
till imponerande storlek.31 I Sveriges fall stämmer denna bild emellertid illa 
med verkligheten. Jan Glete har visat att vasakungarnas militära styrka var 
frukten av en omsorgsfull planering och resursallokering.32 Min egen forsk
ning visar dessutom att den kraftiga utbyggnaden av fogdeförvaltningen var 
en avgörande förutsättning för den militära utvecklingen. Den omfattande 
organiseringen och disciplineringen av stora grupper svenska bondesoldater 
inleddes dessutom i fredstid.33 

Bönderna i västra och norra Europa hade under senmedeltiden flyttat fram 
sina positioner både politiskt och militärt. Vapenutvecklingen, där armborst 
och pikar spreds till allt större grupper i samhället, möjliggjorde att de tidigare 
osårbara riddarhärama kunde besegras av grupper av borgare och/ eller allmo
ge. Böndernas ökade militära styrka speglas också av det faktum att det under 
1400-talet blev allt vanligare med allianser mellan bönder och frälsemän all-

29 Se även David Eltis, The Jvfilitmy Revo/11tio11 in Sixtee11th-ce11111ry Europe, London & New 
York 1995. 

30 Jämför dock I A. A. Thompson som påpekar att staten inte alltid kom att stärkas av de 
omfattande krigen - i Spaniens fall blev utfallet istället att den stadiga administrationen pri
vatiserades. Thompson, "'Money, Money and Yet More Money'. Finance, the Fisca!-State 
and the Milicary Revolution: Spain 1500-1650", i Rogers (ed,), 71Je Militmy Revol11tio11 
Debate. 

31 Geoff Mortimer, "War by Contract, Credit and Contribution: The Thirty Years War", i 
dens. (ed.), Early Modem Military History, 1450-1815, Basingstoke & New York 2004. 

32 Glete, l\:lar flnd the State, samt dens. "Statsbyggande och entreprenörskap. som skat-
temilitär stat, 1521-1721 ", i Kent Zetterberg (red.) Sverige i Europfl. Historiska perspektiv pli 
svenskfl utvecklings!injer i en europeisk dime11sio11 frl/11 G11stflv Vttsa till nuet (kommande). 

33 Hallenberg, Kimgen, fogdarna och riket. 
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mogens stöd var en viktig maktresurs i adelsmännens fejder. Denna utveckling 
är särskilt tydlig i Sverige, där allmogegrupper aktivt deltog i unionsstriderna 
och bidrog både till att kungar avsattes och att skattenivån faktiskt sänktes.34 

Det tyska bondekriget 1524-1526 innebar dock en ny vändpunkt. Europas 
furstar skrämdes av kraften i böndernas reaktioner på Luthers frihetsbudskap 
och började istället knyta starkare band till de lokala eliterna. Från och med 
1500-ralet upphörde allianserna mellan bönder och frälsemän och i fortsätt
ningen stod bönderna ensamma mot en statsmakt, som nu också integrerat 
den gamla feodaladeln.35 Men samtidigt som det politiska avståndet mellan 
furstar och undersåtar tycks ha blivit allt större, ökade behovet av fotsoldater 
till de kontinentala krigen. Geoff Mordmer ser genomslaget handeldvapen 
och långa pikar som "a process of military de-skilling", vilken kom att fortgå 
under hela 1500-talet. Krigskonsten, som tidigare hade varit riddarklassens 
privilegium, blev allt mer var mans egendom. Det var denna utveclding som 
möjliggjorde de stora armeerna under trettioåriga kriget, men dessa mobili
serades till största delen av privata entreprenörer och endast i mindre grad av 
furstarna själva.36 

Paradoxalt nog tycks furstarnas rädsla för att beväpna bönderna ha ökat i 
takt med att krigföringen "demokratiserades". På  de flesta håll föredrog man 
att istället hyra in tränade legoknektar, som visserligen var dyra i drift, men 
betraktades som överlägsna i strid. Organiserade bondemilitior förekom vis
serligen på många håll, men de ansågs som regel endast duga till att försvara 
den egna hembygden. I det elisabetanska England var de lokala milistrupperna 
både tränade och utrustade, men användes knappast till krigsoperationer utan
för rikets gränser. För de kontinentala företagen fylldes styrkorna istället med 
personer, som saknade annan försörjning eller inte hade möjlighet att undan
dra krigstjänsten.37 Christian IV av Danmark misstrodde starkt böndernas 
lojalitet och menade att de som soldater var "sämre än boskap".38 Rädslan för

34 Janken Myrdal, "Medeltida bonderesningar och bondekrig i Europa", Folkets historia 1995. 
Peter Reinholdsson, Uppror eller resningar. Sa111hä!lsorganisatio11 och konflikt i senmedeltidens 

Uppsala 1998. Om de bondekriget se Peter Blickle, The Re110!11tio11 of 1525. 

The German Peasmn's \Vt:trfrom a New Perspective, Baltimore 1981. 
35 Myrdal, lvfedeltida bo11deresni11g111; jfr även Perry Anderson, Den absoluta statens 11tveckli11g, 

Lund 1987 
36 Mortimer, "War by Con tract". 
37 Eltis, The Militmy Revol11tio11, s 106-I08. 
38 Mortimer, "War by Contract", s 102 (citat från Kersten Krliger, "Dänische und schwed

ische Krigsfinanzierung im Dreipigjährigen Krieg bis 1635") . Roberts, "The Military 
Revolution". 
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uppror var en bidragande orsak till att man i England och Frankrike fortfa
rande under 1600-talet tvekade att enrollera bönder i kungens tjänst, trots det 
militära behovet.39 

Denna negativa inställning till bondesoldater var således dominerande i 
det tidigmoderna Europa, men undantag fanns. Den spanska armen, som 
under större delen av 1500-talet utgjorde den stora förebilden för kontinen
tens militära strateger, hade under senmedeltiden utvecklat ett effektivt system 
för att rekrytera och utbilda "peones" till överlägsna infanterisoldater.40 Men 
när Filip II involverade imperiets styrkor i krig på flera fronter sträcktes resur
serna långt över bristningsgränsen, Följden blev att kungamakten förlorade 
kontrollen över lokalsamhällets militära resurser och istället tvingades förlita 
sig till externa finansiärer. 41 

Vasakungarna tycks här ha valt en egen väg: att mobilisera bönderna till 
att stödja kungamakten både politiskt och militärt. Dick Harrison har velat 
se ett samband mellan böndernas militära styrka under senmedeltiden och 
bondeståndets deltagande i den nationella politiken via riksdagen under den 

tidigmoderna perioden.42 Peter Reinholdsson har utvecklat denna tanke, 
och menar att böndernas deltagande på riksdagarna var en direkt följd av att 
Gustav Vasa lyckades bryta upp de gamla feodala band som knutit samman 
bondemenigheterna med det lokala frälset. Istället övertog kungen frälsets 
gamla roll som allmogens beskyddare, något som gjorde direkta förhandlingar 
mellan dessa båda parter nödvändiga.43 

Gustav Vasas mobilisering av allmogetrupper inleddes på allvar efter 
Dackefejden, då fogdar och frälsemän över hela landet fick order att rekrytera 
fler knektar. I sin propaganda riktad till bönderna hade kungen sedan länge 
argumenterat för att bönderna borde överlåta rikets försvar till honom, och att 
han i utbyte mot skatter kunde erbjuda dem ett bättre beskydd mot fiender än 

39 Se r.ex. Christopher Hill, Uppoclmerviinda världen. Radikala ideer 1111der engelsk,1 revo/11-
tionen, Stockholm 1990; Paul Berce, The History of Peasam Revolts. The Social Origills of 
Rebel!ion in Early Modem France, Cambridge 1990. 

40 Luis Ribot Garcia, of Armies: Ear!y Modern Spain", i Contamine, Philippe (ed.), 
l¼r and Competitio11 Between States, Oxford 2000.

41 I. A. A. Thompson, i¼r and Govemment in Habsburg Spain 1560-1620, London 1976; 
Fernando Gonzalez de Leon, "Spanish Military Power and rhe Military Revolution", 
Mortimer (ed.), Early Modem Mi!itmy Histo/Jt 

42 Dick Harrison, "Bondeuppror och allianser på 1460-talet", Folkets historia 1995. 
43 Reinholdsson, Uppror eller remi11gar? 
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vad någon tidigare härskare hade kunnat göra. 44 Rekryteringen av bondesolda
ter innebar att kungen nu själv tog på sig uppgiften att organisera och träna de 
beväpnade styrkor som redan fanns i det svenska bondesamhället. Den självs
våldiga allmogen, som andra håll betraktades som potentiella upprorsmän, 
skulle i fortsättningen att utgöra stommen i Gustav Vasas krigsmakt.45 

Detta sätter fokus på frågan om sambandet mellan den inrikespolitiska och 
den militära utvecklingen. Skall vi betrakta den svenska militära organisatio
nen uteslutande som ett resultat av Dackeböndemas nederlag och allmogens 
politiska svaghet, eller fanns det fördelar för de bönder som valde att sluta 
upp på kungens sida? För att förstå problemet bättre behöver vi använda oss

av teoretiska verktyg, vilka skall diskuteras i följande avsnitt. 

Militär mobilisering och politisk legitimitet 

Vad är det som Par en härskare att framstå som legitim i sina undersåtars ögon? 
Vad krävs för att allmogen skall kunna acceptera att styras av en överhet som

de kanske aldrig kommer att möta öga mot öga? Frågor som dessa har kommit 
att intressera allt fler historiker, i takt med att ämnets fokus sakta förskjutits 
mot studiet av språket och människornas föreställningsvärld, snarare än den 
traditionella, handlingsinriktade historien. 

Den brittiske historiesociologen Barrington Moore var tidigt ute med att 
fundera över detta problem. Moore menade att en härskare genom alla tider 
behöver uppfylla vissa grundläggande krav: han måste kunna erbjuda beskydd 
mot yttre fiender, hans regim måste visa sig förmögen att upprätthålla lag och 

inre ordning, och den måste dessutom garantera undersåtarnas nödtorftiga 
försörjning. Om en härskare misslyckas på någon av dessa punkter, förlorar 
han sin legitimitet och undersåtarna är i sin fulla rätt att bryta det ömsesidiga 
samhällskontraktet och försöka störta den orättfärdiga regimen. 46 

Moores tes innebär ett erkännande av att maktutövningen aldrig varit full
ständigt enkelriktad, ens under äldre tid: undersåtarna har kunnat ställa krav, 
och att göra motstånd mot en härskare som svikit har således uppfattats som 
en moralisk plikt.47 Men medan Moore koncentrerat på härskarens uppgif-

44 Mats Hallenberg, "Kungen, kronan eller staten? Makt och legitimitet i Gustav Vasas 
Propaganda", i Harnesk (red.), A1.aktens skiftande skep11ade1: 

45 Glete, V7ar and the Stttte, s 185. 
46 Barrington Moore Jr, Injttstice. The Social Basis of Obedience a11d Revolt, London 1978. 
47 Jfr resonemanget hos Reinholdsson, Uppror eller resningar, samt Martin Linde, Statsmakt 

och bondemotstånd under stora nordiska kriget, Uppsala 2000. 
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ter har David Beetham istället utvecklat undersåtarnas roll i det tänkta sam
hällskontraktet. Beetham framhåller legitimitetens positiva betydelse - den 
ger regimen möjlighet att påräkna undersåtarnas aktiva bistånd, samtidigt 
som dessa kan stödja regimen av moraliska skäl snarare än att lyda av ren själv
bevarelsedrift. Ett legitimt styre innefattar enligt Beetham tre dimensioner: 
Maktutövningen måste ske i enlighet med allmänt accepterade lagar och sed
vänjor. Dessutom bör den kunna motiveras med hänvisning till gemensamma 
värderingar som omfattas av både styrande och styrda. Slutligen fordras också 
att undersåtarna ges utrymme att delta i systemet, och genom handlingar 
uttrycka sitt accepterande av den rådande maktrelationen.48 

Beetham sätter alltså fokus på undersåtarnas deltagande. Att skattebönder
na från 1527 var representerade vid riksdagarna har tolkats som ett resultat av 
Gustav Vasas försök att legitimera sitt ofta ifrågasatta styre.49 Men allmogens 
deltagande inskränktes inte till den politiska sfären, de förväntades dessutom 
delta aktivt i rikets militära försvar. Krigsmakten utgjorde själva kärnan i den 
kungliga organisationen, och böndernas insatser på detta område blev allt mer 
betydelsefulla i takt med att krigen blev allt fler och längre. Jag menar att de 
svenska böndernas inlemmande i krigsorganisationen är central för att förstå 
också deras politiska roll under 1500-talet. Deras aktiva deltagande befäste i 
båda fallen deras allians med kungamakten, och denna allians skulle bli vägle
dande för bondeståndets agerande i fortsättningen.50 

Sambandet mellan krigstjänst och politisk representation har länge varit 
uppenbar för dem som intresserat sig för den allmänna värnpliktens historia. 
Parollen "en man - en röst - ett vapen" användes flitigt som slagträ i debatten 
om den allmänna rösträtten. Grundtanken var att den som förväntades slåss 
för sitt land också måste ges inflytande över det politiska styret. För det sena 
1800-talets opinionsbildare var det självl<lart att rikets militära försvar måste 
vara allas angelägenhet. Hugo Raab hänvisade t.ex. till Gustav II Adolfs för
slag till krigsordning i sin plädering för allmän värnplikt. Gustav Adolf hade 
motsatt sig att de rikaste bönderna skulle undantas från utskrivningarna av 
krigsfolk- armen behövde goda ledare, och därför måste även de väletablerade 
grupperna i samhället förmås att delta i krigsansträngningarna. På samma 
vis skulle ett allmänt värnpliktsförsvar mobilisera även de dugligaste och bäst 

48 David Beetham, The Legitimation of Powe,; London 1991. 
49 Reinholdsson, Uppror eller reming111: 
50 Johan Holm, "Att välja sin fiende. Allmogens konflikter och allianser i riksdagen 1595-

1635", Historisk tidskrift 2003. 
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utbildade som soldater, istället för att helt överlåta denna plikt på de svagaste 

grupperna, menade Raab 1877. 51 

Under Vasatiden var det naturligtvis varken tal om någon allmän värnplikt 
i den moderna bemärkelsen, eller om någon demokrati. Det tidigmoderna 
Sverige var ett utpräglat privilegiesamhälle, där resurser och rättigheter var 
mycket ojämlikt fördelade. Men föreställningen att det som angår alla också 
skall godkännas av alla var ytterst levande, och allmogens militära potential 

gjorde det omöjligt att ignorera dem i det politiska livet. Gustav Vasa inledde 
satsningen på en inhemsk krigsmakt med att locka över Dackes karlar på sin 

egen sida. Men efter fejden gick påbud ut till fogdar och frälsemän i flera 
landsändar om att rekrytera så många dugliga karlar man kunde finna, gifta 
som ogifta och ge dem "några penningar på handen". 52 En strävan att fa med 

breda folklager och inte bara marginaliserade grupper är tydlig redan från 
början. Ambitionen att fördela de militära uppgifterna på samtliga grupper 
i lokalsamhället märks t.ex. också vid Johan III:s värvningar av skeppsfolk 

under ryska kriget. 53 

Vad fick de svenska bönderna att ge upp sin roll som självständiga, vapen
föra män för att istället underordna sig som knektar i kungens arme? Rent 

tvång kan naturligtvis ha varit avgörande. De män, som slagits på Dackes sida, 
hade knappast något större val när de efter upproret trädde i kungens tjänst. 

Alternativet var förmodligen att bli hängda som förrädare. Det militära neder

laget gjorde det också uppenbart för bönderna att de i fortsättningen inte 
skulle ha mycket att vinna på att med våld utmana den kungliga övermakten. 
Men det går också att tänka sig mer positiva incitament. Kungen erbjöd lön 
i penningar och kläde, något som säkert var eftertraktat på många håll. De 
nya knektarna fick också en särskild status i lokalsamhället: de var nu kungens 
män och lydde delvis under andra regler (gårdsrätt och krigsartiklar). Kriget 

kopplades samman med manlighet och ära och landsknektarnas äventyrliga 
tillvaro var något av ett ideal i den samtida bildkonsten.54 Dessutom öppnades 
nya karriärmöjligheter när den militära organisationen växte i omfång - under 

51 Hugo Raab, Våm fordoma,: Il Stam och beväring, Stockholm 1877, s 12-16. Tack till Jan 
Glete för tips om detta. 

52 T.ex. i brev till Gustav Stenbock, Konung Gustaf den I:s registmtur 1543, s 338. 
53 Brev angående utskrivningar av sjöfolk, Riksregistraturet 23/3 1573. Tack till Dan Johansson 

för tips om detta. 
54 Tom Olsson, "En man försvinner. Om män och kvinnor i det långa 1500-talets visuella 

kultur", i dens. m.fl. (red.), Iklädd identitet. Kropp och kläder i historisk belysning, Stockholm 
2005. 
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hela 1500-talet var det i första hand ofrälse män som förde befäl över de 
inhemska knektarna. 55 Hövitsmannen hade således liknande social status, som 
de bondesoldater han skulle befalla över, och kom dessutom ofta från samma 
område, något som med säkerhet ökade intressegemenskapen mellan befäl 

och meniga. För de soldater som fick delta i krigsoperationer in på fientligt 
territorium fanns dessutom möjlighet att berika sig själv genom plundring.56 

För 1600-talets del har soldatutskrivningarna beskrivits i termer av för
tryck, ett brutalt övergrepp på lokalsamhället, då tusentals unga män varje år 
slets upp från sina rötter och skickades iväg mot en säker död i eländiga fält
förläggningar. 57 Men under den tidiga Vasatiden drabbade rekryteringen inte 
lokalsamhället lika hårt, krigsoperationerna var av mer begränsad omfattning 
och avlöstes som av mer eller mindre långa vapenstillestånd. Därmed 
inte sagt att reJ<rytenng<:n var problemfri, eller att "u·"'-�·'" all tid kunde lita på 
bondeknektarnas vilja att slåss. Myterier och konflikter var snarast vanligare 
under vasasönerna, vilket visar att det tog tid innan bönderna inordnade sig i 
den kungliga organisationen. 

En framgångsrik mobilisering av bönderna fordrade att den gemensamma 
värdegrund som skulle binda samman härskare och folk blev tydligare artiku
lerad. De svenska skatteböndernas deltagande både politiskt och militärt - i 
den framväxande staten bör rimligen ha stärkt deras identifikation med riksge
menskapen. Begreppen svensk och svenskar hade varit centrala i den politiska 

agitationen redan under medeltiden, men syftade då oftast på en trängre krets 
av adelsmän med sina följen. Under 1400-talets unionsstrider ökade behovet 
av att vinna böndernas stöd, och de nationella inslagen i propagandan till 
allmogen blev starkare. 58 Liknande tankefigurer återkommer senare i Gustav 
Vasas skräckskildringar om den tyranniske kung Kristian.59 De nationella 
argumenten var fortsatt viktiga för Erik XIV, och när hertig Karl skulle mobi
lisera stöd inför slutstriden med kung Sigismund lät han den svenska allmogen 
bli bärare av själva rikstanken. Det var allmogen som skulle försvara riket mot 

55 Arteus, Till militiirstatens forhistoria, 
56 Plundringens propagandistiska värde framgår med all önskvärd tydlighet av Erik XIV:s 

mandat till folket efter erövringen av Ronneby; Riksregistraruret 15/9 1564. 
57 Nilsson, De stora tid; Jan Lindegren, Utskrivning och 11ts11g11ing. Produktion och 

Reproduktion i Bygdeå 1620-1640, Uppsala 1980, 
58 Olle Ferm, "Srate Formative Tendencies, Political Srrugg!e and the R ise af Nationalism in 

Late Medieval Sweden", R1111ica et lvfediaevalia 2002; Reinho!dsson, Uppror eller resningar? 
59 Hallen berg, kronan eller staten". 
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främmande sköld sedan adeln svikit, och det var hertigen och bönderna till
sammans som konstituerade den sanna politiska gemenskapen. 60 

Att förstå böndernas världsbild och deras identitetsuppfatrningar är alltså 
nödvändigt för att kunna förklara deras uppslutning bakom en kungamakt 
med allt större militära ambitioner. Om nationella identiteter finns en rik 
teoribildning, där de flesta är överens om att nationalism i snäv mening är en 
utpräglat modern företeelse. Adam Smith har dock pekat på att den moderna 
nationalismen har sina rötter i så kallade ethnier, historiska och kulturella 
gemenskaper, som tidigt avgränsat sig gentemot andra grupper av människor. 61 

Hur viktig föreställningen om ett gemensamt ursprung var för mobiliseringen 
av de svenska bönderna, är något som återstår att undersöka genom kungliga 
brev och annan krigspropaganda. Den nationella gemenskapen var bara ett 

av flera gemensamma värden som Vasakungarna hade att spela på. Lagen, 
sedvanan och inte minst religionen utgjorde likaså ideologiska grundstenar i 
interaktionen mellan kungamakt och allmoge under perioden. 62 

Den österrikiske religionssociologen Peter Berger har också intresserat sig 
för människors självbilder, men fokuserar mer på deras sätt att själva konstru
era sin verklighet så att den stämmer överens med deras sammanhängande 
värderingar (plausibilitetsstruktur). Berger menar att en kris inträder när det 
traditionella sättet att förklara världen inte längre räcker till, och att männis
kor då är benägna att lita på den som kan erbjuda en förklaring, som kan åter
upprätta en fungerande helhetssyn. Både Peter Ericsson och Klas Johansson 
har visat att Bergers teorier kan användas för att undersöka krigspropagandans 
genomslag i bredare folklager, och därmed också ge en djupare förståelse för 
hur bönderna såg på världen runt omkring sig.63 Mycket tyder på att krigen 
under 1500-talet verkade som en katalysator för böndernas allt starkare iden
tifikation med riksgemenskapen. 

60 Klas Johansson, "Rex ex agricolis. Hur bönderna kom att avsätta och utse Sveriges 

kung under slutet av 1500-talet", opublicerad magisteruppsats, historiska institutionen, 
Stockholms universitet, vt 2005. 

61 Adam Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986. En översikt av teoribildningar 
kring nationella identiteter finns hos Jonas Nordin, Ett fattigt men Ji-itt falk. Nationell och 
politisk självbild i sen stormaktstid till slutet av fiihetstiden, Eslöv 2000. 

62 Om detta se Börje Harnesk, "Konsten att kräva". Harald Gustafsson, ''The EighthArgument. 
Idenrity, Ethnicity and Politica! Culture in Sixteenrh-Cenrury Scandinavia", i Sca11di11a11ia11 
joumal of History 2002:2, 

63 Peter Ericsson, Stora nordiska kriget fork/amt, Uppsala 200 l; Klas Johansson, "Rex ex agri
colis". 
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Böndernas världsbild påverkades inte enbart av överhetens propaganda 
utan också av de faktiska erfarenheter man samlade på sig, i krigståg såväl 
som på riksdagarna. Vasakungarnas expansionspolitik innebar att mängder 
av bondsöner kom att lämna sina hem för att delta i örlog på främmande 
mark. Det är ofrånkomligt att detta också kom att påverka deras sätt att se 
på världen. I de väpnade styrkorna tvingades de lära sig disciplin: att strida 

tillsammans och att lyda order. I sin nya identitet som krigsmän hamnade de 
dessutom ofta i motsättning till lokalsamhällen av samma typ som de läm
nat bakom sig.64 Jean Meyer har argumenterat för att den allt mer rationella 
krigföringen under 1600- och 1700-talen kom att medföra en förändrad tid
och rumsuppfattning hos soldaterna och deras anhöriga.65 De svenska bonde
knektarnas självbild och syn på världen omkring dem är naturligtvis svår att 
komma åt, men en hel del skulle kunna avtäckas genom fler närstudier av de 
återkommande konflikterna mellan soldater och lokalbefolkning. 

Vasakungarnas satsning på inhemskt rekryterat krigsfolk kan också betrak
tas ur en säkerhetspolitisk synvinkel.66 Under 1500-talet var det internatio
nella systemet i norra Europa allt annat än stabilt. Den nordiska unionen 
splittrades i två ambitiösa furstestater vilka snart råkade i konflikt med var
andra. I Baltikum föll den livländska ordensstaten samman vilket öppnade 

nya politiska möjligheter för grannstaterna. Erik XIV var bara en av många 
furstar som lockades att föra en aggressiv expansionspolitik. För det svenska 
riket innebar perioden 1540-1611 samtidigt en övergång från ett traditionellt 
försvar, där lokala styrkor endast mobiliseras vid akuta hot, till ett permanent 
gränsförsvar med fortlöpande ansvar för rikets säkerhet. Staten framförde allt 
tydligare anspråk på att organisera ett totalförsvar med kapacitet att skydda 
samtliga rikets invånare från fientliga angrepp. 

I vad mån dikterades Vasakungarnas expansionspolitik av yttre hot, och 
vilken betydelse hade interna säkerhetspolitiska överväganden? Naturligtvis 
är det de yttre hotbilderna som dominerar i propagandan. Men det är värt att 
reflektera över om krigen medvetet kan ha utnyttjats som medel för att stärka 
kungamakten i den interna maktkampen. Mobilisering gav kungen möjlig
het att öka resursuttaget samtidigt som han i egenskap av överbefälhavare 

64 Jämför de ovan nämnda konflikterna kring krigsfolkets förläggning i fredstid under ryska 
kriget. 

65 Jean Meyer, "Stares, Roads, Armies, and the Organization ofSpace", i Contamine (ed.), \\'1/r 
and Competition Between States. 

66 Teorier om säkerhetspolitik presenteras i Nils Andren, Säkerhetspolitik. Analyser och ti!l
lämpningm; Stockholm 2002. 
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kunde knyta rikets väpnade styrkor närmare sin egen person. Framgångar i fält 
utnyttjades gärna som slagträ mot inrikespolitiska motståndare, och sådana 

fanns det gott om under hela perioden, inte minst inom rådsaristokratin. 

Den svenska krigsmaktens sociala förändring under 1500-ta!et 

Till sist vill jag diskutera vilka källor som måste undersökas för att vi bättre ska 
kunna förstå vägen till militärstaten, och även peka ut några viktiga hållpunk
ter i utvecklingen. De konkreta forskningsuppgifterna är lätta att identifiera: 

• Dokument från den högsta beslutsnivån måste studeras för att se vilka
argument som används för, respektive emot, att beväpna den svenska all

mogen. Hur resonerade kungen, hans rådgivare och den högsta militära
ledningen? Svaren bör framförallt sökas i kungliga brev, härordningar och

rådslag. Korrespondensen mellan fältherrarna och den hemmavarande led
ningen är också av stort intresse.

• Riksdagshandlingar och andra proklamationer till allmogen behöver
undersökas för hela perioden. Vilka medel använde Vasakungarna för
att övertala bönderna att stödja krigsansträngningarna? 1600- och 1700-

talens krigspropaganda har varit föremål för en flertal historiska studier,
men ännu saknas en sammanfattande studie över 1500-talet. Av särskilt
intresse är hur statsmakten motiverade de offensiva krigsoperationerna in

på främmande territorium - hur fick man svenska bönder att ställa upp på

att slåss långt borta från hembygden?

• De konflikter som uppstod mellan de utkommenderade bönderna och
deras överordnade kan spåras i domböcker, borgrättsprotokoll och lik

nande rättsligt material. Hur reagerade bondesoldaterna egentligen när de

skulle inordna sig i den militära hierarkin? I vilka situationer ansåg de sig
ha rätt att vägra order och göra myteri? Förhållandet mellan soldater och

civilbefolkning kan på samma vis undersökas via klagomål, besvärshand
lingar och domar.

• Slutligen återstår arbetet med att söka efter bondeknektarna i militära rul
lor och räkenskapsmaterial. Vilka män var det som fick bilda stommen i

de inhemska knektfänikorna? Utgjorde dessa ett tvärsnitt av befollmingen

eller var det bara de svaga grupperna i lokalsamhället som skulle bära upp
den växande krigsmakten? Och hur var det egentligen med båtsmännen?

Det är också nödvändigt att försöka komma åt uppgifter om knektarnas
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karriärvägar: går det visa att krigsmakten fungerade som en arena för social 
cirkulation redan under 1500-talet? 

En undersökning av den svenska krigsmaktens sociala utveckling under 100 
år måste med nödvändighet fokusera på vissa avgörande skeden. En självklar 
startpunkt är Gustav Vasas rekrytering av allmogesoldater efter Dackefejden. 
Genom att mönstra, avlöna och sedan hemförlova de nya knektarna skapa
des en reservarme, som redan från början var väl förankrad i lokalsamhället. 
Samtidigt fick kungen tillgång till ett vittförgrenat militärt kontaktnät. Den 
stora utmaningen för den nya krigsorganisationen blev det ryska kriget 1555-
1556. Stora truppstyrkor skickades över Östersjön för att möta en befarad 
attack mot Viborg. Den omfattande mobiliseringen visar att de inhemska 
knektfänikorna utgjorde en fungerande militär infrastruktur. Hela organise
ringen av krigsföretaget tycks ha skett utan några märkbara protester. Gustav 
Vasas propagerande för att hans väpnade styrkor skulle skydda böndernas 
egendom hade kanske burit frukt det rådde av allt att döma politisk kon
sensus kring nödvändigheten av en mobilisering.67 

Det nordiska sjuårskriget 1563-1570, det första av de stora krigen, inne
bar ett nytt steg i utveddingen. Med bättre utbildning och ny stridsmetodik 
omvandlade Erik XIV de svenska bondefänikorna till ett offensivt vapen, väl 
kapabla att mäta sig med den danske kungens landsknektar. Nyrekryteringen 
fortsatte och antalet knektar fördubblades inom loppet av några år.68 Den 
svenska örlogsflottan dominerade under långa perioder Östersjön, ytterligare 
ett resultat av den medvetna rustningspolitiken.69 Allmogetrupperna utnytt
jades regelmässigt för offensiva krigsoperationer, som när nyrekryterade norr
ländska knektar erövrade Jämtland sommaren 1564 trots att en dalafänika 
gjorde myteri och vägrade delta i krigståget. Vid anfallet in i södra Norge 
två år senare deltog även lantvärn - tillfälligt uppbådade bönder som enligt 
landslagen enbart var skyldiga att försvara sin egen hembygd. 70 På samma vis 
deltog allmogetrupper i krigstågen in i Skåne och Blekinge. Bondesoldaterna 
fick således spela en viktig strategisk roll, och trots enstaka bakslag bestod den 
nya krigsorganisationen provet. 

Vid Johan III:s maktövertagande var den inhemska krigsmakten en faktor 
av stor betydelse -att hertigarna lyckades köpa de militära styrkornas lojalitet 

67 Hallenberg, "Kungen, kronan eller staten". 
68 Barkman, Svet1 livgardes historia Il

69 Glete, Navies and Natiom. 
70 Barkman, Svea !ivgrm/es historia Il, s 97[ samt s 149. 
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var avgörande för resningens framgång. Johan fullföljde inte sin storebrors 
satsning på det inhemska infanteriet, men långvariga ryska kriget 1570-
1595 bidrog oundvildigen till att krigsorganisationen gavs en allt mer perma
nent karaktär. Under krigets senare skeden uppgick de väpnade styrkorna åter 
till samma numerär som under sjuårskriget. I Finland räckte inte de militära 
resurserna till, utan kriget i öst kom till största delen att föras med trupper som 
skeppats över från den svenska sidan.71 Rekrytering och överflyttning av nya 
styrkor skedde fortlöpande på den svenska sidan, till synes utan några större 
lokala konflikter. I den östra rikshalvan visade det sig svårare att mobilisera 
både reguljära styrkor och lantvärn den finska lokalbefolkningen, som måste 
försörja trupperna, började i allt högre grad ifrågasätta krigets legitimitet. 
Bristen på förnödenheter vållade oro också inom armen, som när det svenska 
krigsfolket vid Nöteborg skrev till kungen och krävde ett omedelbart slut 
på kriget.72 Trots kriserna lyckades Johan III fortsätta krigsansträngningarna, 
men det var de finska bönderna som fick betala det högsta priset. 

Karl appellerade under sin tid som riksföreståndare ofta och gärna 
till bönder och ofrälse krigsbefäl, och den svenska allmogen kom att utgöra 
hertigens främsta stöd mot kung Sigismund och den kungatrogna högadeln. 
Karl hade också ett finger med i spelet i det finska upproret 1596: han hade 
lovat österbottningarna aktivt stöd med trupper från Sverige, men av detta 
blev inget av när riksdagen vägrade att bevilja hertigen de nödvändiga mili
tära resurserna.73 Paradoxalt nog tycks "bondekungen" Karl IX ha hyst en 
stark misstro mot det svenska bondeinfanteriets stridsvärde. Möjligen kan de 
finska böndernas nederlag i ldubbekriget ha påverkat hans inställning. Istället 
förordade Karl värvningar av utländska elitsoldater, något som blev än mer 
aktuellt sedan de svenska landsfänikorna motsatt sig att bemanna fästningarna 
i Livland vintertid.74 Tyvärr saknades medel till att ställa en regelrätt yrkesarme 
på fötter. Försöken att införa taktiska reformer efter nederländsk förebild slu
tade med det katastrofala nederlaget vid Kirkholm 1605, och när Sverige 1611 
hamnade i krig också med Danmark var det åter en svensk milisarme, som fick 
möta de danska yrkessoldarerna.75 

71 Barkman, Svea livgardes historia Il, s 269-323. 
72 Barkman, Svea historia Il, s 312f. 
73 Kimmo ICatajala, 'The Changing Face of Peasan t Unrest in Early Moder n Finland", idens. 

(ed.) Northem Revolts. Niedieva! and Early lvlodem Peasant 1mrest in the Nordic Co1111tries, 
Helsinki 2004. 

7 4 Barkman, Svea !frgardes historia Il, s 412. 
75 Barkman, Svea livgardes historia Il, s 416. 
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De svenska böndernas deltagande i Vasakungarnas expansionspolitik kän
netecknades således av återkommande konflikter kring utskrivningar, krigståg 
och vinterkvarter. Men i de flesta fall fick kungamakten som den ville: allt fler 
bondesoldater skickades iväg på krigståg långt hemifrån, och de svenska trup
perna lyckades som regel mäta sig väl med fiendens styrkor. I det långa loppet 
måste övertalningen betraktas som lyckad. Men det var inte självklart att bön
derna skulle ställa upp det återstår att i detalj följa hur mobiliseringen av den 
svenska allmogen gick till, i en period när propaganda varken kunde bedrivas 
från predikstolarna eller genom spridning av trycksaker.76 Bättre kunskap om 
denna formativa period är nödvändig, också för att förstå den politiska och 
militära utvecklingen under den förmenta glansperiod som följde efter Karl 
IX:s död. 

76 Om krigspropagandan under 1600-talet jfr Forssberg, Att hål!t1 folket på gott h11mö1; Sverker 
Arnoldsson, "Krigspropagandan i Sverige före 30-åriga kriget", Göteborgs högskolas årsskrift 
1947. 
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Kosthållning och sjukvård 
under rysk-svenska kriget 
1788-1790 
Ulrica Söderlind 

Introduktion 

Syftet med den här artikeln är att studera sjukvårdsorganisationen och kost
hållningen för de sjuka och sårade i den svenska flottan under rysk-svenska 
kriget 1788-1790. Artikeln belyser även de problem som fanns med förvaring 
av proviant under 1700-talet. De olika sätten som fanns att vårda och ta hand 
om de sjuka och sårade i örlogsflottan kommer att presenteras, samtidigt som 
en jämförelse görs mellan de olika spisordningarna i flottan och moderna 
näringsrekommendationer i ett försök att ta reda på om de ombordvarande 
fick tillräckligt med mat för att upprätthålla hälsan. 

Under 1700-talet rådde förrådshushållning och man använde sig av olika 
förädlingsmetoder för att bevara livsmedel tjänliga under en längre tidsperiod. 
Den vanligaste metoden var nedsaltning, följt av torkning och rökning av 
råvarorna. Förrådshushållningen medförde vissa problem när det kom till att 
förvara de förädlade livsmedlen. På land förvarades de i olika former av källare 
och skafferier byggda och avsedda endast för detta ändamål. Detta betydde att 
man tog hänsyn till vilka livsmedlen var och hur dessa förädlats när man bygg
de sina förvaringskällare och skafferier. Dessa problem ställdes på sin spets när 
det gällde förvaring ombord på fartyg. Ombord ett fartyg finns endast en viss 
given, bestämd yta och volym och fartygen är inte byggda i första hand för 
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att kunna hålla livsmedel under optimala förhållanden. Provianteringen för 
en örlogsflotta såg annorlunda ut än för till exempel ett gästgiveri eller krog 
på land. Detta faktum det intressant att studera hur den svenska flottan 
löste dessa problem i en kritisk situation som under mot Ryssland åren 
1788-1790. 

Artikeln kommer huvudsaldigen att röra sig följande frågor: 

• Hur tog den svenska flottan hand om de sjuka och sårade männen till sjöss
under detta krig ?

• Vad fick dessa m.än att äta?

• Vilka tog hand om dem?

• Hur mycket näring fick patienterna i förhållande till moderna rekommen
dationer?

Det rysk-svenska kriget åren 1788-1790 

Sveriges kung Gustav III startade kriget. Gustav III hade inte många anhäng
are som stödde kriget och stod bakom honom i detta beslut. Kungen hade 
både personliga och internationella intressen i kriget. Gustav III:s popularitet 

hade varit i dalande inom landet sedan 1780-talet. Kungen ville återställa 
sin popularitet bland folket och han såg även Ryssland som ett hinder för 
sin expansionspolitik i Skandinavien. Gustav III:s personliga favoriter bland 
Sveriges tidigare kungar (Gustav II Adolf, Karl XII) hade varit storslagna i krig 
och Gustav III såg själv som en arvtagare till deras arv. När större delen 
av den ryska armen var involverad i kriget mot det Ottomanska imperiet såg 
Gustav sin chans att attackera Ryssland. Han hoppade på att England eller 
Preussen eller båda dessa nationer skulle stå bakom honom eftersom både 
England och Preussen var oroade över Rysslands expansionspolitik. 

Sveriges statsfinanser räckte endast till ett snabbt och litet krig och inte 
för ett långt utdraget Det gällde även for den svenska armen och flot
tan. Planen bestod i en snabb attack mot S:t Petersburg från sjösidan. 15 000 
man skulle transporteras av den svenska flottan och landsättas sydväst om 
Rysslands huvudstad under Gustav III:s befäl. Planen byggde på antagandet 
att Sverige kunde ta kontroll över finska viken. Gustav III trodde detta skulle 
bli enkelt, eftersom den ryska flottan låg redo för att mot Medelhavet för 
att strida mot det Ottomanska imperiet. 
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Hans antagande var helt felaktigt. Den svenska flottan stötte på den ryska 
utanför Hogland den 17 juli 1788. Sammandrabbningen mellan flottorna blev 
oavgjord. Detta var ett hårt slag mot den svenske kungen, eftersom Ryssland 
nu visste att svenskarna var i området och möjligheten till en överraslrningsat
tack mot S:t Petersburg hade gått förlorat. Gustav III tog nu över befälet för 
armen i Finland, men många av officerarna var ovilliga att ta del av vad de 
ansåg vara ett illegalt krig. Situationen för den svenske kungen var trängd och 
han räddades av att Danmark förklarade Sverige krig. I den uppkomna situa
tionen visade Gustav III både fysisk och mental styrka. Han startade en kam
panj mot oppositionen och lyckades krossa den under ett sammanträde i det 

svenska parlamentet 1789. Parlamentet gav kungen ökad makt och röstade för 
ökade skatter i landet. Efter detta beslut kunde Gustav III starta kriget igen. 

Den ryska örlogsflottan var överlägsen den svenska under operationerna 
1789. 1 Under hösten 1788 härjade en tyfusepidemi i den svenska flottan, som 
kommit från den ryska örlogsmannen Vladislav. Resultatet av epidemin för 
den svenska flottan var att den inte kunde delta i offensiver långt från flottans 
bas. Detta faktum var centralt för 1788 års krigsföring. Från december 1788 
till december 1789 tog Karlskrona sjukhus hand om 26 249 sjuka och av dessa 
dog 5 286 i tyfus. Dessa siffror skall sättas i relation till det faktum att flottans 
år 1789 totala maxkapacitet av manskap var uppskattningsvis 16 000 man. 
Fartygen kunde inte segla långt från Karlskrona, innan stridskapaciteten var 
kraftigt försvagad på grund av epidemin.2 

Svenskarna förlorade det första slaget vid Svensksund den 24 augusti. Till 
lands invaderade ryssarna Savolaks, drev svenskarna tillbaka över gränsen och 
de marscherade mot Fredrikshamn och retirerade. När Gustav III planerade 
operationerna för fälttåget år 1790 beslöt han att försöka få en fördelaktig 
fred med Ryssland genom att bryta igenom deras sjömakt med anfall mot 
dess baser. I början av juni seglade den svenska skärgårdsflottan in i Viborgska 
viken i ett försök att anfalla en fientlig eskader. Skärgårdsflottan fick snart 
sällskap av den svenska örlogsflottan, men den ryska flottan formerade en 
blockad linje tvärsöver viken. Merparten av Gustav 111:s flotta var instängda i 
viken. Den kunde inte bryta igenom fiendelinjen efter som man hade vinden 
emot sig och mycket snart blev det brist på färskvatten och proviant. Den 3 

Gunnar Arteus, "Gustav den III:s militära ledarskap", Gunnar Arteus (red.), Gustav Ill:s 

ryska krig, Stockholm 1992, s 175 f; jmf Göran Rystad, "1788: Varför krig?", ibid., s 9-21. 
2 Jan Glete, "Kriget till sjöss 1788- 1790", ibid., s 148. 
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juli kunde svenskarna bryta igenom fiendelinjen efter att vinden vänt och efter 
hårda strider. 

Den svenska örlogsflottan förlorade sju av sina 21 fartyg och var oförmö
gen att slåss mot ryssarna vid detta tillfälle. Förlusterna i den svenska skär
gårdsflottan, som övervägande bestod av små rodda fartyg, var mycket liten. 
Gustav III gick emot alla de rekommendationer han fick från sina officerare 
(alla förutom C.O. Cronstedt) och beordrade de kvarvarande fartygen att inta 
positioner vid Svensksund och slåss mot den ryska flottan, som hade följt efter 
den retirerande svenska flottan. Detta slag vid Svensksund skulle komma att 
bli Sveriges största vinst till sjöss i historien. Ryssarna förlorade mellan 9000-
10 000 man och Sverige mellan 600-700 man. Fred deklarerades en månad 
senare i Värälä utan några territoriella förändringar.3 

Konva/escensfartyget Prins Ferdinand 

De sjömän som kom ombord på fartyget Prins Ferdinand kom från sjukhuset 
i Karlskrona och från sjukön Tjurkö.4 De första kom ombord i september 
1789 och de fortsatte komma året ut. Alla de, som listades som konvale
scenter, avmönstrades som återställda, antingen till sina hemorter eller till 
fortsatt tjänstgöring i flottan ombord på andra fartyg. Alla som mönstrades av 
Prins Ferdinand fick mat för dagen med sig vid avmönstringstillfället. Dessa 

ombordtagna konvalescenter stannade inte länge ombord Prins Fe1dinand, 

vissa avmönstrades efter några dagar och andra stannade runt en månad. Det 
förefaller som om de var vid så pass god hälsa att de kunde lämna sjukhuset 
eller sjukön och fick sina sista näringsintag ombord Prins Fe1dinand, innan 
de mönstrades av som återställda. På detta sätt frigjordes dels sjukplatser vid 
sjukhuset, dels på sjukön för sjöfolk, som var i betydligt sämre kondition.5 

3 Arteus, "Gustav den III:s militära ledarskap2, s 175 f; jmf Rystad, "1788:Varför kr ig?', s 
9-21.

4 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen 1789:83, Conva!icemskeppet Prince Ferdinand, 
p 11 953, KrA. 

5 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen 1789:83, Conva!icensskeppet Prince Ferdinand, 
p 11 957, 12 308, 12 314, 12 316 f, 12 320 f, 12 326 f, 12 328 f, 12 332 f, 12 338 f, 12 
344 f, 12 348, 12 354 f, 12 358- 12 360, 12 500-12 503, 12 360, 12 372 f, 12 378 f, 12 
384, 12 390, 12 402-12 405, KrA. 
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Tabell 1. Ordinarie spisordning för friskt manskap (en person) enligt 
Kungl. Maj:ts förordning 1782. 

Dag Frukost Lunch Aftonmåltid Varje 
dag 

Måndag 27 g smör, 4 cl 6.5 dl surkål, 0.4 dl havre, 33 g smör, 2.9 dl 625g 
alkohol 210 g fläsk korngryn, 4 cl alkohol bröd 

Tisdag 53 g saltad ström- 1.8 dl ärtor, 0.4 dl havre, 33 g smör, 2.9 dl 13 g 
ming 320 g saltat nötkött korngryn, 4 cl alkohol salt 

Onsdag 27 g smör, 4 cl 1.8 dl ärtor, 0.4 dl havre, 33 g smör, 2.9 dl 44 cl 
alkohol 105 g saltad strömming korngryn, 4 cl alkohol vin-

vinä-
ger 

Torsdag 53 g saltad ström- 6.5 dl surkål, 0.4 dl havre, 33 g smör, 2.9 dl 
ming, 4 cl alkohol 210 g fläsk korngryn, 4 cl alkohol 

Fredag 53 g sallad ström- 1.8 dl ärtor, 0.4 dl havre, 33 smör, 2.9 dl 
ming, 4 cl alkohol 320 g saltat nötkött korngryn, 4 cl alkohol 

Lördag 27 g smör, 4 cl 1.8 dl ärtor, 0.4 dl havre, 33 g smör, 2.9 dl 
alkohol 105 g saltad strömming korngryn, 4 cl alkohol 

Söndag 53 g saltad ström- 320 g saltat nötkött, 210 g 33 g smör, 2.9 dl 
ming, 4 cl alkohol vetemjöl, 33 g smör korngryn, 4 cl alkohol 

Källa: :http://www. users. wineasy.se/ claes. bernes/ claes/ marin/spisordning.h tml. 2003-01-07. 

Tabell 1 visar ordinarie spisordning för de ombordvarande under kriget. 
Denna spisordning serverades mest troligt på alla fartyg, som ingick i örlogs
flottan, Livsmedlen, som återfinns under "varje dag", är livsmedel som varje 
man erhöll under hela dagen, och som det sedan var upp till var och en att 
konsumera som man ville under dagen, Om fartygen kunde få tag i färskt 
kött serverades detta istället för fläsk och surkål.6 Öl saknas här och det är 
anmärkningsvärt eftersom 8 cl alkohol inte är en tillräcklig vätskemängd för 
en människas dagskonsumtion. Ren alkohol torkar även ut kroppen. Under 
1700-talet var lunchen den mest betydelsefulla måltiden. 

6 http://www. users. wineasy.se/ claes. bernes/ claes/ marin/ spisordning.html . 2003-01-07. 
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Tabell 2. Spisordning för sjuka eller skadade ombord på 
Prins Ferdinand, 1789. 

Frukost Måndag lunch Tisdag lunch Onsdag lunch 
(varje dag i 
veckan) 

27 g smör 372 g färskt kött 319 g saltat 27 g smör 
nötkött 

4 cl ren alkohol 1 cl havre och 5 cl torra ärtor 37 cl torra ärtor 
vegetabilier 

298 g hårt bröd 4 dl havre 8 cl havre 

11 g vegetabilier 11 g vegeta-
bilier 

Aftonmåltid 
(varje dag r 
veckan) 

6.50 cl korn-
gryn 

0.12gsmör 

1.60 dl vin 

Källa: Örlogsflottans ""'"c"'""''J"'' sjöutrustningen 1789:83, Convalicensskeppet Prince 
Ferdinand, KrA. 
Not: Varje man fick även 4 cl franskt brännvin varje dag. lunch var densamma 
som för måndagen, fredagslunchen var den samma som för tisdagen, lördagslunchen var 
densamma som för va,,ua,e.�u och söndagslunchen var den samma som för måndag och 
torsdag. 

Spisordningen i tabell 2 var uträknad från den ordinarie spisordningen, som 
återfinns i tabell 1 . Konvalescenterna ombord på Prins Ferdinand åt i matlag 
om åtta personer. Den totala mängden alkohol för en patient var 2,43 dl per 
dag. Det franska brännvinet skulle spädas ut med vatten. 

Aftonmåltiden var den samma alla dagar i veckan, och bestod av 6,53 cl 
korngryn och 0,12 gram smör till varje man. Det finns ingen information 
vilken sons måltid man gjorde av dessa råvaror men en inte allt för vågad giss
ning är att måltiden bestod av en grötlilmande anrättning. Om man jämför 
tabell I och 2 vad det gäller aftonmåltiden, ser man en klar skillnad i mängden 
cerealier for måltiden. En annan skillnad är att det friska manskapet fick ren 
alkohol till sin aftonmåltid medan de sjuka istället fick vin. Spisordningen i 
tabell 1 har lite större variation än den i tabell 2, huvudsaldigen for att den 
innehåller fisk. 

Alla cerealier, de torkade ärtorna, saltade fisken och det färska köttet måste 
ha kokats i någonting och mest troligt vatten. Det finns inget vatten listat i 
materialet, vilket gör att man rar anta att flottan inte behövde betala for det 
vatten som man använde till kokning av maten. Min uppfattning är att far-

7 Örlogsflottans uu,""'""'1,�,, sjöutrustningen 1789:83, Convalicensskeppet Prince Ferdinand, 
pll951,KrA. 
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tygen använde sitt färskvatten till matlagning ända tills det tog slut. Vad de 
sedan gjorde är en än så länge obesvarad fråga, eftersom vi inte vet om man 
använde sig av sjövatten till matlagning under denna period. Vi vet dock att 
man under 1600-taler inte använde sjövatten till matlagning. Om färskvatten 
lagret tog slut, lagade man helt enkelt ingen mat, utan de ombordvarande 
serverades torr fisk eller torrt kött. 8 

Om fartyget inte låg ute till sjöss, borde färskvattnet kommit från 
Lyckebyån, som är en bäck i Karlskrona, och de ombordvarande kunde fa en 
ranson färskvatten att blanda ut sitt vin med. Det var överlag svårt att hålla 
färskvatten tjänligt någon längre tid. Det är inte troligt att de tillfrisknande 
männen blandade ut sin alkohol med vatten. Vattnet ruttnade mycket snabbt 
och det var inte ovanligt att vattentunnorna innehöll en rad olika insekter 
redan från början. Ett ögonvittne berättar från 1788 års fälttåg att "det lilla 
som fanns kvar av vattnet från Karlskrona hade nått en ganska hög grad av 
förvandling. Det luktade lika illa som det smakade och under resan hade det 
förekommit försök att förbättra det med vinäger. Männen drack det, men 
deras ansikten visade otvivelaktigt att de saknade ölen på de svenska krogar
na". 9 Även om alkoholen under 1700-talet hade en hög halt av finkel, är det 
mer troligt att de ombordvarande drack sin rena alkohol utan att blanda den 
med vatten som hade varit ombord fartyget en längre tid. 

Det finns ingen information om vilken sorts vegetabilier de ombordva
rande fick. Denna kategori är endast listad som färska vegetabilier. Från spis
ordningen vet vi att de serverades, men det finns information om de 
serverades råa eller tillredda. Vi vet inte heller vilken sorts vegetabilier de sjuka 
och sårade fick. En av orsakerna till att vegetabilierna är listade på detta sätt, 
kan vara att det öppnade för en variation i vad som serverades. Det är inte 
ovanligt att andra fartyg som passerade Prins Ferdinand lämnade över färska 
vegetabilier till konvalescenterna ombord. De fartyg som lämnade över dessa 
färska grönsaker behöver inte vara fertaliefartyg. Det kan även ha handlat om 
fartyg som var på väg till den andra lösning som den svenska flottan hade för 
att ta hand om de sjuka och sårade året 1789, nämligen sjukön/sjuköarna. 

8 Olof Eriksson Willman, E11 kort beskrivning pli en resa till Osti11dien och Japan, Stockholm 
1992, s 71. 

9 Fredric Georg Larsson Hierta, Journal öfoer Kungl Svenska Jlottflns sjö-expedition år 1788, 
kommenterad av \V. von Koskull, Stockholm 1962. 
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Sjukön/sjuköar 

Jag har endast funnit en så kallad sjukö i materialet, nämligen Tjurkö nära 
Karlskrona. Trots detta är det mycket osannolikt att den svenska flottan endast 
hade en sjukö, om man tar i beaktande det höga antalet sjuka och sårade 
under kriget. Med tanke på tyfusepidemin år 1789 med ett stort antal sjuka 
kan inte en sjukö ha varit tillräckligt. Det var inte enbart de insjuknade i tyfus 
som transporterades till 11urkö. Ett exempel är den besättningsman ombord 

linjefartyget Tapperheten som insjuknade i feber och transporterades till 
ön. Han tillbringade fem veckor på ön tills han trodde han var återställd. 
Det visade sig att han återhämtat sig fysiskt men inte psykiskt. Han blev lätt 
nervös och var svagsint. Under sommaren var han mer förvirrad än under 
den kalla vintern. Under vintern hade han istället ett stort tryck över bröstet 
och började till slut hosta något fruktansvärt. Även om han uppvisade dessa 
sjukdomssymtom blev han inte befriad från fortsatt tjänstgöring ombord 
fartyg i den svenska flottan. 10 

Innan de sjuka och sårade männen kom till Tjurkö, togs de om hand 
ombord de fartyg de tjänade på. Det förefaller att fartyg, som var avsedda för 
strid, överlämnade sjuka och sårade besättningsmän och soldater till ön, om 
det inte fanns möjlighet att lämna av dem till ett sjukfartyg. Ett exempel 
detta är linjefartyget Lovisa Ulrictt. Den 22 augusti 1789 tog fartyget emot 146 
sjuka eller sårade soldater och besättningsmän från andra fartyg. Lovisa Ulrica 
överlämnade sedan dessa män till Tjurkö tillsammans med dem som blivit 
sjuka ur fartygets egen besättning och de medförde egen proviant. Dieten for 
de sjuka ombord bestod av söta kakor, malet korn, hårt bröd, ris, korngryn, 
franskt vin och pepparrot. Denna diet förefaller vara något annorlunda än den 
man finner ombord på Prins FerdinancL Skillnaden är inte stor och den utgörs 
av att de sjuka på Lovisa Ulrica får söta kakor. 

Under året 1789 levererar Lovisa Ulrica72 134 1/3 portioner av proviant 
till ön. Denna proviant bestod av färskt kött, färska vegetabilier, kakor, mjukt 
sött bröd, mjukt bröd och franskt vin. Fartyget levererade även 132 oxar, som 
efter slakt gav 24 400 kg kött. Det mjuka brödet levererades ofta nattetid. En 
öppen liten båt kom ut till fartyget och levererade brödet till en gård som var 
belägen längst kuststräck.an av ön. Därefter transporterades brödet 1, 25 km 
till de sjukas och sårades tält. Tyvärr finns det ingen information om vilka som 
tog hand om de sjuka och sårade männen på ön. Det är högst osannolikt att de 
tog hand om sig själva. Ön var i viss mån bebodd, eftersom det i alla fall fanns 

I O Ödogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen, 1789:84, opag, KrA. 
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en gård på ön, och människor kom ut till fartygen för att hämta det färska 
brödet. 11 Det förefaller troligt att det var flottans ordinarie besättningsmän 
som tog hand om dem. Lovisa Ulrica var inte det enda fartyg som levererade 
mat till männen på ön, andra exempel är fartygen Thetis och Futurnm. 12

Sjukfartyget II Preussiska Hjeften 11 

Hertig Karl, den svenske kungens broder, hade befälet over den svenska 
örlogsflottan och 1789 deklarerade han att det inte fanns något behov av sjuk
husfartyg som följde den övriga örlogsflottan under expeditionen i Östersjön 
det innevarande året. Karl tillkännagav att sjukfartyget skulle omvandlas till 
fertaliefartyg istället. 13 Det står helt klart att Karls intention och deklaration i 
frågan inte blev långlivad, eftersom fartyget Preussiska Hjelten finns listad som 
ett sjukfartyg under expeditionen 1790. Arvid Faxe, som var amiralitetsläkare 
i Karlskrona, skrev 1782 att varje flotta skulle vara utrustad med ett system av 
sjukfartyg. Om de ombordvarande förflyttades till sjukfartyg i ett tidigt skede 
av insjuknandet, förhindrade man att sjukdomen spred sig till en epidemi 
ombord. Detta system hjälpte flottorna att hålla de ombordvarande friska för 
längre perioder än annars. Sjuklcvarteren ombord skulle ha vanliga sängar för 
de sjuka eller sårade med en säng för varje man. Sängarna för de allra sjukaste 
skulle skärmas av från de övriga med gardiner i ett försök att inte sprida sjuk
domen.14 

Preussiska Hjeltens journal börjar den 20 maj och slutar den 20 september 
vid flottans kontor i Karlskrona. Det totala antalet män som togs ombord 
under denna period var 597 stycken vid 43 olika tillfällen. Dessvärre finns 
ingen information om anledningen till att de togs ombord. Det finns såle
des inga register om huruvida männen var sjuka eller skadade vi,d ankom
sten. 15 Journalen är indelade i olika kolumner, där man får reda på datum 
för ankomst, när patienterna friskförklarades, för insjuknande på nytt, för 
avmönstring samt dödsdatum för dem som dog ombord. 

11 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen 1789: 83, Lovisfl Ulricfl, opag, KrA. 
12 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen 1789: 84, opag, KrA. 
13 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen, 1789: 84, KrA. 
14 Arvid Faxe, Afhm1dli11g 0111 lmsh//llningen til siös, i fljseende p/1 hitlsfl11s bevm,mde til kongl. 

Örlogsflottflns tienst, Karlskrona 1782, s 153 ff. 
15 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrusmingen, 1790: 133, p 106-158 , KrA. 

47 



Militärhistorisk tidskrift 

"Preussiska Hje/tens" expedition 

De första sårade eller sjuka som kom till Preussiska Hjelten ankom den 20 maj 
1790 och de sista den 25 augusti. 16 
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Diagram 1, Det totala antalet ankomna, avmönstrade ocl1 döda ombord på Preussiska Hjelten under 

perioden maj-september 1790, 

Källa: Örlogs!tottans räkensl,aper, sjöutrustningen, 1790: 133, p 106-158 , l<rA 

Det totala antalet avmönstringar var 402 stycken och det totala dödsantalet 
181 stycken, vilket ger en totalsumma på 583 man. Det finns ingen infor
mation om vad som hände de övriga 14 männen, eftersom det totala anta
let ombordtagna var 597. Den 21 maj tog fartyget ombord 156 sårade eller 
sjuka män från 21 olika fartyg och även före detta svenska krigsfångar från 
Finland. 17 

Den soldat som kom sist i maj anlände den 24 maj, och den första som 
kom i juni anlände den 24juni. Detta betyder att besättningen på Preussiska 
Hjelten hade en hel månad att vårda de sjuka eller sårade utan avbrott av 
nyanlända. Efter den 24 juni fortsatte soldater att anlända till fartyget under 

16 ÖrlogsHottans räkenskaper, sjöutrustningen, 1790: 133, p 106-158 , KrA. 
17 ÖrlogsHottans räkenskaper, sjöutrustningen, 1790: 133, p 106-158, KrA. 
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resten av juni och juli. Från fartyget Ormöga anlände 124 man och 13 man 
kom från tre andra fartyg den 30 juli. Av dessa mönstrade 62 stycken av den 
24 augusti vid staden Lovisa. Under augusti och september dog 42 man och de 
resterande förflyttades till fartyget Fredrik Rex och till sjukhuset i Karlskrona 
under samma månader. 

Den 10 juli anlände 13 man från fregatten Hector, och endast en av dem 
dog. Nio av dem mönstrade av Preussiska Hjelten och återbördades till Hector 
vid olika tillfällen under augusti månad. Detta är ett exempel på hur de till
frisknande männen återbördas till samma fartyg som de kom från. Det är dock 
inte alls ovanligt att de sjuka eller sårade efter tillfrisknandet mönstrades av 
Preussiska Hjelten och fick tjänstgöra på andra fartyg än de, vilka de ursprung
ligen kom från. 

En del av männen tillbringade upp till två månader ombord på Preussiska 
Hjelten efter tillfrisknandet, innan de mönstrades av och fick ombord på 
andra fartyg. Vad dessa män ägnade sig åt under denna tid är oldart. De finns 
inte upptagna bland den ordinarie besättningen på Preussiska Hjelten, så det 
förefaller osannolikt att de har hjälpt dem med vardagssysslorna. 

Alla avmönstringar är inte heller tillfrisknade soldater, utan vissa är avmönst
rade som sjuka med destination sjukhuset i Karlskrona. Det totala antalet män 
som kom ombord Preussiska Hjelten under augusti månad är 122 stycken vid 
16 olika tillfällen. Det finns inga ankomna i september, men den sista sjuke 
är avmönstrad den 18 september och den sista som dör avlider ombord på 
fartyget den 25 i samma månad. De män som dör, är sådana som en gång har 
blivit friskförklarade, men som av någon anledning insjuknat en andra gång. 
Det förefaller som om de var i dålig kondition. 18 Även om dödssiffran är låg, 
är det mycket troligt att de som dog ombord fick en sjöbegravning, eftersom 
det var svårt att hålla döda kroppar ombord för en längre tidsperiod. 

Besättningen 

Större delen av besättningen ombord på Preussiska Hjelten kom ombord i 
maj. I början av maj mönstrade kaptenens tjänare, prästen och fältskärer
na ombord, totalt 11 stycken. De följdes av tre officerare och 28 sjömän. 
Expeditionens läkare (en kirurg och fem andra, varav en dog av drunkning 
den 3 juni) samt ytterligare en läkare, som förflyttades till fartyget Fredrik 
Rex den 30 juni och som kom ombord den 4 maj tillsammans med ännu två 

18 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen, 1790:133, p 106-158, KrA. 
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sjömän. Påföljande dag ankom och mönstrade två jungmän ombord tillsam
mans med två skrivare. 

Den 8 maj kom ytterligare en präst ombord tätt följd av den del av besätt
ningen som skulle vårda de sjuka eller sårade. Deras totala antal var 13 och de 
var alla kvinnor. T vå var änkor, fem var husmödrar, en var piga och tre är lis
tade som enbart "flickor". Intressant här är att dessa kvinnor, som var i direkt 
kontakt med de sjuka eller sårade soldaterna alla stannade kvar på Preussiska 
Hjelten till i september, förutom en som mönstrades av som sjuk den 12 maj 
till sjukhuset i Karlskrona. Sju av kvinnorna och flickorna avmönstrades i 
Karlskrona den 13 september och en till sjukhuset i Karlskrona den 10 sep
tember och de sista fyra två dagar senare. Den 9 maj mönstrade ytterligare två 
flickor ombord, och de stannade till den 13 september. Den 10 maj anlände 
25 sjömän åtföljda av en styrman. Totalt bestod besättningen av 98 perso
ner. 19 

I september kom fler besättningsmedlemmar ombord, totalt 58 personer, 
varav 52 var sjömän. Vid denna tidpunkt hade 82 personer ur den besättning, 
som kommit ombord i maj, lämnat fartyget . Av dessa 82 personer hade 20 
stycken mönstrats av som sjuka till olika sjukhus och åtta hade dött. Övriga 
hade blivit avmönstrade till sina hemstäder eller till tjänst ombord andra far
tyg. Detta gör 7 4 besättningsmän ombord Preussiska Hjelten den 21 septem
ber 1790.20 

Kosthållningen 

De sjuka eller sårade ombord på Preussiska Hjelten delades in i tre olika kate
gorier. De vid sämst hälsa tillhörde kategori ett och de som var vid bäst hälsa 
kategori tre, med kategori två mitt emellan. Alla ombordvarande åt i matlag 
om åtta personer i likhet med de ombordvarande på Prins Ferdinand. Hur 
detta fungerade i prakriken är lite förbryllande med tanke på att patienterna 
tillhörde olika kategorier. Det troligaste är att de inom samma kategori for
made och utgjorde matlag om åtta man. Det finns dock ingen information om 

19 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen, 1790: 133, Rulla öfoer the till besiittni11gen uppå 
örlogs sjukskeppet Preussiska Hjelten, comendemde öfoer och mzderofficerare samt stabs och extra 
betjentez; med gemena af sjö och landtmedicen under sjöexpeditionen 1790, KrA. 

20 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrusmingen, 1790: 133, Rulla öfoer the till besiittni11ge11 uppå 
örlogs sjukskeppet Preussiska Hjelteu, comendemde öfoer och underofficerare samt stabs och extra 
betjenter, med gemena af sjö och !a11dtmedice11 under sjöexpeditionen 1790, KrA, 
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de sämsta var i stånd att äta själva eller om de behövde hjälp. Om de behövde 
hjälp med att äta kan de inte ha ingått i ett matlag om åtta man. 

Tabell 3. De olika spisordningarna för en person i kategori tre ombord på 
Preussiska Hjelten 1790. 

Lunch nr 1 Aftonmåltid nr 1 Varje dag 

160 g vetegryn 25 cl vete eller bovete eller 29 cl korngryn 4 dl öl till varje måltid 

13 g smör 3 g salt 425 g hårt bröd 

3 g salt 1.31 öl 

7 g tobak 

Lunch nr 2 Aftonmåltid nr 2 

80 g ris Samma som nr 1 

5 g smör 

3 g salt 

Lunch nr 3 Aftonmåltid nr 3 

106 g havre Samma som nr 1 

5 g smör 

3 g salt 

Källa: Örlogsflottan räkenskaper, sjöutrustningen, 1790:33, Räkningfor
pro11ia11ttppbörden il kronssj11kskepet Preussiska Hjelten 11nder sjöexepeditionen år I 790, KrA.

Varje man erhöll nästan en liter soppa till lunch i alternativ nummer 1. Varje 
man fick även samma mängd mat i till aftonmåltiden. Till varje måltid fick 
de även cirka 4 dl öl. Om öllagret började ta slut, fick de sjuka 7 gram smör 
istället till måltiderna. Utöver detta fick varje man 425 gram bröd, 1,3 liter 
öl och 7 gram tobak, som varje patient fick konsumera enligt egna önske
mål. När man serverade lunch nummer 2, var det i form av en rissoppa. 
Patienterna erhöll samma mängd mat som i lunchalternativ 1, det vill säga en 
liter. Aftonmåltiden var densamma som för alternativ 1, och det gällde även 
för ölet, brödet och tobaken under hela dagen. Lunchalternativ nr 3 bestod av 
samma mängd mat per man som alternativen 1 och 2 men lagades av havre 
istället för ris eller vetegryn. Dagskonsumtionen av bröd, öl och tobak var 
även i detta alternativ densamma som för alternativ 1 och 2 
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Tabell 4. Lunch och aftonmåltid för en man i kategori två ombord på 
Preussiska Hje/ten 1790. 

Lunchalternativ 1 

12 cl havre eller bovete 

2 g salt 

Lunch alternativ 2 

12 cl havre eller bovete eller 15 cl korngryn 

2 g salt 

Lunch alternativ 3 

12 cl havre eller bovete eller 14 g korngryn 

2 g salt 

Aftonmålsalternativ 1 

Rissoppa (halva portionen i jämförelse med kategori 3) 

Aftonmålsalternativ 2 

Havre måltid (halva portionen i jämförelse med kategori 3) 

Aftonmålsalternativ 3 

Inget aftonmål 

Källa: Örlogsflottan räkenskaper, sjöutrustningen, 1790:33, Riikningfor 
proviantuppbörden å kronssjukskeppet Preussiska Hjelten under sjöexepeditionen år 1790, 
KrA. Not: Varje patient fick dessutom 2.18 dl öl till varje måltid. 

I kategori två bestod lunchalternativ nummer 1 av samma cerealier som för 
kategori tre men endast 5 dl per man. Om förrådet av öl började ta slut fick 
varje patient istället 3,73 gram smör till maten. Till aftonmåltidens alterna
tiv nr 1 fick patienterna samma slags rissoppa som patienterna i kategori 3, 
men endast en halv portion i jämförelse. Ransonen av öl, bröd och tobak för 
hela dagen var även den hälften i förhållande till patienterna i kategori 3. 
Patienterna i kategori 2 fick samma mängd mat (5 dl) till lunch i alternativ 
2 som de fick i alternativ 1. Dagskonsumtionen av öl, bröd och tobak under 
alternativ 2 är densamma som för alternativ 1. Innehållet i lunchalternativ 3 
för männen i denna sjuk.kategori var samma mängd mat som under alternativ 
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1 och 2. Till denna lunch, som bestod av någon form av gröt gjord på spann
mål, fick patienterna 2 dl öl men om forrådet började ta slut fick de istället 4 
gram smör till sin gröt. Det serverades ingen aftonmåltid under alternativ 3 
men oaktat detta fick männen samma dagskonsumtion av bröd, öl och tobak 
som tidigare. 

För de sjukaste som tillhörde kategori ett bestod varje matportion av ¼ av 
den mängd som patienterna i kategori tre fick. Om patienterna var tillräcldigt 
friska kunde denna portion uppgå till en ½ portion uträknat på de portio
ner som delades ut i kategori två till lunch och efter ytterligare tillfrisknande 
kunde de även fil ½ portion soppa som aftonmåltid, eftersom denna kategori 
inre fick någon ytterligare dagsranson av bröd, öl eller smör. 21 

Tabell 5. Rekommenderad spisordning för de sjuka och svaga enligt 
Arvid Faxe. 

Frukost för de sjuka Frukost för de svaga 

16 cl korngryn 24 cl korngryn 

26.6 g salt 39.9 g smör 

L664g Salt 9.987 g Salt 

Aftonmåltid nr 1 för de sjuka Aftonmåltid nr 2 för de svaga 

16 cl havre, korngryn eller ris till soppa 18.66 cl havre, korngryn eller ris till soppa 

6.65 g smör till soppan 8.86 g smör 

39.9 g plommon 53.2 g plommon 

3.329 g salt 4.99 g Salt 

Aftonmåltid nr 3 för de sjuka Aftonmåltid nr 4 för de svaga 

79.8 g torra kakor gjorda på buljong 283.33 g färskt ox eller fårkött 

12 cl havre 12 cl havre 

6.658 g salt 53.2 g smör med vegetabilier 

26.6 g smör till brödet 6.65 g salt 

Källa: Faxe,Arvid, 1782: 163, 

21 2 Örlogsflottan räkenskaper, sjöutrustningen, 1790:33, Riik11i11g.for proviantuppbörden å 
kronssjukskepet Preussiska Hje!ten under sjöexepediti(lllen år 1790, p 186-191, KrA. 
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Tabell 5 visar den spisordning amiralitetsläkaren Arvid Faxe rekommende
rade till de sjuka och svaga ombord sjukfartygen. Utöver det som listas i tabel
len, skulle varje man även S 425 gram sött bröd sig tilldelat varje dag. Som 
dryck rekommenderade Faxe vin eller öl. Vidare förordade han att alla ombord 
skulle få en dagsranson av surkål, citrusfrukter och plommon för att förhindra 
utbrott av skörbjugg. En jämförelse mellan Faxes spisordning för de sjuka och 
svaga med den spisordning som var gällande ombord på Preussis/,a Hjelten 
gör klart att flottan inte följde en av sina egna läkares rekommendationer. En 
stor skillnad är att Faxe rekommenderar surkål och citrusfrukter till samtliga 
ombord för att upprätthålla en god hälsa, medan den svenska flottan i själva 
verket endast gav surkål till redan insjuknade i skörbjugg. Skörbjugg förefal
ler ha varit en sjukdom som var vanlig endast i norra Europa. Ett exempel 
på detta är att den spanska flottan inte kände till sjukdomen förrän de kom i 
kontakt med den holländska flottan, och de namngav därför sjukdomen efter 
dem.22 En annan skillnad mellan Faxes spisordning, och den som den svenska 
flottan använde, är att Faxe har fyra olika alternativ för de sjuka och svaga samt 
frukost dag, medan flottan endast serverade lunch och aftonmåltid samt 
och dessutom hade endast tre alternativ. Flottan delade in de sjuka eller sårade 
i tre olika kategorier, medan Faxe endast hade två. Faxes rekommendationer 
innehåller även större portioner av mat till varje patient än vad den flottan 
serverade sina sjuka och sårade. 

Innan fartyget lämnade Karlskrona fick det proviant från proviantmagasi
net. Preussiska Hjelten tog ombord bröd, smör, saltat kött, fläsk, strömming, 
torkade ärtor, havregryn, korngryn, vinäger, fransk och svenskt brännvin, salt 
och tobak.23 Strömmingen är intressant här eftersom de sjuka eller sårade inte 
fick någon fisk i sin dagliga kost. Mest troligt var denna fisk till fartygets 
ordinarie besättning. När fartyget började få slut på sin proviant förefaller det 
som om fartyget fick livsmedel från fartyg, som de mötte ute till havs. Det är 
inte ovanligt att finna sådana anmärkningar i materialet. Under expeditionen 
i Östersjön fick Preussiska Hjelten brist på vinäger, brännvin och hårt bröd 
vid ett flertal tillfällen. Problemet löstes genom att fa dessa artildar från andra 
fartyg som befann sig i området. 24 

När expeditionen var avslutad och fartyget återvände till Karlskrona åter
lämnades den kvarvarande provianten till proviantmagasinet, vilket av mate-

22 Carla Ralm Philips, Six Gal/eons for the King of Spa in, London 1986, s 172 ff. 
23 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen 1790: 134, KrA. 
24 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen 1790:132, KrA. 
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rialet att döma gällde samtliga återvändande fartyg till Karlskrona. Vad gäller 
Preussiska Hjelten återlämnades en del havregryn, salt, saltad strömming, rökt 
kött, hårt bröd och brödsmulor. 25 Det rökta köttet är intressant, eftersom 
ingen sådan artikel kom ombord när fartyget startade sin expedition. Mest 
troligt har fartygets lager av saltat kött tagit slut till havs och man har istäl
let fatt rökt kött från något annat fartyg. En annan intressant artikel här är 
brödsmulorna. Preussiska Hjelten är långt ifrån det fartyg som återlämnar 
brödsmulor. Dessa smulor måste ha legat i botten på brödtunnorna, men 
anledningen till att alla fartyg återlämnade denna artikel är förbryllande. Det 
enldaste sättet att bli av med dem borde ha varit att slänga dem överbord. En 
anledning till att de sparades och återlämnades kan vara att de användes som 
foder till hästar efter återlämnandet. 

Näringsintag 

Idag använder man sig av tre olika modeller för att illustrera dagsintaget av 
mat; matcirkeln, matpyramiden och tallriksmodellen. De två förstnämnda 

kommer att beskrivas nedan, medan jag inte går igenom tallriksmodellen, 
eftersom den är för diffus för att kunna användas i en studie som denna. Efter 
genomgången kommer jag att jämföra de olika spisordningarna i svenska flot
tan i ett försök att röna ut om de sjuka eller sårade fick i sig tillräcldigt med 
mat för ett hälsosamt tillfrisknande. 

Matcirkeln, eller kostcirkeln, består av sju olika sektorer; frukt och bär, 
vegetabilier, rotfrukter och potatis, bröd och cerealier, olika sorters fett, mjölk 
och ost, kött, fisk och ägg. Rekommendationerna är att man skall äta något 
från varje sektion varje dag. Om man gör detta kommer man att täcka in det 
dagliga näringsintaget.26 

25 Örlogsflottans räkenskaper, sjöutrustningen 1790: 134, KrA. 
26 Hälsokostrådet, Hälsokostri!d, Stockholm 1984 s 7. 
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Figur 1. Matpyramiden med sina tre sektioner i proportion till varandra. 27 

Enligt rekommendationerna i matpyramiden (fig 1) skall stapelvarorna för en 
fullvuxen människa per dag bestå av cirka 6 dl (eller 600 g) mjölk, 4 skivor 
(ca 100 g) mjuk bröd, 2 skivor (ca 25 g) hårt bröd, 2 skivor ost (ca 30 g), 2 
matskedar fett (ca 30 g), 4 potatisar (ca 250 g) samt cirka 50 gram av pasta 
eller cerealier. Stapelvarorna kan vara desamma varje dag och kan fördelas som 
man själv önskar över dagens måltider. Modellen rekommenderar även att en 
person bör äta minst två olika vegetabilier och minst en sorts frukt i slutet av 
varje måltid varje dag i kombination med stapelvarorna. För dem som äter 
animalier skall pyramidens topp även räknas in. Denna del av matpyramiden 
rekommenderas i huvudsak för att måltiderna skall bli mer varierade, eftersom 

en människa inte behöver äta denna sorts mat i stora kvantiteter för att tillföra 
kroppen tillräckligt med näring under dagen. 28 

Tabell 6. De olika råvarornas näringssammansättning. 

Råvaror kolhydrater Vitaminer Proteiner 

Frukt, bär X X 

Vegetabilier X X 

Rotsaker X X 

Bröd, cerealier X X X 

Smör, olja X 

Kött, fisk,ägg X X 

Källa: Hiilsokostråd, 1984: 7. 

27 Källa till fig. 2 Hif!sokostn1,f, 1984:7, Stockholm. 
28 Hälsokostrådet, Hälsokostråd, 1984:6. 
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Tabell 6 visar de olika råvarornas näringssammansättning. Kolhydraterna i 
kategorin frukt och bär består i huvudsak av olika sorters socker och vitaminer
na är i huvudsak C-vitamin och karoten, som är bra för ögonen, V itaminerna 
i vegetabilierna är mer varierade. Järn, C-vitamin samt karoten finns i vege
tabilier med gröna blad medan ärtor och bönor innehåller mycket B-vitamin 
och proteiner. Kolhydraterna i rotsaker och potatis är i huvudsak bestående 
av fibrer och stärkelse. Morötter är rika på karoten, medan potatis och kålrot 

är rika på vitamin C. Bröd och cerealier är den grupp som i huvudsak förser 
kroppen med kolhydrater i form av fibrer och stärkelse. Denna grupp förser 
även kroppen med stora kvantiteter av proteiner, vitamin B och järn. Olika 
sorters fett förser kroppen i huvudsak med fett men även med vitaminerna A, 
D och E. Fett utgör en stor energikälla för kroppen. Kött, fisk och ägg bidrar 
med vitamin B, proteiner, järn, zink och selen, med andra ord en rad olika 
metaller som den mänsldiga kroppen kan tillgodogöra sig utan problem. 29 

Fett förser kroppen med livsviktiga fettsyror. Olika sorters fett är nödvän
diga för kroppens energiförsörjning. Kolhydrater behövs även för energiför
sörjningen, så att en person kan upprätthålla ett gott välbefinnande. Protein 
är nödvändigt för att bygga upp kroppens olika celler. Proteiner lämnar även 
material i kroppen, så den kan producera enzymer, hormoner och antikroppar. 
Benstrukturen, tänderna och blodet är beroende av mineraler. Dessa minera
ler förser även kroppen med konstruktionsmaterial till cellerna. V itaminerna 
reglerar kroppens olika metabolismprocesser, och utan dem kan inte annan 
näring tas upp och tas till vara i kroppen. Vatten är mycket viktigt som ett 
transport- och lösningsmedel för andra näringsämnen i kroppen. Vatten reg
lerar också kroppstemperaturen. En fullvuxen människa behöver dricka cirka 
1 ½ liter vatten per dag för att kroppen skall fungera normalt.30 

Om man jämför spisordningen för dem med bäst hälsa ombord Preussiska 

Hjelten med de moderna rekommendationerna, fick de i sig bröd och cerealier 

och fett från matcirkeln varje dag. I förhållande till matpyramidens rekom
mendationer fick de inte frukt, mjölk och ost som de sjuka eller sårade ombord 
på Prins Ferdinand fick. Spisordningen når inte upp till de moderna rekom
mendationerna vad gäller mängden mat i matpyramiden. Det förefaller 
som om denna spisordning är sparsam och bör ha varit billig, eftersom större 
delen av den består av olika former av cerealier. 

29 Hiilsokostr!!d, 1984:7; Mjölkfrämjandet, Lite av allt-matcirke/11, tallriksmode!lem & tolv bra 
recept, Stockholm 1998: 6 f. 

30 Ingrid Christenson, & Ina-Marie Sundling, Kostktmskap, Kungsbacka 1983, s 18; 
Hiilsokostr!!d, 1984:5. 
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Eftersom denna spisordning inte når upp till de moderna rekommenda
tionerna, betyder det att de övriga spisordningarna för dem som var vid sämre 
hälsa inte heller gör då de endast fick ½ eller ¼ portion av den ovan
nämnda spisordningen. Det verkar som om spisordningen är baserad på olika 
former av soppor och""'"'"'"'· Förklaringen till detta vara att de ombord-
varande var så sjuka och svaga att de inte kunde föda utan måste få 
i sig den i flytande form. 

Även om spisordningarna inte uppfyller de moderna rekommendationer
na, måste man hålla i minnet att dessa var normativa, eftersom det står helt 
klart att de sjuka och sårade fick färskt kött, även om detta inte förekom i 
spisordningarna. Det faktum att majoriteten av de sjuka eller sårade skrev ut 
som friska till fortsatt tjänst, pekar på att flottan lyckades vårda sina patienter 
tillbaka till en god hälsa, och visar också att flottan var på rätt spår. Eftersom 
vatten är så viktigt för att upprätthålla ett välbefinnande, förefaller det som

om flottan hade problem med just detta, eftersom det var omöjligt att förvara 
färskvatten för någon längre tid. Här måste man även hålla i minnet att vi inte 
vet från materialet i vilket tillstånd patienterna befann sig, när det skrevs ut 
som tillfrislmade en sjukdom eller skottskada. Personligen tror jag att vi 
idag har högre krav på vad som krävs for att bli friskskriven, än vad man hade 
under 1700-talet. 

Om vi jämför den ordinära spisordningen för de friska med de moderna 
rekommendationerna, framträder en litet annorlunda bild än den för de sjuka 
eller skadade. Eftersom matcirkeln inte delger hur mycket av varje sektion 
man behöver äta per dag, är det svårt att säga hur väl spisordningen stäm
mer överens med den. Om vi jämför spisordningen för de friska (tabell 2) 
med matpyramiden, ser man att frukosten nästan kommer upp i de modema 
rekommendationerna vad gäller intaget av fett. De åt mer bröd än vad som 
rekommenderas i dag, också om man slår ihop dagsransonen av mjukt och 
hårt bröd. Besättningen förefaller även ha kommit upp i moderna rekom
mendationer beträffande vegetabilier men inte frukt, även om matpyramiden 
inte talar om några specifika mängder av vegetabilier. Även om det ser ut som 
om den friska besättningen nådde upp i moderna rekommendatione1� fanns 
det liten variation i kosthållningen för densamma. En viktig skillnad mellan 
spisordningen för den friska besättningen och den för patienterna finns och 
det är att den förstnämnda innehåller fisk. 

Alla spisordningar från kriget som använts i denna studie, innehåller ren 
alkohol. Detta skiljer sig från de moderna rekommendationerna, där det inte 
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finns någon alkohol alls, ej heller förekommer där tobak. Det förefaller inte 

heller som om någon av spisordningarna innehöll tillräckligt med vätska för 
att tillgodose dagsbehovet. Eftersom en fullvuxen behöver dricka 1 ½ liter 

vatten dagligen, är det enastående att flottan lyckades hålla de ombordvarande 

vid tillräckligt god hälsa och att de inte drabbades av uttorkning. Man får nog 
anta att de ombordvarande fick öl eller annan dricka, även om det inte nämns 

i spisordningarna. En annan sak är att ingen av de ombordvarande fick mjölk 

eller ost, som innehåller kalcium som är viktigt för skelettets hållbarhet. Som 
ett resultat av detta bör de ombordvarande ha lidit av benskörhet, vilket borde 

ha ställt till besvär för de patienter som till exempel vårdades för benbrott. 

Avsaknaden av frukt för patienterna visade sig mest troligt i form av skör

bjugg, eftersom denna sjukdom uppstår när en människa har vitaminbrist, i 
synnerhet brist på C-vitamin. 

Sammanfattning och avslutande diskussion 

Målet med den här artikeln har varit att studera sjukvården för de sjuka eller 

sårade i den svenska flottan samt vilken kosthållning dessa fick under rysk
svenska kriget 1788-1790. 

Den svenska flottan hade fyra olika sätt att ta hand om de sjuka eller 

sårade. Ett sätt var att vårda dem ombord på konvalescentfartyg som Prins 
Ferdinand. Männen, som kom ombord fartyget, kom från Karlskrona sjukhus 

eller från de så kallade sjuköarna. Det förefaller som alla dessa patienter var i 
förhållandevis god kondition, när de anlände till Prins Ferdinand, eftersom de 
inte stannade speciellt länge, och när de skrevs ut som friska sändes till sina 

hemstäder eller till fortsatt tjänstgöring ombord på andra fartyg. Vid avresan 

fick samtliga mat med sig för dagen. Det förefaller som detta förfarande var 

ett sätt för flottan att ge plats vid sjukhuset och vid sjukön/-öarna för patien

ter, som var sämre än dessa konvalescenter. Patienterna fick tre mål mat om 

dagen; frukost, lunch och aftonmåltid. Mängden mat är litet högre än ombord 
sjukfartyget Preussiska Hjelten och mer varierad. Patienterna fick smör, bröd, 

torra ärtor, saltat kött och färska vegetabilier tillsammans med brännvin och 

vin. Dagsransonen av brännvin var 14 cl per man. Fyra centiliter av dessa 
serverades till frukost och bestod då av svenskt brännvin. Patienterna skulle 

späda ut en del av sitt brännvin och vin med vatten. Det är nog inte troligt att 

så gjordes eftersom det var omöjligt att hålla färskvatten färskt för en längre 

tid ombord. 
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En annan lösning som flottan använde sig av för att vårda de sina, var att 
sköta dem ombord på de fartyg, där de utförde sin tjänst, tills det fanns en 
möjlighet att föra dem till ett sjukfartyg eller sjuköar. Det är inte ovanligt att 
man bytte manskap/patienter mellan fartyg, när dessa mötes. Ett exempel 
på detta är Lovisa Ulrica. Fartyget tog ombord över 100 sårade eller sjuka 
från andra fartyg och vårdade dem ombord, innan de anlände till Tjurkö. 
Kosthållningen för patienterna ombord Lovisa Ulrica skilde sig från kosthåll
ningen för desamma ombord på Preussiska Hjelten och Prins Ferdinand i form 
av att de på Lovisa Ulrica fick söta kakor och mjukt bröd. 

Ytterligare ett sätt att vårda de sjuka och sårade var att transportera dem till 
sjuk.öarna. Jag har endast funnit en ö i materialet; Tjurkö. Det är dock inte tro
ligt att flottan endast hade en sjukö med tanke på stora antalet sjuka eller 
sårade under år 1789. Det förefaller dock som att de, som vårdades ombord 
på Preussiska Hjelten, inte transporterades till dessa öar utan fick vård ombord, 
tills de skrevs ut som friska eller dog. Patienterna ombord på Prins Ferdinand 
kom från Tjurkö. Lovisa Ulrica å andra sidan transporterade sjuka eller sårade 
som hämtades från andra fartyg till Tjurkö. Fartyget förde inte endast patien
ter utan även proviant till ön, bl.a. levande oxar, så att patienterna kunde fa 
tillgång till färskt kött, och färska vegetabilier. Det finns dessvärre ingen när
mare information om vilka som vårdade de sjuka eller sårade på ön, men det 
är inre troligt att patienterna tog hand om sig själva. 

Även om hertig Karl år 1789 deklarerade att inte fanns något behov av 
att sjuk:fartyg skulle följa efter den svenska flottan, är det helt uppenbart att 
flottan var i behov av dem. För östersjöexpeditionen påföljande år finns farty
get Preussiska Hjelten listat som just ett sjuk:fartyg. l:i<>rrvo-,"t började ta ombord 
sårade eller sjuka i maj, sista patienten anlände i augusti, och den sista till
frisknade mönstrades av fartyget i september samma år. Den totala summan 
av sårade eller sjuka som togs ombord var nära 600 stycken. Över 400 av dem 
mönstrades av som friska till sjukhuset i Karlskrona eller till staden Lovisa. De 
som mönstrades av som friska, sattes ibland av till samma fartyg de tjänat på 
innan vistelsen på Preussiska Hjelten eller till helt andra fartyg. Det förefaller 
som att de överlämnades till de fartyg som var närmast avmönstringsdagen, 
eftersom det finns indikationer att när andra fartyg satte av sjuka eller sårade 
på Preussiska Hjelten, tog de emot friskskrivna. 

Vid sidan av den ordinarie besättning på ett fartyg som Preussiska Hjelten, 
fanns även präster, samt en stab, som enbart vårdade de sjuka eller 
sårade. Den sistnämnda kategorin bestod enbart av kvinnor, sannolikt de 
enda kvinnorna ombord. De var änkor, husmödrar eller unga flickor. Det är 
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intressant att denna stab av kvinnor finns ombord från maj-september utan 
att bli sjuka under hela expeditionen, trots att de kom i direkt kontakt med 
sina patienter varje dag. Eftersom de tillhörde den ordinarie besättningen fick 
de mat från den ordinarie spisordningen för friska, och det förefaller som 
variationen i denna var tillräddig för att hålla dem vid god hälsa. Det är första 
gången jag har stött på kvinnor ombord på flottans örlogsfartyg. Det förefaller 
som organisationen ombord för att vårda patienterna följer samma mönster 
som organisationen för sjukhusen på land, eftersom dessa hade samma typ av 
stab som vårdade patienterna.31 

Patienterna var indelade i tre kategorier ombord vad det gäller kosthåll
ningen. Kategori två och tre hade en viss variation i sin spisordning, som i 
huvudsak bestod av form av soppa eller annan måltid som till exempel 
gröt gjord på cerealier, och med öl som dryck. De fick även hårt bröd och 
tobak att konsumera under dagen som de själva ville. De som var vid bäst hälsa 
fick nästan 1 liter soppa eller gröt till lunch och aftonmåltid varje dag. Det 
serverades dock ingen frukost. Kategori två fick ½ portion i förhållande till 
kategori tre till lunch och aftonmåltid medan de allra sämsta i kategori ett fick 
¼ portion. De i kategori ett fick ingen heller tobak, bröd eller öl under dagen. 
Patienterna som led av skörbjugg fick obegränsad tillgång till surkål. 

Den mängd mat, som Faxe rekommenderade till patienterna ombord på 
sjukfartyg, är större än vad flottan serverade patienterna på Preussiska Hjelten. 
Även om den svenska flottan inte följde rekommendationer från en av sina 
egna läkare, lyckades de med att friskskriva över 400 man av de nästan 600 
som togs ombord på Preussiska Hjelten under expeditionen 1790. 

Något som patienterna ombord på Preussiska Hjelten, Prins Ferdinand, 
Lovisa Ulrica och de på Tjurkö har gemensamt, är att av dem serverades 
fisk i kosten. Det finns ingen information om varför flottan väljer att exklu
dera fisk i deras diet. Den friska besättningens diet bestod av torkad och saltad 
fisk, saltat kött, hårt bröd, torra ärtor, öl och olika sorters cerealier. 

De olika spisordningarna från kriget kommer inte, jämfört med två 
moderna modeller för rekommenderat närihgsintag, upp i det dagliga rekom
menderade näringsintaget. Oavsett detta var dödstalet lågt bland patienterna 
i denna studie och flottan lyckades vårda dem tillbaka till en så pass god hälsa 
att de friskskrevs. Den här studien gör emellertid inga anspråk på att ha löst 
frågan om hur den svenska flottan lyckades med att vårda patienterna tillbaka 
till en acceptabel hälsa under kriget 1788-1790. Fortsatt forskning behövs för 
att svara på den frågan. 

31 Joh. lor. Odhelius, K Lazarettet i Stockholm, Stockholm 1776, s 32. 
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Torsten Rapp som ÖB 
En studie av maktens fördelning inom det 
militära försvaret under 1960-talet 

Håkan Jarmar 

Bakgrund 

Torsten Rapp tillträdde som ÖB den 1 oktober 1961. Nio år senare lämnade 
han sin tjänst. Han var således ÖB under en viktig del av efterkrigstidens 
"kalla krig". Spänningen mellan stormaktsblocken var det som styrde försva
rets inriktning och utformning. Den svenska upprustningen förorsakad av 
andra världskriget hade nått sin topp och Sverige hade under 1960-talet ett 
mycket starkt försvar både kvantitativt och kvalitativt och i förhållande till 
Sveriges storlek. Årtiondet förebådade emellertid också den successiva ned
gång, framför allt i kvantitativt hänseende, som påbörjades under 1970-talet 
och som alltjämt pågår. 

Samtidigt var 1960-talet en viktig omdaningsfas för det svenska försva
ret, både när det gäller teknisk utveckling av stridskrafterna och ledningen av 
organisationen på hög och låg nivå. Tendensen var att stridskrafter ur de olika 
försvarsgrenarna - armen, marinen och flygvapnet måste kunna stnnordnas 
mera effektivt på slagfältet och att ledningen av stridskrafterna på olika nivåer 
i organisationen måste integreras organisatoriskt och personellt. 

En ytterligare tendens var att en samordning och förstärkning av regering
ens (försvarsdepartementets) ledning av både det militära försvaret och total-
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försvaret pågick, bl.a. under inflytande av utvecklingen i USA:s försvar. 
Man kan karakterisera tendenserna i utvecldingen av ledningen som att 

det pågick en centraliseringsprocess där allt mera av ansvaret för ledningen 
hamnade på organ för gemensam ledning på ÖB som centralt operativt 
ledningsansvarig och ansvarig för den långsiktiga planeringen i fred och på 
militärbefälhavarna, MB, som på den högre regionala nivån operativt led
ningsansvariga medan de tre försvarsgrenscheferna fick fortsätta att leda 
utbildningen (grw1d- och repetitionsutbildning av värnpliktiga) och den fack
mässiga mobilise1·ingsverksamheten. 

Samtidigt som ÖB-funktionen stärktes skedde förstärkningar också på 
statsmaktsnivå, detta möjligen för att balansera den stärkta ÖB-funktionen. 
Det innebar bl.a. att försvarsdepartementet utvecldades till ett totalförsvarsde
partement. Därmed fick man överblick över helheten och en starkare ställning 
för departementet. 

Vidare utvecklades under den andra halvan av 1960-talet, och sedan också 
under 1970-talet, planeringsteknikerna under intryck från den utveckling 
som den amerikanske forsvarsministern Robert McNamara satte igång i det 
amerikanska försvaret under John F Kennedys presidentperiod. Detta plane
ringssystem (känt under namnet försvarets planerings- och ekonomisystem, 
FPE) kom att få stor inverkan på ansvarsfördelningen inom försvarsorgani
sationen. 

Forskningsläge 

Torsten Rapps tid som ÖB är relativt outforskad, främst när det gäller frågan 
om Torsten Rapps egen roll i de skeenden i det kalla kriget, den telmiska och 
organisatoriska utvecklingen m m  som försiggick på 1960-talet. 

Om hans företrädare har skrivits mycket alltifrån inrättandet av ÖB
institutionen den 8 december 1939. Olof G T hörnell (1939 - 1944), Helge 
Jung (1944 - 1951) och Nils Swedlund (1951 - 1961) är legendariska över
befälhavare och deras personliga ageranden och interaktioner inom och utom 
den militära organisationen är väl kartlagda och diskuterade i den historiska 
forskningen. 

Varför har det inte gjorts så mycket forskning omkring individen Torsten 
Rapp i spelet kring forsvarsfrågorna under 1960-talet? Var han ointressant 
som person? Gjorde han ingenting av värde att dokumentera inför eftervärl
den? Var det andra som var de reella makthavarna? 

Ake Ortmark gav i juni 1969 ut sin bok "De okända makthavarna" där han 
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kartlägger tre maktcentra i det dåtida samhället kungahuset, militärerna och 
journalisterna. Han ger där bl a ett omdöme om Torsren Rapp som avslutas: 

inte ens de som främst betonar hans positiva sidor är villiga att kalla 
honom mycket framstående. 1 

Är det för att han inte var en framstående ÖB som det inte finns mycket skri
vet om honom och hans gärning? 

Efter studium av litteratur och forskning som trots allt finns omkring den 
militära ledningen efter 1950-talets slut, kan jag konstatera att det inte finns 
mycket skrivet ur forslmingssynvinkel om de följande överbefälhavarna heller, 
t ex karismatiska personer som Stig Synnergren, Lennart Ljung och Bengt 
Gustafsson, och inte heller om andra ledarpersonligheter som varit aktuella 
fr.o.m. 1960-talet och framåt, t ex dåvarande försvarsstabschefen och seder
mera armechefen Carl Erik Almgren. 

Min bedömning är att det helt enkelt är för tidigt för att man skall ha 
hunnit få en sammanhängande forslming kring dessa personer. Flera av dem 
har dokumentation omkring sin verksamhet i personarkiv som lämnats in 
till Krigsarkivet, och där jag för den här uppsatsen främst arbetat med Torsten 
Rapps arkiv. Viktiga delar av detta arkiv är p.g.a. den korta tid som förflutit 
hemligstämplade, något som självfallet gör det svårare att skapa sammanhäng
ande bilder av berörda personers roll i skeendena. 

När det gäller den officiella händelseutvecklingen i sakfrågor under 1960-
talet finns självfallet en omfattande dokumentation. Ibland kan sådant mate
rial som är tillgängligt, och som jag använt, knappast rubriceras som forsk
ning men måste ändå antas vara relevant t ex historiska exposeer i statens 
offentliga utredningar som finns i flera sammanhang. Annat material som jag 
använt är inte heller alltid dokumenterad forskning, t ex vissa biografier över 
forsvarspersonligheter,2 Åke Ortmarks ovan citerade bok om de okända makt
havarna samt Cars m. fl. bok om svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. 3 

Jag har också använt mig av forskning som inte handlar om den tidsperiod jag 
studerar, men som berör frågor som på ett naturligt sätt leder in i 1960-talet 

1 Åke Ortmark, De okii11da makthavarna, Stockholm 1969, s. 209. 
2 Jan von Konow; Helge ]1111g, opiniousbi/dare, -fdrsvarets nydanare, överbeflilhavare, Jan 

von Konows. förlag 1999; Gunnar Arteus, (red,), Svemka officersprofiler under 1900-talet, 
Stockholm & Karlskrona 1996. 

3 Hans Christian Cars, Claes Skoglund, och Kent Zetterberg, Svensk forsvarspolitik 1111der 
efterkrigstide11, Rapport från Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan, Stockholm 
1986. 
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och Torsten Rapps ämbetsperiod, detta eftersom lednings- och samordnings
frågorna har en tydlig sammanhängande historia under hela 1900-talet. 

Det finns också visst forskningsmaterial som rör Norges delvis parallella 
utveckling när det gäller centralisering och utveckling av planeringssystem. Så 
t ex redovisar Kjell Inge Bjerga i Det norslu "Pentagon''. Forsvarets overste ledelse 
1961 - 1970 en studie som rör samma tidsperiod som den jag studerar för 
Sverige och som delvis rör samma problem, nämligen samordning av strids
krafter och operativ ledning och utvecklingen av planeringssystem utgående 
bl.a. från den amerikanska doktrinen utvecklad av McNamara.4 Ett ytterligare 
material med betoning på samarbetet på hög nivå mellan Sverige och Norge 
är Magnus Peterssons "Brödrafolkens vät: Svensk-norska säkerhetsrelationer 
1949-1969 har utgjort en bra bakgrund till min studie och refererar i några 
avseenden till personerna i den militära ledningen i Sverige under 1960-talet. 5 

Av Torsten Rapps arkiv framgår att Rapp hade kontakter med den norska 
försvarsledningen. Jag drar vissa slutsatser utifrån dessa kontakter. 

Utöver det ovan redovisade materialet finns litteratur som berör händel
seutvecklingen i viktiga frågor och där 1960-talet ingår. Denna litteratur har 
varit väsentlig för att förstå visst källmaterial och innebörden i ledningsper
soners handlande, kontakter m m. Wilhelm Agrells forskning är därvid ett 
ingångsvärde. Jag har använt ett urval av hans böcker som ett allmänt underlag 
för min uppsats.6 

Jag bedömer att det finns ett tomrum när det gäller forskning om betydel
sefulla ledarpersonligheter inom det svenska försvaret, som börjar med Torsten 
Rapps tid som överbefälhavare under 1960-talet. Jag räknar med att i någon 
mån kunna fylla det tomrummet med mina frågeställningar kring maktkon
centrationen inom krigsmakten och maktbalansfrågorna mellan statsmaktsni
vån och ÖB-nivån under Torsten Rapps ämbetsperiod. 

4 Kjell Inge Bjerga, Det norske 'Tentago11''. Försvarets overste !ede/se 1961-1970, Institutt for 
forsvarsstudier, Oslo G/ 1999. 

5 Magnus. Petersson, "Brödrafolkens. väl''. Svemk-norska säkerhetspolitiska relationer 1949-
1969, Stockholm 2003. 

6 \Vilhelm Agrell, Det välorganisemde nederlaget, Ordfronts förlag, Stockholm 1990; Den stom 
lögnen. Ett säkerhetspolitiskt dubbe!spel i alltfor många akte,; Ordfronts förlag, Stockholm 
1991; Svenska forinte!sevapen. Utvecklingen av kemiska och n11kleiira stridsmedel 1928-1970, 
Lund 2002 samt Fred och fh1ktrm. Sveriges for/ags säkerhetspolitiska historia 1918-2000, 
Lund 2000. 
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Problemställning 

Den övergripande problemställning som jag valt för min uppsats är: 

Det svenska ÖB-ämbetet var av central betydelse för Sveriges yttre 
säkerhet under det kalla kriget. Hur Torsten Rapp hanterade de kom
plicerade frågor som hängde samman med omorganiseringen av det 
militära försvaret mot en ökad grad av samordning och integrering och 
den samtidigt förstärkta ledningen på statsmaktsnivån över försvaret i 
sin helhet under sin ÖB-tid 1961 - 1970, är ofullständigt klarlagt i 
forskningen. Hur påverkades maktbalansen mellan i ledningsorgani
sationen ingående delar av denna utveckling? Hur uppfattade Torsten 
Rapp de viktiga frågorna och hur hanterade han dem? 

Min hypotes är att inrättandet av ÖB-ämbetet och den successiva förstärk
ningen av dess befogenheter när det gäller ledningen av rikets stridskrafter 
(den operativa ledningen) och ledningen av den fredstida kort- och långsiktiga 
planeringen på bekostnad av försvarsgrenschefernas ansvar och befogenheter, 
gick hand i hand med den samtidiga förstärkningen av försvarsdepartementets 
roll på statsmaktsnivån -för att skapa balans och rimlig maktfördelning och 
minimera risken för en alltför stark ÖB. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns stöd för denna 
hypotes. Följande konkreta frågeställningar ligger till grund för undersök
ningen: 

1. Hur agerade ÖB för att leva upp till och ytterligare förstärka processen mot
en samordnad och integrerad operativ ledning inom det militära försva
ret?

2. Vilken roll spelade personfrågor, utnämningspolitik och kontakter mellan
ledande personer inom och utom försvaret för att driva samordning och
integration inom det militära försvaret?

3. Vilken roll spelade utvecldingen av det nya planerings- och ekonomisyste
met för synen på ledningsfrågorna fr.o.m. andra hälften av 1960-talet?

4. Hur utvecklades "maktkampen" inom den centrala militära ledningen
mellan ÖB och försvarsgrenscheferna i MIL?

Jag har huvudsakligen använt mig av källmaterial hämtat i Torsten Rapps 
personarkiv i Krigsarkivet. Där finns ett material som är ganska omfattande 
och som rör hågkomster ur hans liv. Själv rubricerar han materialet som ett 
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testamente till sin efterträdare ÖB-posten, Stig Synnergren. I detta material 
samt i några långa anföranden inför försvarsstabens ledande personal, avskeds
tal och -intervjuer, underlag inför MIL-sammanträden, dialog om lämplig
heten att befordra vissa personer m m finns det ett ganska varierat underlag 
för mitt ämne. 

Allmänt om centrafiseringsprocessen i det militära försvaret 

Jag har valt att sätta in det decennium då Torsten Rapp var Sveriges överbe
fälhavare, de nio åren 1961 1970, i ett sammanhang som löper under hela 
1900-talet. Torsten Rapps ÖB-tid infaller strax efter mitten av århundradet 
- då ÖB som samordnande ledning för det militära försvaret var ett faktum.
Även om den formella utvecklingen således redan då hade kommit långt åter
stod ett långvarigt och omfattande förändringsarbete, vilket också historien
efter 1970 visar.

Förhistorien 

En centralisering när det gäller makt, ansvar och befogenheter i försvarsled
ningen har förekommit alltsedan de första åren på 1900-calet och intill de sista 
åren på århundradet. Det är alltså frågan om en hundraårig utveddingsprocess 
som fortgått och som fått en särskild press på sig under i varje fall två bered
skapsperioder av krig i omvärlden och i Europa. 

Före 1925, då flygvapnet tillkom, fanns armen och marinen som särskil
da försvarsgrenar. Dessa var tidigare ledningsmässigt representerade på rege
ringsnivån genom ett lantförsvars- och ett sjöförsvarsdepartement men slogs 
1919 ihop till ett gemensamt försvarsdepartement.8 Den 1925 tillkomna för
svarsgrenen flygvapnet inordnades också under detta departement och detta 
som en enda myndighet. De tidigare försvarsgrenarna var mera splittrade och 
bestod vardera av ett tjugotal myndigheter direkt under regeringen, d.v.s. det 
var regeringen som själv genom sitt försvarsdepartement skötte den fredstida 
samordningen av verksamheten. 

7 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 20, s. l, 
Krigsarkivet (KrA). 

8 Hans Zettermark, "Överflödigt Befäl? Frågan om ÖB-institutionen i samband med 1945 
års försvarskommitte och 1948 års försvarsbeslut", Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 

Ha11dli11gar och Tidskrift 1999:4, s. 91-93. 
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Försök gjordes under slutet av 1920-talet att förbättra samordningen på 
myndighetsnivån. Förslag togs fram att inrätta enhetlig ledning av försvars
grenarna, forsvarsgrenschefi1: Dessa skulle samordnas av ett forsvarsråd innehål
lande de centrala statsråden och försvarsgrenscheferna. Två propositioner med 
detta innehåll avslogs emellertid av riksdagen 1930 med hänvisning till att 
man begärt en allsidig försvarsutredning.9 

1930 års försvarskommission, som 1935 lade fram sitt förslag i oenighet 
efter fem års utredande, föreslog en enhetlig ledning över varje försvarsgren 
och att man i krig skulle leda operationerna genom "överb�fiilhavaren forfor
svarskrafterna" som skulle ha befälsrätt över både försvarsgrenarna och deras 
förvaltningsmyndigheter. Ett hög/warter, bestående av försvarsgrensledning
arna och en gemensam forsvarsstab skulle stå till överbefälhavarens förfogande. 
Försvarsgrenscheferna och Ö B skulle alla vara direkt underställda regeringen, 
men ÖB skulle ha befälsrätt när det gällde det operativa krigsforberedelsearbetet, 
d.v.s. planeringen för hur man i krig skulle använda de styrkor som produce
rats inom fredsorganisationen, samt krigsplanläggningen och därtill anknutet
arbete.

I juni 1936 beslöt riksdagen, trots stor oenighet i beredningen inför pro
positionen, i stort enligt försvarskommissionens förslag d.v.s. man inrättade 
försvarsgrenschefer (dock fortfarande endast inom flygvapnet med chefskap 
även över förvaltningsmyndigheterna) 10, en överbefälhavare i krig och en för
svarsstab med ansvar för det operativa krigsförberedelsearbetet. 11 

Försvarsstaben startade sin verksamhet 1937. Olof G Thörnell tillförord
nades som chef vid organiserandet av staben i juli 1936 och blev sedan 1938 
ordinarie chef. I december 1939 utnämndes han till Sveriges forste ifverbejälha
vare utan att man samtidigt utsåg någon ny försvarsstabschef. 12 Inledningsvis, 
från det att instruktionen för ÖB utfärdades i slutet av september 1938 och 
fram till den svenska mobiliseringen i april 1940 var ÖB-fimktionen starkt 
kringgärdad av inskränkningar i befogenheter, t.ex. genom att ÖB inte fick 
anbefalla ändringar i stridskrafternas sammansättning och indelning eller 
sätta upp nya förband, inte göra personalförändringar eller besluta angående 
förändringar i mobiliseringsföreskrifrer eller utfärda av verksamheten i falt 

9 Zettermark, s, 93-94. 
10 Carl-Axel Wangel, (red.), Sveriges mi!itilrtt beredskap 1939-1945, Stockholm 1982, s. 412-

420 
11 Zettermark, s. 94-95. 
12 Zettermark, s. 96. 
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betingade reglementen och anvisningar. Dessa begränsningar hävdes i maj 
1940. 13 

Tiden under och efter andra världskriget blev inte en period där ÖB-ämbe
tet i lugn och ro kunde etableras och konsolideras. Frågan utreddes mer eller 
mindre hela tiden och ingen ÖB kunde känna sig "säker i sadeln", 14• 

En försvarsutredning, som tillsattes 1941, föreslog 1942 att det borde 
finnas en överbefälhavare redan i fred. Senare samma år beslutade riksdagen 
enligt förslaget. Däremot beslutades om att lägga mera av operativt förberedel
searbete på flygvapnet, i likhet med marinen, vilket innebar att försvarsstaben 
inte hade hela ansvaret för det operativa förberedelsearbetet. 15 

Tre år senare, när världskriget var slut och en ny överbefälhavare, Helge 
Jung, tillträtt 1944, fick 1945 års försvarskommitte uppdrag att utreda för
svarsorganisationen efter försvarsbeslutsperiodens utgång. 16 Man tog tid på sig 
att utreda frågorna ända till i november 1947, d.v.s. några månader in på vad 
som skulle ha varit en ny försvarsbeslutsperiod. Stor oenighet rådde i utred
ningen, något som framgick av ett antal särskilda yttranden. 

Utredningen ansåg att ÖB-institutionen skulle bibehållas men att den 
skulle kompletteras med ett nytt organ bestående av ÖB och försvarsgrensche
ferna - forsvarsledningen. Två andra typer av samordnande organ, rådgivande 
forsvarsnämnd och försvarsråd refuserades av kommitten. Det slutliga beslutet 
efter departements- och riksdagsbehandling blev att 1942 års ledningsorga
nisation behölls med kompletteringen att en försvarsledning infördes men 
under benämningen Militärledning (MIL). 17 

Av den forskning som genomförts angående den här perioden omedelbart 
efter andra världskriget framgår tydligt att stora oenigheter rådde om Ö B-insti
tutionens vara eller inte vara och vilka uppgifter den skulle ha. Oenigheterna 
gällde både på politisk nivå och inom försvarsledningen. Man får ett klart 
intryck av stora motsättningar och maktkamp mellan forsvarsgrenscheferna 
och deras närmaste män, stabscheferna, samt försvarsgrenarnas företrädare i 
försvarskommittens arbete. 18 Ett "krig i fredstid" pågick inom försvarets led
ningsorganisation efter det att andra världskriget var till ända. Ända till 1951 

13 Wangel (red.), s. 252. 
14 Göran Andolf, "OlofThörnell", Arteus (red.) , s. 146. 
15 Zettermark, s. 96-97; Andolf, s. 141. 
16 Kent Zetterberg, "Helge Jung", Arteus, (red.) (= Zetterberg (a)), s. 266-268; Wangel (red.), 

s. 260-262.
17 Zettermark, s. 98-99. 
18 Andolf, s. 132-33. 
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var Helge Jung ÖB, stor del av tiden sysselsatt med att försvara ÖB:s positio
ner från interna och externa angrepp. 19 

En summering av tendenserna i organisationsutvecklingen under det forsta 
halva århundradet av 1900-talet ger följande 

• 1900-talet inleds med en starkt splittrad försvarsorganisation med två för
svarsgrenar, lantförsvars- och sjöförsvarsstridskrafterna, med vardera ett
tjugotal myndigheter direkt lydande under var sitt departement, lant- och
sjöförsvarsdepartementen, och med egen minister.

• 1919 samordnas ledningen till ett departement, försvarsdepartementet,
under vilket alla forsvarsgrenar samlas, således även flygvapnet, som till
kommer 1925.

• De första trevande försöken att i nästa steg genomföra ökad samordning
inom och mellan försvarsgrenarna görs under perioden 1926 - 1930
genom två utrednings-/beredningsförslag om forsvarsgnmschefer med befal
över försvarsgrenarna armen och marinen på likartat sätt som för flygvap
net och med ett forsvarsråd för att samordna försvarsgrenarna, med för
svarsgrenscheferna och berörda statsråd som deltagare; dessa förslag avvisas
av riksdagen.

• Frågorna omkring ledningen utreds därefter i samband med alla andra
aktuella försvarsfrågor under den första hälften av 1930-talet av 1930 års
försvarskommission och kommissionen lägger 1935 förslag om enhetliga
försvarsgrensledningar och med en överbefälhavare jörforsvarskrafterna i
k1ig med ansvar för den operativa verksamheten, alla direkt underställda
regeringen; ett högkvatter skulle inrättas med alla de berörda funktionerna
och med en forsvarsstab för det operativa krigsförberedelsearbetet.

• Sedan går utvecklingen snabbt-försvarsstaben organiseras till 1937 Olof
G Thörnell tillförordnas som chef under 1936 och blir ordinarie chef 1938
för att i december 1939 utses till den forste svenske överbefalhavaren,

• Efter försvarsutredningen 1941 som lämnar sitt förslag redan 1942 fattar
riksdagen beslut redan samma år om att permanenta ÖB-ämbetet även i fred
men med fortsatt splittrat ansvar mellan försvarsstaben och de tre försvars
grenarna när det gäller det operativa krigsförberedelsearbetet - en lösning
som står sig också efter den efterkrigstida prövningen som görs åren 1945

19 Zetterberg (a), s. 270 271. 
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till 1948 av dåvarande försvarskommitte; vid detta tillfälle kompletteras 
organisationen med Militärledningen (MILJ. 

Under åren 1951-1961 var Nils Swedlund överbefälhavare. Man kan se perio
den som en konsolideringsperiod för ÖB-ämbetet. Perioden kan beskrivas 
som att svenska försvaret är på god väg mot sin topp, både i storlek och kvalitet 
i förhållande till omvärlden. Upprustningen från världskriget hade bör
jat få sin fulla effekt och någon nedgång hade ännu inte börjat synas 

Swedlund fick i hög grad pröva på att leva med den organisation for hög
sta ledningen inom försvaret, som han varit med om att driva igenom under 
1940-talet - åren under kriget och efterkrigstiden. Han fick pröva på samarbe
tet med regeringen, med statsminister Tage Erlander och med försvarsminist
rarna Torsten Nilsson 1951-1957 och Sven Andersson, 1957-1961.20 

Swedlund utkämpade också en hård kamp med försvarsgrenarna om för
delningen av resurserna mellan försvarsgrenarna. Samarbetet inom militärled
ningen, MIL, var tidvis dåligt. Direkta konflikter med flygvapnet och marinen 
förekom åren 195 och 1957-1958. Han började fundera över en radi
kal omorganisation av krigsmaktens högsta ledning.21 

Han drev också på ett totalförsvarstänkande och tog bl.a. initiativ till ett 
"krigskabinett" bestående av statsministern, utrikesministern, försvarsminis
tern och inrikesministern.22 Detta kom att bli en viktig inledning på utveck
lingen av totalförsvaret med militärt och civilt försvar samt ekonomiskt och 
psykologiskt försvar. Landet kom att på den civila sidan delas in i civilområden 
med gränser sammanfallande med militärområdena och med civilbefälhavare 
som chef.23 

En viktig faktor för att samverkan och integration skulle kunna fungera 
i det militära försvaret var utbildningen av officerare, särskilt stabsofficerare. 
Swedlund tog initiativ till den gemensamma Militärhögskolan, som besluta
des under elen tiden han var kvar som ÖB. Hans reformering av den högsta 
ledningen hann bara påbörjas innan han avgick.24 

20 Kent Zetterberg, "Nils Swedlund", Arteus, Gunnar (red.)(= Lettert,erg (b)), s. 500, 504. 
21 Zetterberg (b), s. 501, 504 505. 
22 Zetterberg (b), s. 499. 
23 Hans Christian Cars, Claes Skoglund, och Kent , .e,rern,erv. Svensk forsvt1rspolitik under 

efterkrigstiden, Stockholm 1986, s. 34. 
24 Zetterberg (b), s. 505. 

74 



Håkan Jarmar 

Rapp fick en bra startposition för sin ÖB-tid förberedd av Swedlund, ett 
arv att förvalta på bästa möjliga sätt. 

Utvecklingen under tiden efter Rapp 

197 4 tillsattes, några år efter Rapps avgång, försvarsmaktens ledningsutred
ning, FLU 74, som i en första etapp utredde ledningen på central nivå inom 
försvarsmakten, och i senare etapper även ledningen på högre regional nivå 
och för totalförsvaret. Besluten som fattades efter dessa utredningar befäste 
det arbete som genomförts av Rapp under 1960-talet och förändringar gjordes 
på det beståendes grund. Under 1990-talet fullbordades utvecklingen mot en 
samordnad och integrerad ledning i försvarsmakten. 

Organisationsutvecklingen mot en ÖB med större ansvar och befogenheter 

Torsten Rapp kom att bli den förste icke arnzegeneralen på posten som ÖB, 
när han den 1 oktober 1961 efterträdde Nils Swedlund. Redan detta var en 
stor och för försvaret omvälvande händelse. Han tillträdde efter att ha gjort 
sin militära karriär inom flygvapnet - senast, året före sin utnämning till ÖB, 
som chef för flygvapnet. 

Han blev också den förste ÖB med ett samlat ansvar for det operativa 
krigs.forberedelsearbetet för stridskrafterna ur alla de tre försvarsgrenarna i fred 
och operationernas ledande i krig. Till detta kom att han ansvarade för den 
långsiktiga inriktningen av det militära försvaret, d v s  avvägningen av vilka 
stridskrafter det svenska försvaret skulle ha. Därmed hade han fått en ledande 
roll i den så viktiga fredstida långsiktsplaneringen för det militära försvaret och 
den direkta dialogen med statsmakterna i dessa frågor. 

Torsten Rapp fick överta ett försvar som var på topp. I förhållande till 
omvärlden hade Sverige en stor krigsmakt av god kvalitet både personellt 
och materiellt. Även om han i försvarsbeslutet 1968 lyckades hävda försva
rets ramar så blev 1960-talet den period där ekonomin började plana ut och 
svänga nedåt för försvaret. Målsättningen för försvaret formulerades om. 25 

Läget var ändå ganska gott. Det är tydligt att Torsten Rapp var väl medveten 
om detta när han stolt anger som ett av sina glädjeämnen: 

Att krigsmakten aldrig varit så stark som då jag går, ehuru 70-talet 
alltjämt är ovisst. 

25 Cars, Skoglund och Zetterberg, s. 37 - 39. 

75 



M i I itärh istorisk tidskrift 

Han säger också: 

glädjeämnena klart övervägande. Den vanliga sinuskurvan som allt 
annat. Lämnat jobbet med tvekan om mina insatser, men krigsmakten 
i styrka och sammanhållning har tagit ett stort steg framåt under min 
tid som ÖB under 60-talet ... 26 

De ekonomiska problemen manifesterades mera tydligt, vilket han också för
utsåg, efter hans avgång i 1972 års försvarsbeslut.27 Torsten Rapps tid som 
ÖB handlade i hög grad om att försvara den organisation som byggts upp av 
krigsmakten efter andra världskriget, skapa utrymme för successiv materiell 
modernisering, förhindra minskning av organisationen och svetsa samman en 
kraftfitll ledning centralt - och även regionalt. 

Rapp fick börja med att bygga upp ledningen i den nya försvarsstabs
organisationen samtidigt som han ledde den interna omstruktureringen av 
försvarsgrenarnas staber. Militärledningen (MIL) fick 1961 en instruktion, 
Svensk författningssamling nr 468/1961, innebärande nya roller for forsvars
grenscheferna i deras medverkan i MIL. Försvarsstaben skulle i fortsättningen 
ansvara for försvarets långsiktiga planering och avvägning och det operativa 
förberedelsearbetet på central nivå for alla försvarsgrenarna. I § 9 i instruktio
nen angavs att forsvarsgrenscheferna i sin egenskap av ledamöter i militärled
ningen var skyldiga att uttala sina åsikter "med beaktande av förhållanden och 
behov inom krigsmakten i dess helhet". Den åsikt som forsvarsgrenscheferna 
uttalade skulle vara densamma som om de själva varit ÖB. De var således med 
i militärledningen i en vidare mening än som enbart forsvarsgrenschefer.28 

Rapps arbete handlade under decenniet i hög grad om att i praktiken få 
organisationen att arbeta på ett samordnat och integrerat sätt, att skapa den 
enhetliga ledning som hade avsetts med inrättandet av ÖB-ämbetet inför 

26 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
27 Ericson, Lars, Svemk militärmakt, Stmtegi och opemtioner i svemk militärhistoria under 1500 

å1; Stockholm 2003, s. 198. 
28 Torsten Rapps arkiv, vol. 7, ÖB:s anförande inför försvarsstaben den 2 oktober 1961, 

KrA. 
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andra världskriget.29 Han visste att han hade motstånd på sina håll, framför 
allt från den sittande flygvapenledningen men även från tidigare generationer 
av flygvapenchefer. Han nämner t ex: 

Jag kom väl därigenom lite på kant med FV (flygvapnet), medan jag 
något rätade upp marinens alltför starkt nedåtgående trend. (jag und
rar vilken stor besvikelse jag varit för mina föregångare som CFV och 
då särskilt Ljungdahl som kämpat för mig? Jag vet att de ej gillar inte
grationen på regional nivå, men det bryr jag mig ej om; det är ett klart 
lyckokast erkänt av alla utom en - ... )30 

En annan integrationsfråga som hade en koppling till stabsorganisationen 
var frågan om hur materielanskaffning och -förvaltning skulle organiseras. 
Efter omfattande utredningsarbete, och trots ÖB:s aktiva motstånd, inrättades 
Försvarets materielverk med förvaltningar för arme-, marin- och flygmate
riel samt vissa gemensamma enheter, bl a för intendenturmateriel.31 Därmed 
löstes frågan om hur de fristående förvaltningarna inom armen och marinen 
direkt under regeringen och den sammanhållna stabs- och förvaltningsorga
nisationen inom flygvapnet skulle organiseras 

Rapp, som från början var emot denna samordningsmodell för materiel
förvaltningen, verkar senare ha accepterat den och tycker t.o.m. när han är 
på väg att avgå att han har haft god nytta av det på detta sätt sammanslagna 
försvarets materielverk. Han pekar på: 

GD:s (generaldirektörens) personliga och relativt täta besök hos mig för 
att redogöra för sina glädjeämnen och bekymmer och kanske någon 
gång be om råd och sist men inte minst genom GD närvaro i mili
tärledningen där han inte bara verkat som förvaltningens man utan 
även gjort många goda inlägg grundade på lång erfarenhet i militär 
tjänst. Genom denna GD närvaro i militärledningen har ett gammalt 
önskemål från min sida ... gått i uppfyllelse ... att det vore lämpligt att 

29 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 11, KrA.; Torsten 
Rapp arbetade normalt med sin stab, försvarsstaben, via stabschefen; vid tvil tillfållen - för
utom dagarna före sin avgång inför jularna 1962 och 1963, som han kallar "den första 
inkörningsperioden", sammankallar han staben för att direkt inför det ledande skiktet ge sin 
grundsyn. Han pekar på att han därefter valde att vid skifte på de högre posterna i staben 
resonera direkt med de enskilda personerna. Han hade alltså ett ganska "lågmält" sätt och 
en "låg" profil att driva samordnings- och integrationsfrågorna, något som förefaller skilja 
honom från tidigare överbefälhavare. 

30 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 3, K1A. 
31 'lbrsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 17, 20, s. 3, och 

21,s. 3, KrA. 
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förvaltningschefer vore närvarande i vissa ärenden. Så har ju varit fal
let några enstaka gånger, då givetvis alla inte kan vara med jämt. Men 
genom att den materielberoende förvaltningen nu fått en chef har det 
varit möjligt för honom att representera välgörande ofta.32 

Det är uppenbart att centraliseringen av materielanskaffningen för försvars
grenarna har bidragit till att stärka ÖB:s ställning som långsiktsplaneringsan
svarig inom det militära försvaret. Genom att kalla generaldirektören till MIL 
har han haft en ytterligare samttrbetspartner som måste se fi-ågoma på ett forsvars
grensövergripttnde sätt. Detta kan ses som början på en tradition som senare 
stadfästes, nämligen att förvaltningschefer även i knöts till MIL. 

En tredje fråga rörde totalförsvarets ledning. I juli 1962 förordnade Kungl 
Maj:t att ett foi:rvm:u-äd skulle inrättas för överläggningar och ömsesidig infor
mation i fred om frågor av betydelse för samordningen på totalförsvarets områ
de av verksamheten inom regeringen med motsvarande verksamhet inom de 
centrala myndigheterna. Samtidigt inrättades totttijtJrsvarets chefinämnd med 
uppgift att i fred på totalförsvarets område verka för samordning av de centrala 
myndigheternas verksamhet och en sttmordningsavdelning för totalförsvaret 
inom försvarsdepartementet.33 

Rapp säger inte särskilt mycket om dessa organ, som ju var organ över hans 
huvud och där han var en medverkande bland flera. Spridda kommentarer ger 
dock en viss bild av hur han förhöll sig. Han säger bl a: 

Civila sektorer av totalförsvaret har vuxit sig fastare. Totalförsvarsrådet 
har blivit någorlunda meningsfyllt genom resursföredragningarna. 
Statsrådens intresse dock alltjämt minimalt ... Chefsnämnden har nått 
många goda resultat och verksamheten är nu betydelsefull. En lång
tidsplan finnes. Ett spel har spelats på högsta regeringsnivån. 

Det är tydligt att han har en i viss utsträckning tveksam inställning till för
svarsrådet, där han i flera sammanhang påtalar vissa statsråds dåliga närvaro 
och ointresse. Inga kommentarer från hans sida tyder dock på att han ser 
försvarsrådet och chefsnämnden som organ för statsmakterna för att ta ifrån 

32 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 17, KrA. 
33 Per Iko, "Ett totalare försvar? Samordningen av totalförsvarets högsta och centrala led

ning", Kent Zetterberg, (red.), Totalforsvar och atomvapen, Försvarshögskolans Acta B2 l, 
Strategiska institutionen, 200 l, s. 9-10. 

34 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 13, KrA. 
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ÖB makt och ansvar. Han ser dem som ett stöd och sätt för ÖB att förankra 
sig hos regeringen i en krets utöver försvarsministern, och för att diskutera 
samordningsfrågor med ledningarna för totalförsvarets alla myndigheter. 

I några sammanhang funderar Rapp på om tingens dåvarande ordning 
med egna chefer för försvarsstaben och försvarsgrensstaberna är ändamålsen
lig, och om det inte i stället borde vara så att respektive stab var direkt under
ställd ÖB och respektive försvarsgrenschef. Han funderar också på om man 
borde ha en konstruktion som kanske mera liknade den amerikanska, t ex ÖB 
och försvarsgrenscheferna ingående i försvarsdepartementet, för att undvika 
att frågor av rent militär art skulle gå till departementsorganisationen i övrigt 
för beslut. Men han avvisar dessa funderingar.35 Han pekar i det senare fallet 
på den yttrandefrihet man har på verksnivån som ett motiv för den nuvarande 
lösningen. 

Torsten Rapp summerar sitt decennium: 

Allt detta har varit fruktbringande, jag är nöjd. Det har exvis medfört 
avsevärt höjd beredskapsanda och insatsberedskap samt ökad samord
ning i många andra viktiga frågor. Detta bör i ökad takt föras vidare 
framöver och underlättas av den nya Militädedningen. Denna gång 
från början sammansatt av vad jag brukar kalla krigsmakts- och total
försvarsofficerare. Samordning får dock aldrig bli ett självändamål.36 

När han tackade för sig vid det sista militärledningssammanträdet avslutade 
han sitt anförande till försvarsgrenscheferna med orden: 

Jag understryker mina herrar: Eniga vi stå, söndrade vi falla. 

Utvecklingen av den militära långsiktsplaneringen 

I detta avsnitt behandlar jag min tredje fråga: vilken roll spelade utvecldingen 
av det nya planerings- och ekonomisystemet för synen på ledningsfrågorna 
fr.o.m. andra hälften av 1960-talet? 

Intressant är Rapps syn på de nya planeringsteknikerna och där jag särskilt 
studerat hans åsikter ifråga om 

• försvarsdepartementets tendenser att vilja dra åt sig mera ansvar,

• finansdepartementets ambitioner att i budgetprocessen styra allt mer,

35 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 21, s. 4, KrA. 
36 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 20, s. 3, KrA. 
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• hans tveksamhet inför om han kan lita på beslutsfattarna på departements
nivån och

• hans varnande och avvaktande uttalanden om planerings- och ekonomi-
systemet.

Långsiktsplaneringen av det militära försvaret hade vid 1960-talets ingång 
redan tagit fasta former. Med jämna mellanrum fattade man i riksdagen för
svarsbeslut. Sådana, som har relevans som bakgrund för min uppsats, hade sedan 
andra världskrigets början fattats 1942, 1948, 1958, 1961, 1963 och 1968. De 
två sistnämnda var sådana som inträffade under Torsten Rapps ämbetstid. 
Han hann också vara med i förberedelsearbetet inför1972 års försvarsbeslut. 
1958, dvs innan Rapp tillträdde hade fyrpartiöverenskommelserna mellan de 
fyra stora partierna inletts och givit en stadga åt försvarsplaneringen.37 

Regelmässigt genomförde ÖB i samarbete med försvarsgrenscheferna och 
berörda förvaltningar ett förberedelsearbete för att ta fram ett underlag för de 
parlamentariska utredningarnas/beredningarnas/kommitteernas arbete. 

Med början vid budgetårsskiftet 1965/66, ett år efter det att försvarsde
partementets resurser för planering hade stärkts med tillkomsten av ett plane
rings- och budgetsekretariat, hade det inom försvarsdepartementet drivits ett 
utvecklingsarbete för att förbättra planeringen inom totalförsvaret. Tonvikt 
las på den tyngsta delen, det militära försvaret. Ledare för detta arbete var 
inledningsvis Alf Resare, chefen för departementets planerings- och budget
sekretariat, sedermera också chef för den myndighet, försvarets rationalise
ringsinstitut (FRI), vars tillkomst Torsten Rapp ser som ett stort misslyckande 
att han inte lyckats förhindra. 1968 övertogs Resares befattning som chef 
för planerings- och budgetsekretariatet av den nyutnämnde generalmajoren 
och kustartilleriofficeren Benkt Dahlberg. Att inte ÖB lyckades förhindra 
Dahlbergs utnämning nämns också av Torsten Rapp som ett misslyckande.38 

Jag behandlar dessa frågor ytterligare nedan. 
Planerings- och budgetsekretariatet inom försvarsdepartementet bestod 

vid 1960-talets slut av ett drygt tiotal "think-tanks" som hade till uppgift 
att, förutom sammanhållning av ordinarie lång- och mellansiktig planering 
och den kortsiktiga årliga planeringen och budgeteringen, även utveckla dessa 
rutiner till en mera på "vetenskapliga grunder" grunder baserad planerings-, 
budgeterings- och uppföljningsprocess. Man skapade i den s.k. programbud-

37 Cars, Skoglund, och Zetterberg, s. 11-15. 
38 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
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getgruppen ett ramverk för den planering. som i fortsättningen skulle till
lämpas i försvaret, och som på 1970-talet kom att tas över i delar även av den 
civila statsförvaltningen. Förslaget, som redovisades i slutet av april 1969 i 
betänkandet Planering och programbudgetering inom fih'svaret, SOU I 969:25 
och började efter omfattande remissbehandling införas med start 1970, kom 
att få vittgående konsekvenser för försvarets styrning de därpå följande årti
ondena.39 

Systemet för planering inom försvaret baserades på en tänkt samhällsekono
mis!? resursfordelningsmodelt med inslag av tillämpade marknadsprinciper och 
prisstyming.�0 Den bestod av ett antal delar, av vilka den vil,tigaste delen var 
en femtonårig perspektivplanering. Avsikten var att skapa ett försvar som kunde 
sammansättas utifrån ett antal dimensionerande eller styrande angreppsfall, 
alltså ett spektrum av hotsituationer, om vilka man inget annat visste än att det 
rådde total osäkerhet om de skulle komma inträffa. Man måste i planeringen 
förbereda sig for dessa med lämplig metodik. 

Vidare bestod systemet av femårig programplanering och systemplanering av 
större" objekt" eller vapensystem (materiel, anläggningar och personal), något 
som ofta var viktiga ingångsvärden i försvarsbesluten. 41 

Slutligen bestod systemet av en årsplanering, budgetering och uppfoijning i
programtermer. Program och delprogram utgjordes av olika nivåer av krigsfor
band som produkter av försvarets årliga produktion. Det var alltså möjligt att 
kostnadsberäkna och -uppfölja alla krigsförband som producerades inom det 
svenska försvaret med den nya programbudgettekniken år för år, och att b1yta 
ned budget och uppföljning som uppdrag nedåt i organisationen till de pro
ducerande fredsförbanden.42 Uppdragen blev resultatet av en simulerad inre 
prisbildningsprocess inom försvarsgrenarna. 

Avsikten med att införa planerings- och programbudgetsystemet var helt 
tydligt att få till en centralisering av beslutsprocessen. Detta gällde i första 
hand de mera långsiktigt inriktande delarna av planeringssystemet, nämli
gen studier, perspektivplanering, systemplanering och programplanering .. 1 
ett särskilt avsnitt av betänkandet redovisar programbudgetgruppen i ganska 
teoretiska och svårförståeliga termer sin filosofi när det gäller centralisering och 
decentralisering, bl.a. med lockbetet att i den 11.rliga genomforandeverksamhe
ten skall man få till stånd en decentralisering.43 

39 Planering och programbudgetering inom .forsvaret, SOU 1969:25. 
40 SOU 1969:25, bilaga 1. 
41 sou 1969:25, s. 16-23. 
42 SQU 1969:25, S, 26-27, 
43 sou 1969:25, s. 25-26. 
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Det är uppenbart att man i den militära ledningen var oroad över signaler
na från försvarsdepartementet. Arbetet skedde under medverkan av ett antal 
militära medarbetare i programbudgetgruppen, så där hade man bra insyn. 
Dessutom samarbetade gruppen med den militära organisationen för att bl.a. 
vidareutveckla de studier, som behövde göras i det långsiktiga perspektiv- och 
systemplanearbetet och testa rutinerna m.m. i de årliga programbudget- och 
uppföljningscyklerna (t ex försöksverksamhet med särskild budget vid bLa. 
fredsförbanden P2 och A9 fr o m  1967). 

Jag behandlar först frågan om försvarsdepartementets tendenser att vilja 
dra åt sig alltmer makt och ansvar. 

Torsten Rapp uttalar i sina minnesanteckningar en avvaktande, lätt negativ 
inställning till de nya planeringstelrnikerna. Han ser att den roll som ÖB fick 
1961, när det gäller uppgiften att leda den långsiktiga planeringen, påverkas 
av försvarsdepartementets agerande. Han säger bl.a. följande: 

Denna maktkoncentration hos ÖB har dock i vad avser långsikrsplane
ring och studieverksamhet successivt alltmera naggats i kanten genom 
statsmakternas ingripande, speciellt i samband med departementsre
formen någon gång i mitten av 60-talet. Det började med PBS (plane
rings- och budgetsekretarirttet) i departementet, som FöM (forsvarsmi
nistern) försäkrade i början endast skulle vara ett uppföljningsorgan. Ni 
vet vad det blivit av det och då man frågat hur han i vissa rent militära 
frågor kan emot ÖB, har han svarat något i den här stilen: "Jag har 
de främsta 12 experter till mitt förfogande, som i motsats till stabernas 
folk ej belastas med rutinjobb utan som i lugn och ro kan tänka de 
verkligt djupa tankarna.44 

Uttalandet pekar på att den starka ÖB-funktion, som Rapp hade tänkt sig 
skulle kunna skapas med början vid hans tillträde, redan ett halvt decennium 
senare började avlövas makten och ansvaret. Som ett viktigt skäl anger han 
departementsreformen med bl.a. inrättande av planerings- och budgetsekre
tariatet i försvarsdepartementet. Redan här kan man se en bristande tillit till 
försvarsministern och hans uttalanden, något som jag berör nedan. 

Torsten Rapp var vintern 1970 (den 29 januari) inbjuden till en av för
svarsminister Sven Andersson anordnad konferens på försvarsdepartementet 
angående det framtida planerings- och programbudgetsystemet. Rapp redo-

44 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 11, s. 2, och tal 
hållet inför försvarsstaben den 29 september 1970 strax före Rapps avgång och vid sista 
mötet i Militärledningen (MIL), KrA. 
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visar i ett helt avsnitt i sina minnesanteckningar sina synpunkter på det han 
far höra där. 45 

Han beskriver sig som "lite skrämd". Han säger sig ha accepterat systemet 
under "förutsättning att myndigheter och förband skulle få friare händer". 
Han tillägger: 

Det sägs att så ska bli fallet så småningom. Det talas om kommande 
decentralisering. Jag har mycket svårt att tro på det. Det vore i så fall 
historiskt. 46 

Misstron ökar. Rapp pekar i anteckningarna på att det kommer att bli ökad 
pappersexercis uppåt, ökat personalbehov vid genomförandet och en svårare 
och tyngre budgetbehandling. Han reflekterar över att "Erfarenheterna från 
USA var skrämmande" men att "Huvudet for långt in i detta for att backa ur, 
många fördelar". 

Han pekar på ett uttalande som försvarsministern gjort till Dag Arvas vid 
anmälan till konferensen på försvarsdepartementet: 

Då Du var här förut (omkr 1963?] bestämde vi inget; nu bestämmer 
vi allt. Hoppfullt. 

Jag går därefter över till frågan om finansdepartementets ökade styrning av 
budgetprocessen. 

Rapp tror att centraliseringens omfattning och karaktär kommer att styras 
av i vilken grad finansdepartementet vill detaljreglera. Han pekar på att skru
ven dragits åt från finansdepartementet mot alla departement och att bud
getmanglingen mera blivit direktivgivning. Han pekar här snarast på att vad 
som skulle kunna ses som ekonomisk bugetstyrning från finansdepartementet 
leder till centralisering i organisationen och att detta också tenderar att dra 
makten från försvarsdepartementet och övriga departement. 

Rapp ser också fördelar med systemet, nämligen att man kan ha fleråriga 
beslut och att man i genomförandet kan fa en större frihet än tidigare. Han 
säger: 

PB (programbudgetering) anses medföra ökat ekonomiskt tänkande och 
större decentralisering i beslutskedjan. Jag tror på det första men det 
sista kan lika väl medföra en ytterligare centralisering hos Kungl Maj:t 
av beslut. Här gäller det att se upp och kämpa emot.47 

45 Torsten Rapps arkiv, val. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 16, KrA. 
46 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesameckningar" kapitel 16, KrA. 
47 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 20, s. 6, och 

anförande vid sista MB-mötet den 2 september 1970, KrA. 
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Slutligen noterar jag hans tvekan inför om han kan lita på beslutsfattarna på 
departementsnivån och hans varnande uttalanden om planerings- och ekono
misystemet. 

I flera av uttalandena jag redovisar ovan, framgår tydligt hans tveksam
het inför om han kan lita på beslutsfattare på departementsnivån. Han talar 
om att maktkoncentrationen till ÖB naggats i kanten genom statsmakternas 
ingripande - bl.a. inrättande av ett särskilt planerings- och budgetsekretariat i 
försvarsdepartementet och den makt detta organ fått i rent militära frågor. Det 
är uppenbart att han anser att försvarsministern själv först lovat en sak, nämli
gen att organisationen skulle bli ett uppföljningsorgan, och sedan genomfört 
något helt annat, nämligen ett organ som hade kompetens att lägga sig i rent 
militära frågor. 

Rapp känner sig skrämd och har svårt att tro på en kommande decentra
lisering. 

Vilken roll spelade då utveddingen av det nya planerings- och ekonomi
systemet för synen på ledningsfrågorna fr.o.m. andra hälften av 1960-talet? 

Mitt intryck efter att ha gått igenom Torsten Rapps synpunkter i frågan 
och den offentliga utredningen om planeringssystemet som redovisas i betän
kandet SOU 1969:25, är att den officiella inställningen på departementsnivån 

sanktionerad med riksdagsbeslut är att den långsiktiga planeringen och 
avvägningen knyts hårdare till statsmakterna och därmed centraliserar mak
ten. Därigenom blir det möjligt att decentralisera genomförandet, d.v.s. den 
dagliga verklighet som organisationen befinner sig i. 

Rapp visar en klart avvaktande, om inte övervägande negativ inställning, 
till de nya planeringsteknikerna. Han säger att ÖB:s makt naggas i kanten. 
Han ser !dart försvarsdepartementets tendenser att vilja dra åt sig mera ansvar 
och makt både när han ser systemets utformning och försvarsminister Sven 
Anderssons uttalanden. Han ser också finansdepartementets strävan bakom 
centraliseringen. Han litar inte heller på uttalandena om att genomförande
verksamheten skall kunna decentraliseras på sikt. Hans uppsnappade erfaren
heter från USA stöder honom i det synsättet. Han går så långt att han varnar 
för systemet och även om man har huvudet for långt inne i det för att kunna 
stoppa det så uppmanar han ledningen, t ex vid sista MB-mötet, att kämpa 
emot. 

Jag anser att min tredje fråga far ett tydligt svar. Utveddingen av plane
ringssystemet spelade en viktig roll för maktens omfördelning i långsiktiga 
planeringsfrågor mot slutet av 1960-talet, men framför allt på hans eftertrå-
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dares tid fr.o.m. 1970 och framåt. Makten och inflytandet centraliserades till i 
första hand försvarsdepartementet men också till finansdepartementet. 

Försvarsdepartementets utökade roll i övrigt 

Jag har ovan berört statsmakternas ökande roll som en följd av organisatoriska 
lösningar, försvarsrådet, totalförsvarets chefsnämnd och försvarsdepartemen
tets totalförsvarssamordning, och utredningar och prov omkring det nya pla
neringssystemet. 

Även i andra avseenden ökade makten hos försvarsdepartementet som en 
följd av medvetna åtgärder. Det kunde gälla beslut i större frågor eller detalj
frågor. Dessa var inte alltid knutna till budgetbehandlingen mellan departe
ment och myndigheter. 

Rapp säger i sitt avslutningsanförande till de samlade militärbefälhavarna 
den 2 september 1970: 

Ökande politiskt inflytande på militära och militärorganisatoriska 
beslut har blivit en realitet som bl a medfört: Ökat integrerat samar
bete försvarsdepartementet - militära verk och staber. Många office
rare på passage i försvarsdepartementet, vars verksamhet ändrats från 
uppföljning till beslut och ledning i många fall. Detta är på gott och 
ont. Försvarsdepartementet har kunnat hävda sig bättre vid avvägning 
inom regeringen. Försvaret har blivit en alltmer folklig angelägenhet i 
detta medbestämmanderättens födelsedecennium.48 

Jag har sett ett antal exempel på sådana frågeställningar i materialet. Ett myck
et tydligt exempel är värnpliktsfi·ågorna, där ÖB far acceptera en långt gående 
styrning från försvarsdepartementet. Detta stör uppenbarligen vid några till
fällen Rapp mycket påtagligt. Han säger: 

Beträffande vplkonferensen den s k vplriksdagen lyssnade Sven A 
mycket mer på ungdomsförbunden än på oss Med stor möda fick 
vi honom att förstå att antingen skulle ÖB stå för den, eller också 
skulle ÖB fråntas pv-ansvaret (personalvårdsansvaret). Det vågade man 
nu inte trots påtryckningar. Utpressning skedde dock från hans sida, 
så till vida att jag tvingades under hand delegera ärendet till ch pv 
dir Rosenblad. Annars hade han givit direkt order härom och därmed 
sidesteppat ÖB på ett mycket allvarligt sätt.49 

48 Torsten Rapps arkiv, val. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 20, s. 3, KrA. 
49 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, 'Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 8, s. 8:2 och 8:3, 

KrA. 
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Värnpliktsfrågorna var en stor fråga för det militära försvaret eftersom den 
största delen av forbandsproduktionen i fred gick ut på att grund- och repeti
tionsutbilda de värnpliktiga. Här lade sig således försvarsministern direkt i en 
inre angelägenhet for ÖB och försvarsstaben. Personalvårdsavdelningen var ju 
en enhet i försvarsstaben, om än med civil chef. 

Rapp tar vid sista anförandet inför försvarsstaben den 29 september 1970 
upp frågan om klippningen av de värnpliktigas långa hår. Man har i den mili
tära ledningen uppenbarligen Hitt ett nej från försvarsministern till att införa 
regler för hårldippning och längd på håret. Han nämner också värnpliktsväg
rarna med nya motiv och ungdomsdemonstrationerna. Han nämner i detta 
sammanhang också ett ökat ministerstyre. Kan det vara så att ministerstyre i 
stor utsträckning gällde i värnpliktsfrågorna?50 

Utöver detta förekommer hos Rapp exempel på detaljstyrning av småsa
ker, som hans tillstånd att använda tjänstebilen och att göra utlandsresor med 
och utan hustrun, representationsbidragens storlek och andra likartade, ofta 
personliga frågor. 

Jag har funnit att Rapp i många sammanhang påtalar centraliseringen, 
och det ibland integrerade samarbetet mellan departementets personal och 
försvarsstabens, som en oroande faktor men förldarar det också som en allmän 
trend i samhället. Han tycker se att detsamma händer på många håll i 
omvärlden, och förklarar för sig själv och omgivningen att detta inte är något 
unikt för Sverige. Han visar ibland en påtaglig irritation över ingripanden 
uppifrån, t ex värnpliktsfrågorna. Han talar t.o.m. om ministerstyre och att 
detta ökar. 

Jag anser att man kan dra slutsatsen att även i en rad andra större och min
dre frågor än planeringsfrågorna och totalförsvarsfrågorna, som jag behandlat 
tidigare, förskjuts malnen under 1960-talet från den militära ledningsorgani
sationen till försvarsdepartementet, en makt som man använder till att lägga 
sig i värnpliktsfrågorna på en synnerligen detaljerad nivå och även i övrigt 
fattar beslut i små detaljfrågor. 

Relationer mellan chefer 

En faktor i hur stark man är i en chefsfunktion, i detta fall som ÖB, är hur 
man kan utöva den formella makt och de uppgifter som ålagts en. Hur man 
kan utöva den formella makten kan 61.a. bero på hur väl man i en ledning drar 

50 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 11, s. 1, KrA. 
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åt samma håll. Drar således ÖB, försvarsstabschefen och försvarsgrenscheferna 
med stabschefer åt samma håll blir det naturligtvis en kraftfull ledning. 

Eftersom historien under 1900-talet visar på olika meningar och konflik
ter inom ledningen får man anta att detta försvagat möjligheterna att driva 
en tydlig linje och motverkat en kraftfull ÖB-funktion. Jag redovisar i detta 
avsnitt några av relationerna mellan berörda chefer i försvarsledningen och 
flirsöleer bedöma hur dessa påverkat ÖB-funktionen. Jag ser det då som viktigt 
att Ö B och hans närmaste man, försvarsstabschefen, drar åt samma håll - sam
tidigt som det är viktigt att Ö B har försvarsgrenscheferna med sig och att de 
i varje fall inte direkt motarbetar honom, något som ju var vanligt perioderna 
före Rapp. 

Det är emellertid också viktigt för ÖB att ha gehör hos försvarsministern 
och statsministern och några av övriga ministrar, t ex utrikes- och inrikes
ministrarna, för att han med kraft och auktoritet skall kunna leda den mili
tära organisationen. Jag försöker i det här avsnittet summera mina intryck av 
Rapps upplevda relationer till statsmakternas företrädare och bedömer hur 
dessa påverkade hans position som ÖB. 

Rapp berättar att på våren 1961 började "bråket igen'' om de högsta posi
tionerna i försvaret efter att ha utlösts en första gång 1959.51 Nils Swedlund, 
sittande ÖB, framförde som sin kandidat till ÖB-posten dåvarande försvars
stabschefen Curt Göransson, medan Rapp var chefen för flygvapnet Axel 
Ljungdahls och chefen för marinen Stig H:son Ericsons kandidat. 

Om dåvarande ÖB hade fått bestämma skulle alltså ÖB-posten ha fått 
fortsätta att gå i arv till armeofficerare, något som hade hårt kritiserats under 
efterkrigstidens inledande del, framför allt av marinens företrädare. Genom 
ett gemensamt agerande av cheferna för marinen och flygvapnet lyckades man 
nu övertyga försvarsminister Sven Andersson att det var dags att välja en ÖB 
som kom ur en annan försvarsgren än armen. Detta var ett trendbrott - och 
det var det också att den nya ÖB-funk:tionen skulle ha hela ansvaret för ope
rativt krigsforberedelsearbete och ledningen av operationerna i krig. Enligt 
vad Rapp efteråt fick höra var diskussionen mellan dåvarande ÖB och för
svarsgrenscheferna inför forsvarsministern så häftig att "man kastade möbler 
på varann". 

Rapp tillfrågades om ÖB-posten och accepterade då han fick höra att 
alla partiledare plus regeringen stod eniga bakom utnämningen av honom. 
Han säger i sina anteckningar att "Av någon anledning - Sven Anderssons 

51 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 3, KrA. 
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och Swedlunds ovänskap - tillfrågades jag ... ", vilket antyder att det inte bara 
var kraften i argumentationen från cheferna för flygvapnet och marinen som 
avgjorde frågan, utan dåliga personliga relationer mellan försvarsministern 
och Swedlund. 

Det bör noteras att Swedlund redan hösten 1959 hade försökt manövrera 
bort Rapp som kandidat till ÖB-posten, genom att få honom att frivilligt 
avstå från att bli chef för flygvapnet, då Axel Ljungdahl skulle avgå från pos
ten i juli 1960. Rapp var då chef för flygförvaltningen, en befattning som 
Swedlund ville att han skulle stanna på i ytterligare tre år och därmed lämna 
väg för general Westring att bli chef för flygvapnet. Westring skulle p.g.a. sin 
ålder nämligen aldrig kunna bli aktuell för ÖB-posten.52 

Det är uppenbart att utnämningen av Rapp var en väl genomtänkt hand
ling från regeringens sida, både när det gällde det okonventionella att välja 
en icke annigeneral och att välja honom mot avgående ÖB:s direkta motståncl. 
Man kan alltså utgå från att Rapp i utgångsläget hade ett starkt stöd för sitt 
uppdrag hos regeringen. 

Rapp tillträdde som ÖB, samtidigt som stora personalförändringar i övrigt 
gjordes i ledningen av försvarsstaben. Carl Eric Almgren ur armen tillträdde 
som försvarsstabschef och Dag Arvas ur marinen som s k souschef. Alla tre 
försvarsgrenarna var därmed företrädda i elen högsta ledningen av det militära 
försvaret. 

Jag har gått igenom Torsten Rapps relationer till sina två försvarsstabsche
fer, Carl Eric Almgren åren 1961 till 1967 och Stig Synnergren åren 1967 till 
1970. Jag har också tittat på relationerna till försvarsgrenscheferna och till 
försvarsministern och statsministern. 

När Rapp hade förordnats till ÖB våren 1961, fick han möjlighet att påver
ka utnämningarna av de nya högsta cheferna i försvarsstaben. Han bestämde 
sig för att en armeofficer borde bli försvarsstabschef- "Jag kände min svaghet 
beträffande armesidan." Efter kontakt med armechefen T hord C:son Bonde 
föreslog Rapp att Carl Eric Almgren skulle utnämnas till försvarsstabschef 

en utnämning som Rapp senare starkt ångrar. I övrigt avgjordes genom ett 
gemensamt sammanträde elen 16 mars 1961 mellan blivande Ö B och försvars
grenschefer vilka personer som skulle placeras på chefsbefattningar i stabsor
ganisationen. 53

52 Torsten Rapps arkiv, val. 5, "Torsten Rapps minnesanteclmingar" kapitel 3, KrA. 
53 Torsten Rapps arkiv, val. 6, mapp om personalfrågor, KrA.; de chefer som bl a placerades 

vid försvarsstaben from den 1 oktober 1961 var Arvas, Skoglund, Lundvall, von Vegesack, 

Palmstierna, Kierkegaard, Dahlberg, Löwenhielm, Varenius, Westin och Ro senius. 
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I sina minnesanteckningar pekar Rapp gång på gång hur illa samarbetet 
med Almgren fungerar. Han börjar med att peka på Swedlunds kommentar 
till andra över att Rapp valt Almgren till försvarsstabschef: 

Bra sa Swedlund, honom kan Rapp aldrig sätta på. Och han hade 
nog rätt. Efter 5 års maktkamp gav jag upp. Sista året var han praktiskt 
taget aldrig inne hos mig.54 

Före utnämningen till försvarsstabschef fick Almgren lova att inte bli så arme
betonad som den förre försvarsstabschefen, Curt Göransson. Rapp berättar: 

... han kallades från I 5 denna stort A och 10-betygsman bjöds på 
lunch och fick ge ett heligt löfte att ej bli en ny armebetonad Göransson. 
Det lovade han, och blev det aldrig heller. De hårdaste diskussionerna i 
militärledningen (MIL) ägde rum mellan honom och CA Göransson. 
De tyckte klart illa om varann.55 

Det är uppenbart att det bristande samarbetet mellan ÖB och hans närmaste 
man inte har karaktären av oenighet p.g.a. att man kommer från olika försvars
grenar och därför har olika åsikter i avvägningsfrågor. Maktkampen bestod i 
stället i att Rapp försökte komma in på ett tidigt stadium i handläggningen av 
stabens ärenden, något som inte fungerade med Almgrens ledning av staben. 
Rapp försökte också "att få honom att hålla sig hemma och sköta om mig och 
sin stab". Rapp gjorde långa frågelistor till Almgren ärenden han ville ha 
beredda eller på annat sätt ha svar på: 

Men allt var förgäves. 56 

Rapp pekar på att Almgren var inne hos honom då och men när Ö B ville 
säga något" 'måste' han som regel gå". När Rapp kom till MIL var han "alltid 
mycket sämre förberedd än fsgch {forsvarsgrenschefarna) Rapps omdöme 
om Almgren är inte nådigt: 

Han var formellt nästan servilt artig. Han var mycket skicklig och 
kunnig men alltför mångordig och talade gärna sluddrigt. Han drev 
egentligen bara sina egna uppdrag och ideer, och talade illa om många 
armekamrater (särskilt Göransson, Ove Ljung och Wåhlin). Talade 
gärna om Synnergrens partitakrik o tillhörighet. . . Han tyckte ej om 
Bengt Selander som rådde mig och beredde ärenden åt mig utan att 

54 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "1orsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 4, s.l, KrA. 
55 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 4, s, l, KrA. 
56 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 4, s, 1-2, KrA. 
57 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 4, s. 2, KrA. 
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höra Ag [Rapps förkortning för Almgren]. Ville bestämma allt. Släppte 
ingenting. Han fick min medalj vid avgången som ... samt mycket 
vackra lovord inför hela MB-mötet (Militärbefälhavarna på den regio
nala ledningsnivån). Jag betonade hans skicklighet men sa inget om 
hans omdöme. En mera självgod, egocentrisk människa av stabsnatur 
som ville synas och vara med över allt, har jag aldrig träffat. Dagboken 
kan tala om hur gånger jag sagt till honom att ändra sig. Men 
allt gick bra och det var ju huvudsaken. Att jag kände mig överflödig 
är ju en bisak. Vid diskussioner där jag var med fick jag knappt en syl i 
vädret och då andra yttrade sig muttrade han för själv hur fel andra 
hade.58 

Rapps beskrivning av samarbetet mellan honom och försvarsstabschefen, de 
två ledande personerna i i den enhetliga ledningen av det svenska försvaret, 
ger en mycket allvarlig bild: 

• en ÖB som inte information av sin närmaste man om det arbete som 
bedrevs i försvarsstaben, som inte kunde använda den för beredning av de 
frågor och ärenden han ville och därmed var sämre förberedd än försvars
grenscheferna i MIL. 

• en Ö B som "fick se på" när hans närmaste man lade ut texten.

• en ÖB som tvingades gå förbi försvarsstabschefen för att fa råd och bered
ning av ärenden.

• en försvarsstabschef som markerade att han inte har tid med ÖB.

• en försvarsstabschef som sysslade med detaljer, ville bestämma allt och som
ingenting släppte

Detta skulle kunna tydas som att ÖB-funktionen försvagades av dessa samar
betssvårigheter. 

Just skickligheten hos Almgren var avgörande för att Almgren trots alla 
samarbetsproblem under lång tid var Rapps och även Sven Anderssons kandi
dat som ny ÖB efter Rapp 1970. Rapp säger dock: 

Efter något år med Synnergren, Sg, fann jag dock att han var mannen. 
Jag närmade mig Sven A i frågan och han hade även då börjat svänga 
mot Sg.59 

Stig Synnergren hade tillträtt som försvarsstabschef 1967 och efterträdde då 

58 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 4, s. 2-3, KrA. 
59 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 4, s. 3, KrA. 
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Almgren, som i stället blev militärbefälhavare i Östra militärområdet och 
senare - den 1 oktober 1969 chef för armen. 

Det är uppenbart att maktkampen i den högsta ledningen ledde till att 
Almgren förlorade kampen om nästa ÖB-utnämning, eftersom han inte 
kunde samarbeta med Rapp. 

Man ska nog inte heller tro att Rapps känsla av underlägsenhet och undan
trängande i förhållande till Almgren är något som rör Rapps totala chefskap. 
Snarare måste kommentarer i berörda avseenden tolkas som hans känslor 
inför det försvarsinterna samarbetet med andra chefer och kolleger. Han hade 
ju en roll mot personalen och myndigheterna inom försvaret samt mot rege
ring, riksdag och det svenska folket, i pressen och andra medier. Där betydde 
Almgrens agerande mindre. 

När det gället Synnergrens korta tid som försvarsstabschef, finns inte 
så mycket material i Rapps arkiv. Materialet tyder på att Rapp uppskattar 
Synnergrens arbete i försvarsstabschefsrollen, men samtidigt är starkt besvi
ken på Synnergren för att han i varje fall inledningsvis haft en ringaktande 
inställning till Rapp.60 

Rapp har uppenbarligen en förmåga att skilja på sak och person eftersom 
han, från att från början i samråd med försvarsminister Sven Andersson ha 
rekommenderat Almgren till befattningen som ÖB efter sig själv, övergår till 
att förorda Synnergren. 

Rapp är under sin nioåriga period som ÖB aldrig nöjd med relationerna 
till sin stab och hur denna stab stöttar sin ÖB. Som framgår ovan gäller detta 
i hög grad under Almgrens tid som försvarsstabschef men även för tiden med 
Synnergren som stabschef. I sitt avskedstal till försvarsstaben den 29 septem
ber 1970 säger han uppriktigt: 

En avsevärd förbättring har här skett, som sagt, men varken ni eller jag 
har helt lyckats åstadkomma det samspel, som bör förefinnas mellan 
ÖB och hans stab. Det må bero på personer, organisation eller alltför 
stor arbetsbelastning, frivilligt eller ofrivilligt påtagen.61 

Det är uppenbart att han inte heller är nöjd med stabens arbete under 
Synnergrens ledning, men det finns inget som tyder på att det skulle finnas 
personliga motsättningar. Det finns inga tecken på att Synnergren skulle driva 

60 Torsten Rapps arkiv, vo!. 5, "'fors ren Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, där Rapp bl a 
säger: "Största besvikelsen: att Sg [Synnergren] uppfattat mig som en nolla tills han fick med 
mig att göra; då han lärt känna mig som en som höll fast sin linje.", KrA. 

61 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 11, s. 3, KrA. 
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armefrågor via sin position som försvarsstabschef. Lojaliteten i det avseendet 
verkar vara total hos de båda försvarsstabscheferna och försvarsstabsorganisa
tionen, i varje fall såsom Rapp uppfattat det. 

Försvarsstabschefernas och stabens lojalitet förefaller att givit stytka åt den 
fortsatta integreringen över försvarsgrensgränserna även om Rapp inte var 
nöjd med hur stabsarbetet fungerade. 

Jag går därefter över till att behandla Rapps relationer till försvarsgrensche
ferna. Dessa var inledningsvis Thord C:son Bonde, chef för armen (CA), Åke 
Lindemalm, chef för marinen (CM) och Lage Thunberg, chef for flygvapnet 
(CFV). Ake Lindemalm kom att sitta hela tiden som Rapp var ÖB. Bonde 
ersattes i oktober 1963 av Curt Göransson som armechef, och denne i sin tur 
av Carl Eric Almgren i oktober 1969. Lage Thunberg ersattes som chef för 
flygvapnet av Stig Noren i oktober 1968. 

Rapp konstaterar i sina minnesanteckningar att vid tillträdet som Ö B 1961 
var rekryteringen till de högsta befattningarna gjord ur människor med för
svarsgrenskarriärer i botten med undantag för Almgren. Även försvarsgrens
stabscheferna var utbildade med stark betoning på den egna försvarsgrenen. 

Han beskriver bilden som helt annan vid sin nio år senare. Både 
tillträdande ÖB och chefen för armen har varit försvarsstabschefer. Chefen 
för marinen och souschefen har lång försvarsstabstjänst i nyckelbefattningar. 
Cheferna för flygvapnet och marinen har varit militärbefälhavare respektive 
stabschef i integrerad milostab på den regionala ledningsnivån. Arme- och 
flygstabscheferna har haft nyckelbefattningar i försvarsstaben. 

Han konstaterar att den militära ledningen består av "krigsmaktsfolk" och 
att därav följer att 

• försvarsstabstjänst uppvärderats på alla håll

• att man talar samma språk från början utan speciell inkörnings- eller upp
lärningstid

• att kontinuiteten säkerställs.

Rapp såg i detta ett av 1960-talets viktigaste samordningsresultat. 
Rapp kommenterade reglerna om att deltagarna i MIL hade rätt och skyl

dighet att uttrycka sin mening i egenskap av ställföreträdande Ö B så, att han 
ansåg att denna regel, som varit nödvändig 1961, inte längre behövdes 1970 
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utan var "mogen att försvinna ur bilden eller att ej användas". "Eniga vi stå, 
söndrade vi falla" uttryckte han det. 62 

Vid sista MIL-sammanträdet uttrycker Rapp inför församlade försvars-
grenscheferna att 

Mil har fungerat mkt bra och blivit något av betydelse.63 

Rapp ansåg uppenbarligen att det mesta fungerat bra i förhållande till för
svarsgrenscheferna. På några ställen nämns skillnader i åsikter som inte har 
kunnat hanteras. Han nämner också att han haft ett dåligt samarbete med 
chefen för flygvapnet, Thunberg, som inte ville förstå betydelsen av en central 
styrning från ÖB. Rapp ansåg att man från flygvapnets sida var illojal 1967 
när 350 miljoner kronor dragits in.64 Vidare nämner han försvarsgrenschefer
nas avvikande meningar i Plan ÖB 67, som de i egenskap av MIL-ledamöter 
avgav samt armeofficeren Nils Skölds armelösning och dennes bakvägar till 
statssekreteraren i försvarsdepartementet, Karl Frithiofson. 

Rapp pekar också på att han och försvarsgrenscheferna med fruar blivit 
goda vänner och träffades bl a på middagar, något som naturligtvis påverkade 
arbets- och samarbetsklimatet mellan dem. Han nämner detta som ett av gläd
jeämnena under sin tjänstgöring.65 

Sammanfattningsvis kan man säga att ÖB:s och försvarsgrenschefernas 
relationer till varandra verkade goda. ÖB-institutionen ifrågasattes inte som 
den hade gjort så sent som under tioårsperioden innan.66 Rollspelet skedde 
utifrån instruktionen för MIL, där reglerna för att ha en avvikande mening var 
öppna och strikta. Något "skyttegravskrig" var inte aktuellt. Detta minskade 
misstänksamheten mellan de agerande cheferna och de berörda försvarsgre
narna. MIL kunde fungera väl trots olika åsikter i sakfrågor. 

62 1orsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 18 och kapitel 21, 
s. 6-7, KrA.

63 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "1orsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 21, KrA. 
64 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
65 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "lorsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
66 Som ett sällsamt mellanspel verkar han dock se dåvarande f!ygstabschefens, C H 

Nordenskiöld, avskedsbrev den 24 oktober 1969, där han aviserar sin avgång den l april 
1970, Brevet- där Nordenskiöld pekar på resursbristen i försvaret och utförligt argumente
rar för en återgång till en försvarsgrensinriktad organisation spreds till ett antal kolleger; 
Rapp konstaterar: 'Till mig angav han det verkliga skälet vara att han ej blev CFV efter 
T hunberg, och ej med säkerhet efter Noren 1972. Hans dumma avskedsbrev finns bland 
akterna. Kom uc i pressen. Dog snabbt", Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps min
nesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
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Till bilden av fred mellan ÖB och försvarsgrenscheferna hör också den 
gemensamma personalplanering och personalplacering man lyckades ena sig 
om, både innan Rapp tillträdde och under hela 1960-talet i övrigt. I detta 
ingår den vikt man i denna process fäste vid tjänstgöring i försvarsstaben och 
andra gemensamma organ.67 

Jag berör slutligen Rapps relationer till regeringens företrädare, försvarsmi-
nister Sven Andersson och något till statsminister Erlander. 

Rapp ansåg att vägen "till övriga i regeringen går genom SvenAndersson."68 

Han såg alltså Sven Andersson som sin närmaste chef och försökte följa tjäns
tevägens princip. Möten med statsministern förekom ibland som särskilda 
föredragningar men då oftast i reglerad ordning i t ex försvarsrådet. 

Rapp har en kluven inställning till sin chef försvarsministern. 
Han påtalar å ena sidan i några sammanhang att försvarsministern aldrig 

kallat honom till sig.69 Rapp har själv alltid fått ta initiativet och har till sist 
tröttnat när han inte får något erkännande och i inte kan se resultat. Han 
beskriver, något tvetydigt, Synnergrens roll som "budbärare" som "utmärkt 
välsedd och lojal" Han verkar besviken över att 

Politikerna (FöM) visar aldrig sina kort. Det kan han väl ej av politiska 
skäl. Vi, verksamhetsnivån måste lägga alla korten på bordet. Inget att 
göra åt; men obalans; måste dock accepteras men svårt att vänja sig 
vid.71 

A andra sidan uttalar han också mycket uppskattande om Sven Andersson. 
Han redovisar bland glädjeämnen han upplevt som ÖB "Personlig vänskap 
med Sven Andersson, samt vänlighet i alla sammanhang från regeringens 
ledamöter." Han nämner hur Sven Andersson vid en försvarsattachemiddag 
beskriver Rapp som en "modern officer". Han är mycket glad för att 
regeringen hade kunnat tänka sig att förordna honom för ytterligare viss tid, 

67 Torsten Rapps arkiv, vol. 6, mapp om MIL 1965-66, KrA. 
68 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 8, KrA. 
69 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1 och 8, KrA. 

Rapp skriver där: "Aldrig kallad till FöM. Alltid fått ta initiativ. Aldrig ett erkännande. I 
regel inget resultat. Trötmar. [Synnergren] dessutom en utmärkt välsedd och lojal 'bud
bärare' "; han säger även: "Det märkliga är att FöM aldrig kallat mig. Anledningen till besök 
har, utom rena qa,.,<e:saK<:r, mest personalfrågor, varit klarläggande av rykten varvid FöM 
ofta genom mig fått veta vad sig i hans departement tilldragit haver". 

70 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
71 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 

94 



Håkan Jarmar 

och när han inte ville det var beredd att stödja hans kandidatur som efterträ
dare till norrmannen Bull, FN:s övervakare i Jerusalem.72 

Det är uppenbart att Rapp och Andersson haft likartade åsikter i nästan 
alla utnämningsärenden som formellt beslutades av Kungl Maj:t. ÖB var ju 
den som tog fram förslagen. Han klagar vid några tillfällen på politiska tillsätt
ningar, bl.a. när det gäller tillsättningen och utnämningen till generalmajor 
av chefen för försvarsdepartementets planerings- och budgetsekretariat, Benkt 
Dahlberg, något som kom att fa stor betydelse för försvarsdepartementets 
aspirationer på att dra till sig makten från den militära organisationen genom 
det nya planeringssystemet.73 Men Rapp desavouerades i övrigt inte på samma 
uppenbara sätt vid regeringens utnämning av chefer som sin företrädare. 

Han var överens med försvarsministern i ett stort antal frågor. Förutom 
när det gällde personalplaceringarna, var de överens om frågor som integre
ringen, försvarets målsättningar och försvarsrådet samt andra enskilda frågor 
som affären Wennerström, att militär inte skall användas for att upprätthålla 
allmän ordning, chefslönefrågorna samt andra personliga förutsättningar för 
att kunna utöva ÖB-ämbetet74

• 

Rapp klagar på att kontakterna med Sven Andersson inte leder till resultat. 
Han räknar upp ett stort antal ärenden där så inte varit fallet. Ett exempel, 
som han anger, är att när det gäller forsvarsfrågan så har han aldrig ratt mer 
än marginella anslagsförändringar till stånd vid uppvaktningar hos försvars
ministern. 

Planeringsnivån i 1968 års försvarsbeslut är en annan besvikelse. Ett antal 
fastighets- och byggnadsfrågor, där han försökt bevara eller reservera mark för 
krigsmakten, hade han inte heller någon framgång i. I kvarteret Fältöversten 
på Östermalm i Stockholm ville han låta bygga for militära staber och förvalt
ningar, och den del av kronans mark där Filminstitutet placerades hade han 
också planerat utnyttja for de militära staberna. 

Han anger också att hans protester mot inrättandet av försvarets ratio
naliseringsinstitut (FRI) som skulle granska rationaliteten inom försvaret 
och genomföra effektiviseringar inte hade framgång Han konstaterar att 
utdelningen av kontakterna med forsvarsministern var "skäligen mager". Han 
anger att besöksfrekvensen hos ministern blev starkt sjunkande med åren. När 

72 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
73 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 1, KrA. 
74 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 8, s. 8:1, KrA. 
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han till slut fick avslag på en försvarsattacheplacering i Oslo gav han upp och 
avsåg inte dit mera förrän han blev kallad. 75 

Han sammanfattar sitt omdöme om kontakter med politikerna: 

Jag har fatt lära mig att samtal med en politiker (mest erfarenhet med 
Sven Andersson) är som att spela med öppna kort mot en som har 
gömda kort och knappast bjuder; en som endast i regel orienterar om 
det man frågar på. En som aldrig uttrycker sin tillfredsställelse med 
det vi gör. Men sådant är väl spelet. Det kanske kan bli en förbättring 
på 70-talet då ju människan skall kommas ihåg. Man ömmar för de 
vpl vilket är alldeles i sin ordning, men man har ingen tanke på perso
nalvård, då det gäller den fast anställda personalen och då allra minst 
officerarna. Hoppas även det blir opportunt på 70-talet. Inget land har 
duktigare officerare än vi, men i inget land står yrket så i kurs hos 
de flesta civila unga som hos oss. Märkligt, men troligen en kvarleva 
från 30-talets kaserngårdar och Hit!ertidens preussare. Alltjämt kallas 
vi ibland militarister.76 

När det gäller relationerna till statsministern finns det inte så många anteck
ningar eller kommentarer från Rapp. Han skriver bl.a.: "Socialdemokraternas 
ledare och huvuddel ett gott stöd under hela 60-talet" .77 Det finns också mate
rial som visar att han varit mycket aktiv att argumentera för försvarets sak 
hos statsministern, t.o.m. så aktivt att Tage Erlander vid ett tillfälle ilsknade 
till över hans enträgenhet att få till stånd ett möte och demonstrativt gick 
därifrån.78 I övrigt skedde merparten av kontakterna med statsministern i för
svarsrådet. 

Han verkar dock desillusionerad, känner sig sviken och upplever att orga
nisationen inte värderas så högt i människornas ögon som den borde - att man 
aldrig får beröm för det man gör. Man får en tydlig bild av Rapp som en ÖB 
som egentligen uppskattas av politikerna, både av regeringen och oppositio
nen, och har deras stöd under hela sin ämbetsutövning. Han är en ÖB som 
emellertid själv blir alltmera tveksam till kontakterna med politiker och mer 
och mer isolerar sig och arbetar genom ombudet Synnergren. 

Även om han uppenbarligen har en bra grundrelation till försvarsminis
tern, känner han att denne inte stödjer honom i viktiga frågor och har en "dold 

75 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" 8, s. 8:2, KrA. 
76 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 8, s. 8:2, KrA. 
77 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 8, s. 8:3, KrA. 
78 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, Mapp om Frågor i förhållande i förhållande till regeringen 

1963, KrA. 
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agenda". I det stora hela förefaller ändå Rapp ha ett inflytande på försvarsmi
nistern och resten av regeringen. I huvudsak bedrevs ju också en försvarspo
litik som vidmakthåller ett starkt svenska försvar, en materielförnyelse och 
löpande modernisering sker i försvarsbesluten och det är inte förrän i slutet av 
årtiondet och början av nästa årtionde som nedgången i ekonomin börjar bli 
mera påtaglig. Rapp har starkt stöd for den fortsatta integreringen inom för
svaret, med bl.a. den integrerade regionala organisationen på milonivå. Han 
har också i allt väsentligt stöd i de viktiga chefsutnämningsfrågorna. 

Det här avsnittet har handlat om relationer mellan chefer i försvaret. 
Avsikten med genomgången har varit att spåra om relationer mellan viktiga 
chefer inom försvaret haft någon betydelse för centraliseringen inom det mili
tära försvaret och styrkan i ÖB-funktionen. 

Jag har funnit många intressanta kommentarer från Rapp. Det gäller 
anteckningar om relationerna till de två försvarsstabscheferna som under nio
årsperioden ledde hans stab och de tre försvarsgrenscheferna. Det gäller också 
anteckningarna om relationer till hans "överordnade" i regeringen, framför 
allt försvarsministern Sven Andersson. 

Personfrågor och utnämningspolitik samt kontakter mellan ledande per
soner utom och inom försvaret har uppenbarligen haft en stor betydelse för 
befästandet av den redan genomförda integrationen i försvarsstaben och för 
vidareutvecldingen av en integrerad ledning. 

Man kan peka på samsynen mellan den politiska nivån och Rapp angående 
behovet av fortsatt integrering över försvarsgrensgränserna. Denna måste ha 
varit av grundläggande betydelse för ÖB:s förmåga att driva integrerings
frågorna - ett stöd i ryggen från den politiska nivån. Det var ett stöd som 
fanns under hela Rapps ämbetstid. ÖB-institutionen kändes etablerad och 
ifrågasattes inte. 

Rapp fick ju möjlighet att tillsammans med berörda försvarsgrenschefer i 
förväg under våren 1961 personligen planera chefsuppsättningen i försvars
staben. Det viktigaste valet var då naturligtvis försvarsstabschefen, men även 
sektionscheferna var viktiga inför framtiden. Han kunde alltså senare vid sin 
avgång konstatera att merparten av dem, som satt i ledande positioner i för
svarsgrenarna, vid hans avgång hade gjort sin karriär i försvarsstaben. Vid 
avgången bestod försvarets ledning av människor utbildade och indoktrine
rade i ett mera integrerat tänkande över försvarsgrensgränserna. 

Vad betydde då valet av försvarsstabschefer för att driva den integrerade 
ledningen? Jag har främst uppehållit mig vid Almgren och hans roll, eftersom 
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han var i tjänst i början av den aktuella perioden och höll på i så pass många 
år som sju. Relationerna mellan Rapp och Almgren fungerade uppenbarligen 
riktigt dåligt, dock utan att någon personlig osämja kan spåras. Jag har försökt 
fä grepp om huruvida relationerna stärkte eller försvagade målinriktningen 
mot integration. Jag har funnit att Almgren, som var en mycket stark person
lighet, bidrog kraftfullt till integrationstankarnas förverkligande och var ett 
bra val av Rapp. Jag har inte sett några indikationer på att Synnergren, trots 
att Rapp umgicks bättre med denne, fungerade som ett lika starkt stöd för 
integrationsutvecklingen. Hans tid som försvarsstabschef var ju också relativt 
kort och de flesta "stötarna" hade tagits tidigare. 

När det gäller den andra frågan, den om en eventuell maktkamp inom 
MIL med försvarsgrensledningarna, har jag inte funnit något material som 
tydligt pekar på någon sådan. För att "maktkampen" skall ha någon relevans 
i det här avseendet bör den ju antingen handla om ÖB:s och försvarsstabens 
roll som auktoritativa samordnande och ledande organ eller vara hänförlig till 
kampen om avvägningen mellan försvarsgrenarna. 

Förvisso finns i MIL i avvägningsfrågorna särskilda uttalanden till förmån 
för var och en av de tre försvarsgrenarna, men dessa förefaller med något 
undantag avgivna i god ordning och enligt regelsystemet för MIL. Yttrandena 
har också karaktären av rättf'årdigande inför den egna försvarsgrenen. 

Flygvapenchefens och flygstabschefens reaktioner vid frysningen av 
350 miljoner kronor 1967 ledde dock till mera långtgående konsekvenser. 
Förutom att Rapp hanterade flygvapenfrågorna hårdare än vad han eljest skul
le ha behövt göra, och därmed inte hade helt goda relationer till flygvapenled
ningen, så inträffade ju med flygstabschefen Nordenskiölds avgång ett påhopp 
både på ÖB-institutionen och den resursavvägning som den stod för. 

I huvudsak existerade maktkampen i MIL inte alls eller på en mycket for
mell, officiell och artig nivå. Rapps ledning av MIL och umgänge i övrigt med 
försvarsgrenscheferna och övriga som var engagerade i MIL var på en mycket 
informell nivå, där de berörda utvecklades till personliga vänner. Detta visar 
på att han var en modern chef, som visste att man leder en organisation genom 
sina medarbetare och inte i konfrontation med dem. Med små åthävor fick 
han organisationen och arbetet att gå åt det håll han ville . 
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Utnämningsfrågor 

Ovan har jag berört några frågor av personalplaceringskaraktär när det gäl
ler de högsta militärerna och även givit några korta kommentarer angående 
utnämningsprocedurerna. Detta har varit viktigt för att beskriva relationerna 
mellan de högsta chefspersonerna. Nedan går jag ytterligare in i utnämnings
frågornas betydelse för förmågan att driva integrationen inom försvaret. 

Rapp beskriver det som att integreringen i "topparna" har kunnat hållas 
under hans ÖB-tid med undantag av souschefen för försvarsstaben under slu
tet av perioden, då både ÖB och souschefen var flygare. Detta visar hur stor 
vikt han lade vid att det skulle finnas höga chefer i varje integrerad stab ur de 
tre försvarsgrenarna - ett som man kan tycka stelt resonemang- men också ett 
sätt att se till att kompetenser fanns på högsta nivån att bedöma frågor rörande 
alla försvarsgrenarna med sakkunskap. 

Han har en ändå ganska pragmatisk syn på betydelsen av försvarsgrensbak-
grunden som styrande faktor: 

Om en Ö B suttit ett antal år (för mig ca 2 a 3 år) tänker han ej speciellt 
som flygare längre. Härtill kommer hans "gisslan"-ställning. Han får 
under inga omständigheter visa sig partisk mot "egen" försvarsgren. 
Han har sålunda ganska snart ingen "egen" försvarsgren. 

Han hävdar att denna integrationsprincip stötts av alla utom armechefen 
Göransson, som ansåg att eftersom armens officerskår var mångdubbelt större 
än de båda övriga försvarsgrenarnas borde något slags proportionalitetstän
kande rätteligen ha tillämpats 

Vid tillkomsten av de sex milostaberna 1966 bestämdes att fördelningen av 
militärbefälhavarposterna skulle göras i proportionen fyra från armen och en 
från var och en av de två övriga försvarsgrenarna - detta var också sanktionerat 
av försvarsministern. Det är uppenbart att man strävade efter att följa fördel
ningsprinciperna och att man lyckades hålla dessa ända till dess att situationen 
blev svår för flygvapnet med oberäknat tidiga avgångar för ett antal chefsper
soner, vilket innebar att ett antal chefsaspiranter måste "dras upp" fortare. 79 

Det man kan kommentera omkring detta är att knäsatta "rättviseprinci
per" har fatt styra hårt i integrationens intresse. Det skulle vara rättvis fördel
ning av antalet befattningar oavsett den kompetens som fanns bakom varje 
utnämning. Integrationsprincipen har således både sina styrkor och svagheter. 

79 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 5, s. 5:1, KrA. 
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En känslig och ganska stelbent chefsförsörjning blev resultatet80 
- dock ändå

något unikt vid en tid då sådan systematik knappast tillämpades någonstans
vare i förvaltning eller näringsliv.

Det är uppenbart att det fanns en stor samsyn mellan den formellt utnäm
nande regeringen och ÖB i berörda utnämningsprinciper och i konkreta 
utnämningsfall. Rapp fick t o m ha synpunkter på vem som skulle bli hans 
efterträdare, något som kanske i andra fall är ovanligt, men förefaller naturligt 
i en så hårt styrd befordringshierarki som försvarets. Rapp redovisar egentligen 
bara en knapp handfull fall med namngivna personer, där regeringen i form av 
Sven Andersson gjort bedömningar som avviker från ÖB:s.81 Rapp säger: 

Jag vill dock betona att då det gäller placering i högre befattningar 
och ett anammande av bl a försvarsledningsutredningens principer 
om integrering i toppbefattningar inom fst och milo, ja då har FöM 
och jag till 99 % varit överens. Politisk hemvist har ej haft betydelse i 
utnämningsfrågor, i varje fall på intet vis i den nu förestående genera
tionsväxlingen i toppen. 82 

Därmed tar han också bort tvivlen på att hans efterträdare Synnergren valts 
mot bakgrund av andra meriter än de militära, vilket Rapp och hans hustru 
fick försöka klarlägga i den sociala efterdiskussionen till valet av ny överbefäl
havare 1970.83 

Min analys och bedömning är att "chefsförsörjningssystemet" i ovan 
beskrivna form varit en viktig faktor för integrationen av försvarsledningen. 
Genom att man ända från försvarets mest centrala befattning, ÖB-funktionen, 
ända ned till lokal nivå har haft en karriärplanering för chefer och nyckelper-

80 Torsten Rapp visar med ett exempel på hur slumpen kan komma att styra utfallet av det 
ganska stelbenta befordringssystemet. Han säger: "Ett exempel på hur slumpen avgör även 
de viktigaste befattningar är följande. (Almgren) skulle planenligt lämna mig I/ 4 1966 
men med hänsyn till uppskjuten försvarsutredning eller rättare sagt försvarsbeslut , upp
sköts detta till 1/7 1967. Planerad och godkänd efterträdare var Skoglund; men så hade 
han sin knäfallshistoria och var därmed ur leken politiskt, trots att han blev friad helt. 
[Synnergren] togs ut ett år från asrch-befattningen [armestabschefsbefarmingen] till MB 
B [militärbefälhavare för Bergslagens militärområde] för att fa erfarenhet före fstchjobbet 
[försvarsstabschefsjobbet]. Hur hade det sett ut idag om Skoglund blivit fstch 1966 eller 
1967? hade då ej blivit ÖB utan hade stått utan konkurrens. varit CA [chef för 
armen]. Där ser man verkan av ett knäfall.", Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps 
minnesanteckningar" kapitel 5, s. 5:2, K1A. 

81 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 5, s. 5:2, KrA. 
82 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar" kapitel 11, s. 3, KrA. 
83 Torsten Rapps arkiv, vol. 5, "Torsten Rapps minnesanteckningar", kapitel 5, s. 5:2, KrA. 
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soner, har man fått en tydlig målinriktning med de krav denna målinriktning 
ställt på olika utbildningar och tjänstgöringar under karriärvägen. 

Min bedömning är att Rapp förstod hur viktigt det var med ett chefs
försörjningssystem med stegvisa krav på utbildning och placering på befatt
ningar, från den försvarsgrensindelade lokala/regionala organisationen upp till 
den alltmer integrerade organisationen på de högre ledningsnivåerna. Hans 
agerande visar tydligt den vikt han fäster vid chefsförsörjningssystemet som 
dimensionerande för hela personalförsörjningen. Det är alltså inte bara inrät
tande av de formella och integrerade organisationerna som avgör resultatet, 
legitimiteten och inflytandet utan det innehåll i form av människor med 
bakgrund samt kunskap och erfarenheter som man fyller organisationerna 
med. 

Det av Rapp tillämpade systemet för chefsförsörjning var en mycket viktig 
del i stärkandet av ÖB:s roll i ledningen av försvaret. 

Slutsatser av min undersökning 

Jag ställde inledningsvis fyra frågor som jag har försökt få svar på i undersök
ningen, nämligen 
• Hur agerade ÖB för att leva upp till och ytterligare förstärka processen

mot en samordnad och integrerad operativ ledning inom det militära
försvaret?

• Vilken roll spelade personfrågor, utnämningspolitik och kontakter mel
lan ledande personer inom och utom försvaret för att driva samordning
och integration inom det militära försvaret?

• Vilken roll spelade utvecklingen av det nya planerings- och ekonomi
systemet för synen på ledningsfrågorna fr.o.m. andra hälften av 1960-
talet?

• Hur utvecklades "maktkampen" inom den centrala militära ledningen
mellan ÖB och försvarsgrenscheferna i MIL?

Jag har försökt svara på frågorna genom att gå igenom material ur Rapps arkiv 
samt viss litteratur som kan vara av betydelse. Som framgår av redovisningen, 
anser jag att frågorna har blivit besvarade på ett sådant sätt att jag kan dra vissa 
övergripande slutsatser. Jag kan konstatera att alla frågorna har varit relevanta 
och svaren på dem, vart och ett, har bidragit till att ge en total bild av utveck
lingen under Torsten Rapps nioåriga rid som ÖB. 
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I korthet är svaren på de fyra frågorna: 

• Torsten Rapp agerade med de medel han hade till buds för att konsolidera
och utveclda den integrerade ledningen med hjälp av systematiska chefs
utnämningar, fortsatta organisationslösningar i stabs- och förvalrningsor
ganisationen (t ex på högre regional nivå), agerandet i MIL och gentemot
statsmakterna och genom vid särskilda tillfällen uttalade budskap till per
sonalen i sin stab. Han agerade kraftfullt men utan yttre åthävor.

• Personfrågor, utnämningspolitik och kontakter mellan ledande personer
utom och inom försvaret var viktiga för hans förmåga att kraftfullt driva
integrationsprocessen.

• Det nya planeringssystemet fick en stor betydelse för att urholka den
maktställning i långsiktiga planeringsfrågor som ÖB fatt 1961 i den nya
organisationen och fick stor betydelse för försvarsdepartementets infly
tande över den militära planeringen.

• Man kan inte tala om någon egentlig maktkamp mellan ÖB och försvars
grenscheferna i MIL; i den mån skilda meningar förekom kunde dessa
hanteras på ett rimligt sätt och utan övertoner genom formella särskilda
yttranden; flygvapensidan kan möjligen vara ett undantag i detta konsta
terande, i varje fall för delar av den andra halvan av Rapps ämbetsperiod.

Ortmark ger, som jag citerar inledningsvis, en bild av Rapp som en svag ÖB. 
Denna bild har stått oemotsagd i många år i brist på mera ingående bedöm
ningar från historiker av vad utvecldingen inom det militära försvaret ledde till 
under 1960-talet, och vad av detta som får anses vara ÖB:s förtjänst. Det bör 
noteras att omdömet om Rapp skrevs närmare två år före hans avgång. 

Min hypotes har ju varit att det skedde en samling av ansvar och befo
genheter hos överbefälhavaren under ett stort antal år före Rapps tillträde, 
och att denna utveckling fortsatte under Rapps tid. Därtill kom också under 
1960-talet en tydlig tendens till överförande av makt till statsmaktsnivån och 
dess beredningsorgan, departementsorganisationen - framför allt försvarsde
partementet. 

Var då Rapp en svag ÖB? 
Svaret måste bli ett otvetydigt nej. Han var en ÖB utan yttre tecken på 

styrka, i va1je fall jämfört med sin företrädare "Stora bullret" Swedlund. Han 
var en man utan yttre åthävor, stora ambitioner att framhäva sig själv och 
med begränsad förkärlek för militära former. Han var i många avseenden en 
"civil" chef av ganska modernt snitt och med åsikter om personalledning, 
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arbetsmiljö, andra miljöfrågor och användningen av ADB som sannolikt låg 
på framkant i utvecklingen för att vara på 1960-talet. 

Han stöddes inte tillräckligt i arbetet av sin stab, försvarsstaben, även om 
resultatet av hans och stabens arbete ändå blev bra. Trots flera påpekanden 
från Rapp till både Almgren och till staben lyckades han inte ta samarbetet 
att fungera fullt ut. Rapp kände sig illa informerad inför militärledningssam
manträden liksom i andra sammanhang där han ibland fick läsa om sina beslut 
i tidningarna. 

Samarbetet i militärledningen förefaller ha varit gott större delen av tiden. 
Avvikande meningar mellan ÖB och någon av försvarsgrenscheferna kunde 
hanteras med stöd av reglerna om avvikande mening. Detta blev ett forma
liserat förfarande och kunde skötas på ett byråkratiskt sätt utan samarbets
svårigheter i övrigt. 

Rapp kände starkt stöd från regeringen och oppositionsledarna. 
Inställningen till försvarsministern var dock ambivalent. A ena sidan betrak
tade han honom som en personlig vän och å den andra som en minister, som 
han fick allt större aversion mot att gå till. Han skickade hellre stabschefen dit 
som "budbärare". Han kände sig stött av att aldrig bli kallad till ministern. 
Ministern utdelade heller aldrig något beröm. Torsten Rapp ansåg sig inte 
kunna lita på besked och fick bara halvkvädna svar. I praktiken hade han dock 
en stor samsyn med försvarsministern, bl.a. i de så viktiga integrationsfrågorna 
och frågor om placering och utnämning av höga chefer. 

Rapp drev målmedvetet i sin stab och i militärledningen frågorna om orga
nisation och bemanning. Budskapet till försvarsstaben under inledningen av 
hans tid som ÖB var tydligt och handlade om behovet av ett integreringstän
kande. I MIL handlade det om att hantera avvägningsfrågorna mellan olika 
typer av stridskrafter på ett sätt som var fritt från försvarsgrenstänkande och 
som gjorde försvarsgrenscheferna medvetna om sin roll som ställföreträdande 
ÖB. Den låga profilen kompenserades med ihärdighet. Rapp visste vad han 
ville. 

Man kan knappast tala om en maktkamp inom den militära ledningen. 
De yttringar som kom upp inom flygvapnet och armen vid några tillfallen 
väckte stor uppmärksamhet men försvagade inte integrationsprocessen. Rapp 
föreföll ha kunnat separera sina åsikter om sak och person. Även om han i 
tjänsteärenden kunde ha svårt att dra jämnt med exempelvis flygvapenchefen 
T hunberg, så påtalade han den privata vänskapen med militärledningens che
fer som ledde till att han inte fick dessa emot sig i integrationsarbetet. 

Jag har funnit att den enhetliga planeringen av chefsförsörjningen har varit 
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av väsentlig betydelse för förmågan att befästa betydelsen av den gemensamma 
integrerade organisationen på central nivå, senare under perioden även på 
högre regional nivå. Utvecldingen gick under 1960-talet enbart åt det håll 
Rapp önskade - i nn:2-rera.ndle riktning med maktcentrum hos överbefälha
varen på central nivå och militärbefälhavarna på regional nivå. 

Han fick i sin tur lämna ifrån sig makt och inflytande till nivån ovanför 
- statsmak.tsnivån.

Försvarsdepartementet, som i mitten på 1960-talet mera fick karaktären av
ett totalförsvarsdepartement, drog, förutom sådant som tillfördes från andra 
departements områden, till sig viktiga verksamheter som ÖB skulle bedriva 
inom långsiktsplaneringsområdet. Av min undersökning framgår att det nya 
planeringssystemet som utreddes under andra halvan av 1960-talet av den 
s.k. programbudgetgruppen och infördes successivt från 1970 - redan under
utredningsstadiet började förändra maktbalansen till fördel för försvarsdepar
tementet, vilket starkt oroade Rapp.

Försvarsministern var väl medveten om detta. Det nya planeringssystemet 
marknadsfördes inom organisationen med begrepp som decentralisering och 
större frihet i genomförandet av verksamheten. Rapp hade sina föraningar om 
att om inte frågan medvetet drevs i decentraliserande riktning, skulle utveck
lingen lika väl kunna gå mot centralisering. När det gällde planeringssystemets 
långsiktiga delar perspektiv-, program- och systemplaneringen - var det 
uppenbart att delar av det ansvar som lagts på ÖB-ämbetet i instruktionen 
från 1961 genom utformningen av planeringsrutinerna lyfts av och blivit 
departementsfrågor. 

Min undersökning ger en ganska klar bild av en målmedveten och ihärdig 
överbefälhavare, som begränsade yttre åthävor och ett gott stöd av mili
tärledningen driver samordnings- och integrationsprocessen inom det militära 
försvaret. 

Stöd har också funnits från departementsnivån genom försvarsministerns 
del i processen. Man har från departementets sida passat på att dra till sig 
viktiga avvägningsfrågor från Ö B som en del i utvecklingen av det nya plane
ringssystemet. Försvarsdepartementet har blivit en kraftfull del av försvarsled
ningen - en civil ledningsinstans som inte längre är i händerna på militärerna, 
när det gäller att ta fram underlag för det politiska beslutsfattandet. 

1960-talet är en period av kraftfull centralisering av ansvar och befogen
heter - makt - inom det militära försvaret, och en konsolidering av ÖB-funk
tionen. 

Det är dags att ompröva Åke Ortmarks omdöme. 
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"What is Expeditionary 
War?" 1

Brian McAllister Linn 

The question "what is expeditionary war?" may appear self-evident. But 
since the l 960s the armed forces' joint definition of expeditionary war could 
apply to almost any military operation undertaken outside the nation's geo
graphical barders. In common with other joint-service terms such as "Military 
Operations Other Than War," such vagueness allows each service to daim a 
slice of the expeditionary mission and its budget. Some in the Navy enthuse 
about the Expeditionary Strike Group, a mission-tailored "means to ensure a 
fully capable, flexible, and global naval presence" through "cooperadve engage
ment capability" and "networked and distributed combat force."2 Within the 
Marine Corps there is a tenden<.,y to deliberately confuse expeditionary war
fare with amphibious warfare, and to refer back to the Corps' historie legacy 
of "small wars" and over-water assaults. In one of the more recent of its trans
formation initiatives, the U.S. Army dedared its intention to be a "Campaign 
Qua!ity Army with Joint and Expeditionary Capabilities." The U.S. Air Force 
boasts its "Expeditionary Air Forces" and, at least in some cirdes, rewrites 
history to demonstrate rhat World War II was actually an expeditionary war 
(won, of course, through air power). Some military writers even envision a 
future in which a cornmander in the United Stares will be able to send a surgi-

Denna text återges med tillstånd av Ntwttl History, Copyright© 2005 U.S. Naval Institute/ 
www.navalinstirute.org." 

2 Kendall King, USN and CDR Tom Holmes, "Expeditionary Strike Group!" Proceedi11gs 

129 (March 2003): 90-93. 
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cally precise cruise missile to a target tens of thousands of miles away-seem
ingly unaware that "push button warfare" is neither new nor expeditionary.3 

At present, there is very little effort to answer the essential quesrions rhat 
would allow for a precise definition of expeditionary war. How is expedi
tionary warfare distinct from conventional outside-the-border military opera
tions? Is it defined by the geography of the area of operations? By the objec
tives of the military forces? By the size and composition of the force? By the 
amount of force used? By the duration of the campaign? Instead of seeking 
precision, service spokesmen make the term ever more vague and confus
ing, so that expeditionary war can mean, according to the speaker, a quicls: 
in-and-out punitive mission or the main component of the Global War on 
Terror. Instead of clarity and precision, the tendency has been to string buzz
words together, producing such gibberish as: "Joint Adaptive Expeditionary 
Warfare requires capabilities organized cross-enterprise, adapting dynamically 
to uncertainty and turbulence in a multi-dimensional, nonlinear, competitive 
environment."4 

The paucity of informed analysis in writing on expeditionary warfare 
stems, in part, from the fact that many current military analysts base their 
recommendations for current policy on inaccurate assessments of past experi
ences. Thus, quasi-mythological events, such as Presley O'Bannon's march on 
Tripoli or Frederick Funston's capture of Emilio Aguinaldo, are cited as the 
inspiration for expeditionary doctrine. In order to counteract both the more 
extravagant abuses and the overly pessimistic notion that every foreign inter
vention must end in tragedy, military historians need to participate in this 
dialogue. They can provide today's writers with a better understanding of how 
the past can help guide the present. Moreover, they can provide important 
context by explaining how the U.S. military's understanding of expeditionary 

3 Jack A. Frederoff and Christopher A. Lelhuish, "Expeditionary Warfare and Conflict 
Deterrence", 1994, Center for Naval Warfare, Box 94, Record Group (RG) 37, NWC 
Naval Historical Collection, Newport, RI; Daniel E. Mortenson ed., The Air E.:peditionm-;• 
Force in Perspective, (Maxwell AFB: Airpower Research Institute, 2003). Roger Barnett, 
E,,peditionary Power Projection: An Operational Concept for the U.S. Na11J1Strategic Research 
Department Research Report 5-96 (Newport: Center for Naval Warfare Studies, 1996); 
Andrew Dorman, Europmn Adaptation to Bcpeditionmy Warjitt'I!: Implications for the U.S. 
Anny (Carlisle: Stratcgic Studies Institutet, 2003); "Scrving a Nation at War", www.army. 
mil.jec. 

4 Department of Defense, Office af Force Transformation, "Operational Sense and Respond 
Logistics: Coevolution of and Adaptive Enterprise Community", 6 May 2004, www.ofc. 
osd.mil/initiatives/ srl/S&RL_ Concept_Short.doc 
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warfare has evolved and changed. One particularly valuable area of inquiry is 
the century prior to the deployment of the American Expeditionary Forces in 
World War I. 

To begin at first principles, it is essential to recognize that for over a cen
tury Americans, both civilian and military, regarded expeditionary warfare 
as a threat, not a means for global power projection. The defense policy of 
the Early Republic expressed this concem in a number of ways, from the 
Constitution's provisions that the militia could be called out to repel invasion 
(but not for overseas war) to the priority given to coastal defense fordfica
tion. For 19 th century Americans, the meaning of expeditionary warfare was 
clear. In two wars, the British were able to send large expeditionary forces 
that forcibly occupied several major cities-Boston, New York, Philadelphia, 
Charleston, Washington-and to attack and burn many others. Following 
the last of these wars, the Army took as its first priority the defense of the 
vital commercial ports, and for the next cemury Congress supported a series 
of harbor fortification programs on both the Atlantic and Pacific coasts. That 
the only time these fortifications fired their guns in anger was against other 
Americans <luring the Civil War should not detract from the urgency with 
which military writers, including navalists such as Alfred Thayer Mahan, sup
ported them. Even during the interwar era, air power advocates boasted as 
much of the airplane's abiliry to defeat an enemy invasion as they did of its 
potential for strategic strikes against hostile cities. Thus in many ways the 
traditional American military view of expeditionary war has more in common 
with a strategic ballistic missile defcnse shield than it does with the aggressive 
global preventative war concepts of today.5 

Throughout the 19th century, Army officers almost unanimously rejected 
offensive expeditionary warfare as contrary to the nations strategic interests. 
As one officer wrote in 1894, "We are so widely separated from all nations of 
great importance that there is absolutely no probabiliry that we shall ever be 
called upon to send against chem an invading force. "6 Nor did their civilian 
superiors, even those presidents who sought to acquire overseas possessions, 

5 Robert S. Browning lII, Tioo if by Sea: The Developme11t oj A111ericm1 Coastal Defense Policy 
(Westport. CT: Greenwood Press, 1983; David A. C lary, Fortress America: The Corps oj 
E11gi11eers, Hampton Roads, and United Smtes Coastal Defense (Charlottesville: University 
Press ofVirginia, 1990). 

6 George W. Van Deusen, "What are the More Needed for Our Future Prorection, More War
Ships or Better Coast Defenses," joumal oj the A1ilitary Service lmtit11tio11 15 (September 
1894): 890. 
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provide any strategic guidance that would suggest this was a primary mission 
for either service. Rather, there is evidence of a consensus among officers that 
aggressive expeditionary warfare was fundamentally against both the Army's 
credo and the nations core ideals. Writing on the Mexican War, General Ethan 
Allen Hitchcock wrote, "I might draw a line between my duty to remain in 
the army to repulse any attempt made from abroad upon us, and the question
able duty of going beyond our borders to inflict a direct wrong upon anorher 
people, with probable injury to us in rhe end."7 In a book published in 1897, 
a year before his service sent two expeditionary corps across the globe, the 
Army's former commanding general declared emphatically "Foreign conquest 
and permanent occupation are not a part of the policy of this country."8 Those 
today who argue expeditionary war is American Way of War must accept 
that for many 19th century officers, an aggressive war against an enemy that 
had not attacked American soil was both militarily and mo rally unthinkable. 

W ithin the Navy; there was more acceptance of an offensive expeditionary 
mission, bur hardly in the context that today's thinkers envision it. Although 
some wrirers have argued that from its founding the U.S. Navy was an "expe
ditionary' ' force, this claim is based on a highly selective use of historical exam
ples and ofren counterfactual arguments. Under such reasoning, Commodore 
Matthew Perry's mission to Japan is termed "expeditionary'' because if it had 
bad to fight, it supposedly could have. But Perry's mission is better described 
as engagement, or imperialism, or diplomacy; calling it an expedition is incor
rect, both historically and as a guide for the present. Similarly, there is 110 

doubt that the Navy and Marine Corps conducted punitive strikes, naval 
landings, amphibious raids, and other landing operations. But these were ad 
hoc incidents of military forces assisting the commerce-protecting gunboat 
diplomacy of the era, not as part of a national strategy of using expedition
ary war to further American interests across the world. Those who single out 
incidents such as Presley O'Bannon's march towards Tripoli as evidence of a 
putative expeditionary war heritage need to give equal attention to presiden
tial declarations that rhe purpose of the Navy was to serve as "floating fortifica-

7 Ethan Allen Hitchcock, Fifa;, Years i11 Camp and Field (1909, reprint, Freeport, NY: Books 
for Libraries Press, 1971), 411. 

8 John M. Schofield, Forty-six l'erm in the Army (New York: Century Co., 1897), 527. 
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tions" and to protect the nation's coasts from foreign invasion.9 As late as 1881 
the Proceedings' prize-winning essay dedared that future warship construction 
programs needed to be based, in part, on the fact that "the necessity for the 
transportation and convoy of land forces is, with regards to the United States 
of the least of all probabilities" 10 

It was not until the 1880s that U.S. Navy officers began discussing expe
ditionary warfare as an essential component of their service' mission. As 
Amedcan trade spread furrher into areas beyond the rule of Great Power codes 
of conduct, Navy ships assigned to remote stations were pressed into service 
for operations ashore. Writing in 1880, Lieutenant Charles Bellmap argued 
that in peacetime "navies are the police of the world at large" and this mis
sion required the capacit:y for "instantaneous and determined naval interven
tion"11 In the next decade, some aurhors explored the use of "naval brigades" 
-loosely defined as "battalions of two or more ships brigaded together for
the purpose oflanding for operations on shore. " 12 LieutenantJohn C. Soley;
later to become a distinguished naval theorist, argued that in peacetime "it is
prindpally by landing operations that the Navy acts." Ships crews needed to
prepare for sudden "expeditions against savage nations," and, occasionally,
against rival Great Powers that were "desultory in nature, occurring rarely,
and generally involving some hard fighting." The Navy needed to train ships'
crews for "operating, in large or small bodies, in a town or country unfamiliar
to them, in the midst of a hostile people, in guarding consulates, in repress
ing insurrections, in bush fighting, or perhaps, in storming fortified places." 13 

Although many of these articles, like those of today, focused on the minutia
of organization, tactics and equipment, they reflected a growing familiarity
with the practice of landing operations. However, these were largely confined
to relatively small units, perhaps one or two ships' companies, whose limited
duties might consist of no more than a punitive raid, occupying a customs
house, or suppressing riots for a few days. There was no suggestion of creating

9 "Extract from Annual Message of the President, 5 December 1826, in K. Jack Bauer, ed., 
The New American St«te Papers, Naval Afjnirs (\V'ilmington, Del.: Scholarly Resources, 
1981), 1: 117. Kenneth J. Hagan, Amerimll G11nbo,1t Dip!o11111cy and the Old NavJ\ 1877-
1889 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1973). 

10 E. W "The Type of (I) A rmored Vessel, (Il) Cruiser, Best Suited for the Present Needs 
of the United States," Proceedings 7: 15 {1881 ): 25-42. 

11 Charles Belknap, "The N aval Policy of the United Stares," Proceedi11gs 6:14 (1880): 376. 
12 C. T. Hutchins, "The Naval Brigade: Its Organization, Equipment, andTactics," Proceedi11gs 

13:42 (1887}: 306. 
13 John C. Soley, "The Naval Brigade," Proceedings6:13 (1880): 282. 
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a permanent specialized expeditionary force for sustained military operations 
ashore as a part of a military campaign. Alrhough a start, the discussion was 
relatively brief: in the first twenty-five volumes of Proceedings that preceded 
the Spanish-American War there were only a handful of articles on landing 
operations. 

The leap to making expeditiona1y war part of a national strategy occurred 
in the 1890s, when the curriculum at the Naval War College was expanded to 
include lectures on "combined maritime operations." These were envisioned as 
large-scale joint army-navy landings that were imended to achieve significant 
campaign goals, such as the seizure of a port as a base for invasion. A study of 
past American and European sea-borne landings revealed that warships had 
rarely been able to defeat land fortifications and, conversely, land operations 
wirhout naval control of the surrounding waters had been similarly unsuccess
ful. History also showed that many combined operations had failed because of 
personal or bureaucratic clashes: admirals had disregarded the advice of land 
commanders and vice versa. Although recognizing the complexity and prob
lems of combined operations, and also that they had occurred in every recent 
war, the College no effort to develop a joint doctrine for future conflicts. 
This was a serious emission, because navalist thinkers such as Mahan, Henry 
Taylor, Charles Stockton, and Stephen B. Luce were coming to believe that in 
the next war the Navy would need to seize and hold harbor facilities to resup
ply and shelter the fleet. 14 

The increased importance of expeditionary warfare may be seen in the 
comingency plans for a war wirh Spain, many of which included Army expe
ditions to Cuba and the Philippines. Taken as a whole, these early plans reveal 
strategic assumptions that too often typify the ''American Way ofExpeditionary 

14 Charles H. Stockton, "Combined Maritime Expeditions," Lecture, Naval War College 
[NWC], 6 July 1894; Asa Walker, "Combined Maritime Operations, Lecture, NWC, 
1899, both in RG 14, NWC Naval Historical Collection, Newport, RI. On navalist 
thought, see George W. Baer, One Hundred Years ofSe,i Power: 11,e U.S. Nt1V)\ 1890-1990 
(Stanford: Stanford University Press, 1994); Ronald M. Spector, Professors ofWnr: The Naval 
li'11r College and the Development of the Naval Profession (\Vashington, D.C.: Govemment 
Printing Office, I 977). On the Marine Corps, see Allan R. Millen, Semper Fidelis: The 
History of the United States Marine Corps (New York: Free Press, 1980), 115-44, 267-86; 
Jack Shulimson, The A1arine Corps' Search fora J\!lission, 1880-1898 (Lawrence: University 
Press ofKansas, 1993). 
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Warfare." 15 First, naval strategic planners in both Washington and Newport 
assumed that expeditionary operations would be short and decisive-there 
was no consideration of the problems of sustaining a naval force ashore for 
a prolonged conflict. Focused exclusively on the enemy fleet, and convinced 
that once it was defeated enemy colonies would fall like ripe plums, they failed 
to consider that enemy resistance on land might be of sufficient strength to 
require !arge and long-term ground operations. Second, and perhaps because 
they were so optimistic about a short war, they assumed Army commanders 
would accept the Navy' strategic priorities. There were no provisions for joint 
staffs or for an agency that might anticipate and resolve interservice conflicts. 
There was not even sufficient effort to assess the Army's capability to execute 
its Navy-directed missions. Some future problems might have been resolved, 
or at least raised, had Navy Department planners consulted with their War 
Department colleagues stationed in the same office building. But such infor
mal conversations do not appear to have been considered, much less acted 
on. Third, there was the implicit assumption that American expeditionary 
forces would be welcomed. No one thought that occupation might promote 
instability and provide a unifying target for what had been a divided opposi
tion. Finally, Navy officers tended to regard expeditionary warfare either in 
a complete strategic vacuum-simply as a problem of landing forces at an 
unspecified place for unspedfied objectives-or as a means to achieve vastly 
ambitious political and ideological agendas. Thus Mahan saw the acquisition 
of colonies not only as a means of securing naval bases, but of increasing eco
nomic trade, and even spreading Christianity and American values through
out the globe. 

The imperial wars of 1898-1902 would expose the falsity of assumptions 
that expeditionary war was an easy, low-cost, and decisive form of warfare. 
The rapid termination of hostilities, the abject surrender of the enemy, and 
the enormous gains in territory and prestige have led many to conclude that 
victory in the War with Spain was a "slam dunk." Bur contemporaries were 
very clear on how close the American expedition to Cuba had come to dis
aster. Alfred Vagts' caustic comment that "practically everything, politically, 
tactically, technically, or strategically speaking, in combined operations that 

15 [Navy Department Board], "Plan of Operations Against Spain, "17 December 1896, Box 
11, Entry 289, RG 80, National Archives and Records Administration, \Vashington, DC. 
A good summary ofNavy strategic planning for war with Spain is in Spector, Professors oj 
i\:11r, 89-97. 
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could have been done wrong was done by the American authorities in 1898" 
still holds true. 16 Veterans condemned the popular hysteria that contributed 
to a hurried and disorganized mobilization and the even more hurried and 
disorganized dispatch of the 5th Corps to Cuba. They criticized the interservice 
bickering, the collapse oflogistic and medical services, and the tactical inepti
tude displayed by senior leaders. The Cuban expedition ended with a con
gressional investigation of the War Department and an unseemly and deeply 
divisive public controversy between the two senior Navy commanders. 

In contrast to the ineptitude displayed in Cuba, the planners of the expe
dition to the Philippines displayed better administrative skilts, though 
equally weak strategic foresight. Both the Navy admiral on the spot (George 
Dewey) and the Army's senior commander in Washington wcre emphatic that 
only 5000 troops were required, setting a bcnchmark for consistent underes
timates of troop necds that would continue throughout the entire four-year 
conquest and occupation. Political and military leaders were equally sanguine 
that deposing the nationalist leader Emilia Aguinaldo and scattering his rag
tag army would end all armed resistance. Instead, the end of whar might be 
termed "major combat operations" was followed by a long, expensive, and 
savage guerrilla war that required five timcs the number of troops as the entire 
strength of the prewar Army. The pacification of the archipelago required 
soldicrs and sailors to invent and adapt methods of waging counterinsurgency 
warfare that could be of great usc today. Bur it also showed the ease with which 
short-term tactical deployments could expand into major military operations: 
an expedition that had been intended to launch a rapid blow against Spain 

thus turned into a commitment that only ended with the humiliating surrcn
der of the Philippincs in 1942. 17 

For the Navy, the Spanish American War confirmed Mahanian doctrine 
that its wartime mission was to go to seek and destroy the enemy fleet. This in 
turn led to a growing emphasis on expeditionary war. Although Navy theorists 
championed using the Marine Corps to secure advanced bases for thc fleet, 
the Navy as an institution did very little to make this possible. Funding was 
miniscule, there was no institutional impetus to increasc the size of the Corps, 

16 Alfred Vagts, Lt111di11g Operations: Strateg)\ PsychologJ\ Tactics, Politics fiwn Antiquity to 1945 
(Harrisburg: Military Service Publishing Co., 1946), 458. This view was also held by the 
services, see N. A. McCully, "Combined Milirary and Naval Operations,» 20 June 1911, 
RG 8, NWC Naval Historical Collection. 

17 Brian McAllister Linn, The Philippine V:01; 1899-1902 (Lawrence: University Press of 
Kansas, 2000). 
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and equipment was obsolete and impractical. Worse, both political and naval 
leaders constantly stripped the Marine Corps' small advanced base training 
facilities for short-term expeditions in the Caribbean. Marines (and sailors) 
were landed in Mexico, Haiti, rhe Dominican Republic, Cuba, and other 
Caribbean hotspots to restore order and protect American lives and prop
erty. Some of these commitments lasted decades. The Corps thus spent far 
more time learning how to fight counterinsurgency warfare in the misnamed 
"Banana Wars" than it did learning to be an advanced base force to assist the 
fleet in global warfare. 18 

The Army's experience with expeditionary war after 1902 was equally frus
trating. The constant demand for expeditionary service after 1898 prevented 
the Army from focusing on preparing for a large-scale conventional war against 
a rival Great Power. Having left in 1902, in 1906 the Army sent a 4400-man 
joint occupation force back to Cuba to stop civil war and suppress banditry. 
In 1914 it deployed a 4000-man expedition to Vera Cruz after a Navy-Marine 
landing sparked widespread popular resistance. Two years later, a 12 000-
man "Punitive Expedition" was sent into Mexico to retaliate for Pancho Villas 
raid on Columbus. In both cases, expeditions that were intended as rapid 
and decisive led to prolonged and unpopular commitments, tying up thou
sands of troops, and with largely negative consequences. Moreover, they left 
the Army, and the nation, dangerously unprepared for Wilson's deployment 
of two million troops in the American Expeditionary Forces (AEF). If the 
consequences of his militant idealism escaped Wilson, they were not lost on 
some Army officers, who conduded, "punitive expeditions, or expeditions to 
dispossess the government in power are worse than useless and are not to be 
undertaken" . 19 

Such sober and pessimistic condusions may resonate among some audi
ences today. Certainly there has been a notable diminution in the boldly opti
mistic predictions of "a New American Way ofWar" of seamless surgical strikes 

18 Editor, "The Question of the Marines," Amzy ,mdNavy Jounutf 46 (6 February 1909): 641; 
Shulimson, 1Vlarine Corps Search; William Reynolds Braisted, The United States Mzvy ill the 
Pacific, 1897-1909 (Austin: Universiry ofTexas Press, 1958). 

19 "Some Unfinished Business," 22 July 1930, Diary, Box 5, W illiam Lassiter Papers, U.S. 
Military Academy Library, West Point, N .Y .. Andrew J. Birde, U.S. Army Cozmterinsurgency 
and Contingency Operatiom Doctrine, 1860-1941 (Washington: Center oflvHlitary History, 
1998), 192-99; Robert Quirk, An Affeir of Honor: Woodrow W'i!son and the Occupation 
ofVem Cruz (Lexington: University of Kentucky Press, 1962). On the Banana Wars, see 
Mil!ert, Semper Fidelis, 147-263. 
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and rapid dedsive operations. Senior military officers now speak bleakly of a 
global war on terror that might last for another two or three decades. Some 
have recognized, as their predecessors did, that expeditionary warfare is sel
dom either rapid or cheap. As in the past, expeditions launched in expectation 
of rapid decisive operations and battlefield dominance have soon degenerated 
into prolonged and unpopular military occupations. Indigenous resistance, 
revelations of misconduct and excessive property destruction, and high casual
ties contribute to frustration and disenchantment among both military per
sonnel and the American public. It is too early to determine if this latest spate 
of expeditionary war will produce, as World War I did, a series of draining and 
unpopular "Banana Wars," increasing public disillusionment and isolation
ism, and drastic reductions in defense spending. But if nothing else, recent 
events have provided at least one answer to the question "what is expedition
ary war?" It is a complex and dangerous form of conflict that deserves far 
more study, and far more serious analysis, than the glib, jargon-ridden, and 
confident pronouncements of service advocates and civilian pundits. 
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Clio och Mars i världen. 

Det internationella 

m i I itä rh istori kersa ma rbetet 

Lars Ericson Wolke 

I nästan sju decennier har det funnit en organiserad form för samarbete mel
lan militärhistoriker i olika länder. Ar 1938 bildades nämligen den interna
tionella militärhistoriska kommissionen, Comrnission lntemational d'Histoire

Militaire. 

Den är ännu idag i högsta grad verksam och ansluten till den internatio
nella historiska kommissionen, som under sitt paraply samlar en rad special
kommissioner för till exempel marinhistoria eller stadshistoria. 

Det andra världskriget innebar ett hastigt och abrupt avbrott för det inter
nationella samarbetet inom detta som så många andra fålt. Men efter krigsslu
tet återupptogs samarbetet och en rad länder anslöt sig till den internationella 
kommissionen. 

Kommissionen i sig bedriver egentligen ingen verksamhet av större omfatt
ning, utan den kan snarast betecknas som en paraplyorganisation, som inom 
sig samlar ett stort antal nationella militärhistoriska kommissioner. Det är här, 
på det nationella planet, som det egentliga arbetet bedrivs. 

Idag är ett fyrtiotal nationella militärhistoriska kommissioner knutna till 
den internationella militärhistoriska kommissionen. Här finns i stort sett 
hela Europa representerat liksom USA, Kanada, Argentina, Brasilien, Kina, 
Sydkorea och Japan. Ar 2006 uteslöts två medlemsländer, Ryssland och 
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Australien, på grund av bristande betalning respektive svårigheter att etable
ra en fungerande nationell kommission. Just det senare är ett problem som 
många stater har brottats med, vilket förklarar att de baltiska staterna tyvärr 
ännu dröjer med medlemskap. Nya stater på senare år är bland andra Marocko 
och Sydafrika. 

Den internationella kommissionen utger den oregelbundet utkommande 
skriftserien Revue Internationale d'Histoire Militaire, som nu utkommit med 
ett d1ygt 80-tal volymer. Böckerna redigeras nästan undantagslöst av någon av 
de nationella kommissionerna och utgörs ofta av uppsatssamlingar kring ett 
visst tema. I dessa volymer finns en rik militärhistorisk litteratur samlad. 

Den internationella kommissionen leds av en styrelse som väljs på fem 
år. Idag kommer presidenten från Belgien, sekreteraren från Nederländerna 
och skattmästaren, självfallet frestas man nästan säga, från Schweiz. Dessutom 
finns det åtta andra styrelseledamöter, varav en också är vicepresident. Det 
finns också två andra centrala organ, en bibliografisk kommitte och en samar
betskommitte för militärarkiv. 

Den bibliografiska kommitten övervakar arbetet på det ena av den interna
tionella kommissionens publikationsmässiga flaggskepp: Bibliographie inter

nationale d 'histoire militaire. Seriens 26:e volym har utkommit under sensom
maren 2005 och innehåller som de tidigare korta referat eller recensioner av 
runt 300 militärhistoriska böcker från en rad länder. Bibliografin bygger helt 
på bidrag från skribenter i de olika medlemsländerna och ger en bred inblick 
i den aktuella militärhistoriska forskningen i en rad länder. Böckerna är vanli
gen sådana som publicerats inom den senaste femårsperioden. Bibliografin har 
under en följd av år redigerats av den schweiziska kommissionen, som gör en 
stor insats för detta viktiga instrument för den militärhistoriska forskningen. I 
bibliografin finner man också mindre artiklar kring olika tematiska frågor, till 
exempel om den militärhistoriska forskningens läge i olika medlemsländer. En 
särskild bibliografi till Kosovokonflikten har också getts ut. 

Den senare kommitten är ett forum där företrädare för militärarkiv 

- antingen de ingår i en helt civil organisation som i Sverige, eller de fort
farande är en del av den militära organisationen som till exempel i östeuro
peiska stater - kan träffas och diskutera gemensamma frågor. Gruppen, vars
sammansättning varierar starkt från år till år, träffas i anslutning till de årli

gen återkommande militärhistoriska konferenserna. Idag leds gruppen av en
schweizare; tidigare har den haft både svensk, tysk och amerikansk ledning.
Militärarkivgruppen ger ut ett på ytan anspråkslöst nyhetsblad, som dock ofta
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innehåller mycket värdefulla artiklar och vägledningar till militära arkivsam
lingar av intresse för forskningen, liksom en diskussion kring mera renod
lat arkivprofessionella frågor. Inte minst de i militärarkiven ständigt aktuella 
sekretessfrågorna ventileras i flitigt detta sammanhang. 

Under den internationella kommissionens beskydd anordnas nämligen 
varje år en internationell militärhistorisk konferens, arrangerad av någon av de 
nationella kommissionerna. Dessa konferenser är årets höjdpunkt för många 
militärhistoriker. Dessutom arrangeras ofta flera andra, mindre specialinrik
tade konferenser av olika nationella kommissioner. Dessa är ofta avgränsade 
till mera specifika ämnen, medan de stora årligen återkommande har ett bre
dare perspektiv. 

Så arrangerade till exempel den schweiziska kommissionen år 1991 en 
konferens om krigföring i berg, alltifrån Hannibals tåg över Alperna på 200-
talet .f. Kr fram till striderna i Karpaterna år 1944. Ett om möjligt än bredare 
perspektiv anlade den italienska kommissionen år 1992, då man med anled
ning av att det hade gått 500 år sedan Columbus anlände till Amerika (han 
var ju italienare från Genua), arrangerade en konferens om militära kontakter 
över Atlanten under dessa 500 år. Det säger sig självt att ett sådant ämne kan 
rymma lite av varje, vilket det förvisso också gjorde. Det vetenskapliga värdet 
minskar ofta om konferensens tema är alltför allmänt hållet. Istället serveras 
åhörarna en vildvuxen blandning av ämnen, många mycket intressanta, andra 
mer än lovligt perifera oavsett vilken måttstock man använder. Min erfarenhet 
är att det är de konferenser som har ett mera avgränsat tema - i ämne eller tid 

som är de vetenskapligt mest fruktbara. Då kan de olika föredragen direkt 
kopplas till varandra och initiera en givande diskussion. Men alltför ofta blir 
föredragen solitärer som kanske inte har så mycket gemensamt med varandra. 
Då är konferenser med ett mera begränsat tema betydligt mera givande. En 
sådan arrangerades till exempel år 1994 av den polska kommissionen på temat 
uppror genom historien, med tyngdpunkt på tiden från och med misslyckade 
polska resningen mot det ryska väldet år 1794. 

Ett par viktiga initiativ togs år 2002 då den amerikanska kommissionen 
arrangerade en konferens i Norfolk, Virginia, den amerikanska Atlantflottans 
hemmabas. För den första gjorde man försök med en vetenskaplig granskning 
av anmälda föredrag, för att på det sättet höja nivån på bidragen. Eftersom 
varje nationell kommission har oinskränkt rätt att själva föreslå sitt lands före
dragshållare och ämne, så är det diplomatiskt granlaga för värdlandet att för
söka genomföra en kvalitetsmässig sållning av inslagen. Men detta till trots 
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föll det amerikanska försöket väl ut och man får hoppas att det kan få en 
utvecklad efterföljd. För det andra inleddes litteraturseminarier, där särskilt 
insatta forskare gav presentationer av forskningsläget inom vissa områden. 
Sådana seminarier har därefter återkommit vid senare konferenser. Författaren 
till dessa rader minns särskilt ett mycket givande seminarium i Norfolk där en 
amerikansk militärhistoriker gav en bred och upplysande introduktion till den 
militärhistoriska forskningen i Latinamerika. 

De årliga militärhistoriska konferenserna flyttar således mellan olika med
lemsländer. År 2005 var det Spanien som stod för arrangemangen och nästa 
års äger en konferens rum i Potsdam i den tyska kommissionens regi. Därefter 
övertar den sydafrikanska kommissionen värdskapet för år 2007. 

Under de nästan sju decennier som det internationella militärhistoriska 
samarbetet har verkat, så är det några länder som varit mera aktiva än andra. 
I särklass mest aktiv har den franska kommissionen varit. En rad konferenser 
har arrangerats av Frankrike, medan franska historiker alltid är aktiva på de 
flesta konferenser. Viktiga och tunga insatser har genom åren också gjorts av 
de tyska, italienska, svenska, finska och amerikanska kommissionerna. Efter 
Berlinmurens fall har inte minst de tjeckiska och polska kommissionerna 
snabbt visat en stor aktivitet. Den rumänska kommissionen har varit mycket 
aktiv både före och efter 1989. Under Ceaucescu-regimen var den rumän
ska kommissionen ett bara alltför tydligt exempel på hur en diktatur flitigt 
använde sig av vetenskapliga fora för att skapa legitimitet åt sin politik och 
sina ledande individer. Idag har den rumänska kommissionen kraftigt ändrat 
inriktning, men bedriver en fortsatt stor konferens- och publiceringsverksam
het. 

Den svenska militärhistoriska kommissionen grundades också år 1938 och 
anslöt sig samma år till den internationella militärhistoriska kommissionen. 
Idag består den svenska kommissionen av runt 170 ledamöter - nya ledamöter 
väljs in efter förslag från någon av de andra ledamöterna som representerar 
en bred krets av aktiva militärhistoriker, akademiker, anställda eller före detta 
verksamma inom försvaret, studerande eller sådana som helt enkelt hyser ett 
aktivt militärhistoriskt intresse och i någon form arbetar med militärhistoria 
professionellt eller privat. Den svenska kommissionen "har till syfte att främja 
vetenskaplig militärhistorisk forskning och att stimulera intresse för militär
historia". 

Detta arbete sker på flera sätt, främst genom ett par regelbundet återkom
mande årliga möten med föredrag och diskussioner, dels med olika andra 
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aktiviteter. Kommissionen har ingen egen publikation men ser Militärhistorisk 
Tidskrift som något av sin egen årsbok. Ambitionen är att i en nära framtid 
öka samarbetet mellan tidskriften och kommissionen. 

Inom ramen för den internationella kommissionen har den svenska kom
missionen bedrivit en hel del verksamhet. Redan år 1949 redigerade och utgav 
den svenska kommissionen nummer 7 av Revue lnternationale d'flistoire 
Militaire och 1955 gav man ut volym15 i samma serie. Ar 1984 ägnades 
band 57 av "Revuen" år den svenska neutralitetspolitiken under 1800- och 
1900-talen under namnet Neutmlity and Defence och 1996 utgav den svens
ka kommissionen en fristående bok om svenskt deltagande i internationella 
fredsbevarande insatser under 1800- och 1900-talen, med titeln Solidarity and 
Defence. Den boken var resultatet av en konferens som i oktober 1995 hölls i 
Stockholm med anledning av Förenta Nationernas 50-årsjubileum. 

Den svenska kommissionen har arrangerat två av de årliga internationella 
konferenserna. Den första gången var år 1973 och den andra år 2000. Vid det 
senare tillfållet var temat för konferensen olika aspekter på och uttryck för det 
totala kriget, men också hur försvaret i olika länder och olika konflikter anpas
sats för att möta detta totala krig, som inte bara riktar sig mot fiendens mili
tära förband utan mot hela samhället och inte minst den civila befolkningen. 
Den kronologiska avgränsningen för konferensen var åren 1789-2000, det 
vill säga från och med den franska revolutionen som ju i sig såg den moderna 
värnplikten födas. 

I dag är det avvecldingen av den allmänna värnplikten i många länder 
som bildar utgångspunkt för nya militärhistoriska forskningsinsatser. Den 
internationella kommissionen har därför tagit initiativ till en bok om militära 
rekryteringsformer i olika länder under de senaste 200 åren. Förhoppningsvis 
kommer den att kunna realiseras under år 2006. Trots att det andra världskri
get ganska omgående började efter grundandet av den internationella kom
missionen så överlevde den och utveddades vidare. Idag är den internationella 
militärhistoriska kommissionen en fast etablerad struktur med medlemskom
missioner i ett stort, och stigande, antal länder. Med ett par kontinuerligt åter
kommande publikarionsserier och årliga konferenser utgör kommissionen den 
viktigaste platsen där militärhistoriker från olika länder kan träffas, diskutera 
vetenskapliga frågor och, kanske inte minst väsentligt, knyta kontakter med 
likasinnade kolleger. Den organiserade internationella militärhistoriska forsk-
ningen har färdats en lång och inte alldeles rak sedan starten år 1938. 
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Recensioner 

Det västerländska krigssättet under debatt 

Lynn, John A: Battle. A History of Combat and CultmYI. From Ancient Greece to 
Modern America, Westview Press, Boulde1· Colorado 2003, 383 s. 

Ett av de mer uppmärksammade bidragen på senare år inom forsknings
området krig och kultur har lämnats av den amerikanske antikhistorikern 
Victor David Hanson, som i uppmärksammade, populärt skrivna böcker ( The

°We'stern \Va:y o/War 1990; Carnage and Culture 2001) lanserat tesen om ett 
särskilt västerländskt krigssätt, som skall ha utvecklats ur de grekiska stads
staternas krigföring under antiken och sedan levt vidare in på 1900-talet. Det 
västerländska krigssättet kännetecknas bland annat av en syn på kriget som 
en medborgerlig angelägenhet och ett instrument för politiken, av en strävan 
efter avgörande slag, av en offensiv infanteritaktik med massiv eldkraft och täta 
truppformationer samt av ett militärt ledarskap som byggt på det personliga 
exemplets makt. När västerlänningar fört krig mot asiater, afrikaner och ame
rikanska indianer har de härigenom ofta kunnat uppvisa en större effektivitet 
och hänsynslöshet på slagf.iltet, gång på gång massakrerat sina motståndare 
och på sikt kommit att dominera världen. Hansons tes har även fått stöd av 
John Keegan i boken Krig och kultur (svensk upplaga 2002), som kontraste
rar den brutala, direkta västerländska utnötningskrigföringen mot en smidig, 
indirekt, asiatisk manöverkrigföring. Medan Hanson stundtals verkar belåten 
över västerlänningarnas mordiska effektivitet (åtminstone över det faktum att 
västerlänningarna i avgörande historiska ögonblick visat sig mer mordiska än 
sina motståndare) förefaller Keegan mest illa till mods. 
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John A Lynn, historieprofessor vid University of Illinois och författare till 
uppmärksammade studier om Ludvig XIV:s krigsmakt och om de tidiga fran
ska revolutionsarmeerna, blåser nu till strid mot hela tesen om det västerländ
ska krigssättet. Det finns ingen obruten kontinuitet i västerländsk krigföring 
från antiken till våra dagar, hävdar han i boken Battle. Medborgarhärar av den 
typ som existerade i de grekiska stadsstaterna försvann redan med Alexander 
den store, och återkom sedan inte förrän med franska revolutionen. Och även 
om våra källor till den indiska eller den kinesiska krigshistorien är glesa under 
långa perioder, vet vi att det i dessa delar av världen har förekommit stora 
avgörande slag mellan stora infanteriarmeer lika länge som i Europa. På andra 
områden är dessutom skillnaderna mellan indiska och kinesiska militära för
hållanden - för att inte dra in araberna i diskussionen mycket stora, varför 
det inte går att kontrastera något enhetligt "icke-västerländskt" eller "asia
tiskt" krigssätt mot den förment enhetliga traditionen från Greldand. Under 
inga omständigheter kan heller skillnaden mellan västerländskt och icke-väs
terländskt krigararv likställas med skillnaden mellan "direkt" och "indirekt" 
strategi. Den mest inflytelserike militäre skribenten antiken i den väster
ländska bildningstraditionen - romaren Vegetius är exempelvis ingen före
språkare för avgörande slag eller offensiv taktik, medan vissa kinesiska militära 
ldassiska författare uppehåller sig mycket utförligt kring kopplingen mellan 
militära operationer och politiska målsättningar, liksom vid infanteriets roll 
på slagfältet. 

Lynn är däremot övertygad om betydelsen av att analysera militära orga
nisationer och krigföring ur ett kulturellt perspektiv. Ingen krigsmakt har 
någonsin dragit fält utan att bära med sig de föreställningar och normer om 
kriget, som varit förhärskande i det samhälle som sänt ut den. Av detta föl
jer att Lynn är skeptisk till föreställningen om en universell militär rationali
tet - västerländsk eller inte - som skulle kunna obruten giltighet under 
2 500 år. I sin bok bjuder han istället läsaren med på en resa genom historien. 
Förutom i det antika Grekland, Indien och Kina stannar man till i Europa 
under medeltiden, 1700-talet och Napoleonkrigen, i Ostindiska kompaniets 
Indien, i Stilla Havet under andra världskriget samt i Mellersta Östern under 
Oktoberkriget 1973. Syftet är att med konkreta exempel illustrera det kom
plexa förhållandet mellan krig och kultur, mellan kriget som diskurs och kriget 
som verklighet. 

I vissa historiska situationer har klyftan mellan kriget som diskurs och 
kriget som verldighet varit så enorm, att man tvingats iscensätta ett slags ritua
liserade pseudokrig för att inte förlora kopplingen till idealen. I medeltidens 
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Europa skulle kriget i teorin vara en ädel kamp mellan likar, medan kriget i 
verkligheten ofta blev en grym orgie i mord, plundring och våldtäkt som i 
första hand riktades mot motståndarens bönder. Syftet var att knäcka fien
dens ekonomiska bas, tvinga ut honom ur hans borg och fä ett avgörande 
på slagfältet. Ett sätt att bevara iden om kriget som en anständig tvekamp 
blev i detta läge de ytterst stiliserade torneringarna, där ridderlighetens kon
ventioner fortfarande gällde och konkurrensen främst gällde den kvinnliga 
publikens gunst. 

Inte heller 1700-talets lineartaktik, menar Lynn, kan förstås utan sido
blickar på tidens klassicistiska estetik eller upplysningens positivistiska kun
skapsideal. I sin diskussion av Clausewitz och Napoleonperioden bygger Lynn 
i stora delar på Azar Gats forskning. Clausewitz kult av den genialiske, vilje
starke fältherren (förkroppsligad av Napoleon), hans betonande av den folk
liga lidelsens roll i krigföringen liksom hans boskillnad mellan absolut krig 
och verkligt krig - inget av detta låter sig förstås om man inte fördjupar sig i 
romantikens kulturklimat och Hegels och Kants ideer. 

Men det är inte bara fältherrarnas krig som Lynn analyserar ur ett kultu
rellt perspektiv, utan även de enkla soldaternas. Att Ostindiska kompaniets 
infödda sepoy-trupper kunde triumfera under den brittiska erövringen av den 
subindiska kontinenten hade inte så mycket att göra med att de var beväpnade 
och drillade på europeiskt maner. Ostindiska kompaniet förmådde däremot 
koppla den brittiska regementsgemenskapen till etablerade inhemska gemen
skapstraditioner, vilket möjliggjorde för soldaterna att bevara banden till sina 
familjer och hembyar och gjorde dem överlägsna sina motståndare när det 
gällde motivation, sammanhållning och lojalitet. 

Arabstaternas svårigheter att hävda sig militärt mot Israel har sannolikt 
inte haft så mycket att göra med att de använt stelbenta sovjetiska doktriner, 
menar Lynn under hänvisning till Kenneth M. Pollacks studier (Arabs at Wtu; 

2001). Givet de kulturella förutsättningarna i arabvärlden där personliga 
lojaliteter och vördnaden för traditionen, för äldre och överordnade spelar en 
viktig roll - var sannolikt sovjetiska doktriner ett bättre alternativ än en tysk
israelisk uppdragstakrisk modell, som ju har misstron mot högre chefer som 
en sorts utgångspunkt. Som erfarenheten· från övergången av Suezkanalen i 
oktober 1973 visar, kan dock araber vara utmärkta soldater om de ges förut
sättningar som passar dem i detta fall hade en omsorgsfullt inövad uppgift 
med betydande ingenjörstekniska inslag. 

Lynn punkterar även en del politiskt korrekta myter. De amerikanska 
soldaternas hat mot sina japanska motståndare under Stillahavskriget, som 
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bland annat märktes i en ovilja att ta fångar, var inte motiverad av rasistisk 
propaganda mot asiater. Sådan förekom visserligen ymnigt på amerikansk sida 
under andra världskriget, men den var riktad till hemmafronten och inte till 
trupperna. Hatet mot japanerna föddes istället i djunglerna, när den ameri
kanska soldatetiken konfronterades med den japanska. För de amerikanska 
värnpliktiga var överlevnad och hemkomst till familjen överordnade värden, 
gentemot vilka nesan att bli krigsfånge vägde lätt. Japanernas prioriteringar 
såg annorlunda ut, och amerikanska veteraner från Stillahavskriget har vittnat 

om hur fruktansvärt det var kämpa mot en sådan motståndare, som föreföll 
likgiltig för sitt eget liv. Sårade japaner kunde utlösa handgranater på sin egen 
kropp efter att de omhändertagits av amerikansk sjukvårdspersonal. Det fanns 
inga förutsättningar att känna medlidande med en fiende, som inte verkade 
dela den grundläggande mänsldiga önskan att få återse sina nära och kära. 
Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki var visserligen förfärliga, men 
blev mot bakgrund av den japanska regeringens inställning till kapitulation 
knappast möjliga att undvika. Att den strategiska bombkampanjen mot Japans 
lättantändliga, närmast oförsvarade städer redan skördat dödsoffer i många 
tiotusental när atombombsbeslutet fattades, innebar dessutom att terror mot 
civila då redan blivit en integrerad del av den amerikanska krigföringen. "The 
Point ofNo Return'' hade för länge sedan passerats. PresidentTi:uman behöv-
de knappast fördjupa i särskilt långvariga moraliska överväganden. 

Att de allierade åren före 1945 på samma systematiska sätt ödelagt städer 
i Europa, bebodda av blonda tyskar, har ingen heller beskrivit som ett uttryck 
för rasism. Det var också for att sättas in mot Tyskland som atombomben 
ursprungligen utvecklades. Hur många liv som sparades genom att en invasion 
av de japanska öarna kunde undvikas är omöjligt att säkert veta. Genom att 
den japanska kapitulationen påskyndades överlevde under alla omständighe
ter hundratusentals svältande människor i de av Japan ockuperade områdena 
på det asiatiska fastlandet. 

I ett avslutande avsnitt diskuterar Lynn hur USA:s definition av krig måste 
förändras efter den 11 september 2001. Han avvisar iden om att USA för "krig 
mot terrorismen" mot ondskan själv. Terror är en kampmetod - som 
USA själv för övrigt använt i samband med sina strategiska bombkampanjer 
under andra världskriget inte en specifik motståndare med en viss politisk 
dagordning. Att identifiera fienden med ondskan själv innebär också att man 
far svårare att förstå mål och prioriteringar, och därmed också minskar 
sina möjligheter att effektivt bekämpa honom. Det vore även olyckligt om 

det öppna amerikanska samhället gjorde våld på sin kultur eller förgrep sig 
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på sina konstitutionella traditioner i kampen mot terrorismen, anser Lynn. 
Att medborgerliga rättigheter tillfålligt suspenderats under USA:s tidigare krig 

under inbördeskriget och under andra världskriget innebär inte att samma 
sak låter sig göras lika smärtfritt den här gången. Ingen av dessa konflikter 
varade längre än fyra år (för USA:s del) och sedan kunde den gamla ordningen 
återställas. Kriget mot terrorismen kommer att pågå länge, kanske resten av 
århundradet. 

Lynns bok är ett lysande exempel på vad militärhistoria kan göra när den 
är som bäst. Boken både vidgar vår förståelse för det förflutna och berikar 
diskussionen kring vår egen tids säkerhetsproblem. 

Gunnar Aselius 

Roms främsta fiender 

Goldsworthy, Adrian: Ptmislea krigen. Kampen mellan Rom och Karthago. 
Histot·iska media, Lund 2003. 476 s. 

Wells, Peter S.: Teutoburgerskogen. Slaget som stoppade Rom. Norstedt, 

Stockholm 2004. 275 s. 

För många år sedan hade Sveriges Television det goda omdömet att sända en 
dramatisering av Robert Graves roman Jag, Claudius. Jag minns inte seriens 
alla enskildheter, men något litet finns alltjämt kvar. För det första ett all
mänt intryck av att alla de kejsare som passerade i revy, från Augustus till 
Claudius, var mycket mäktiga män. För det andra en scen där den förste i 
raden, Augustus, var mycket upprörd över förlusten av några av sina legioner. 
Hur Rom kom att uppnå sådan makt har det skrivits åtskilligt om genom 
åren. Klart är att det skedde på bekostnad av många andra stater och folk, från 
stadsstaterna på den italiska halvön till det mäktiga Karthago. Augustus vre
desmod och starka reaktion vid sin förlust kan kanske förstås mot bakgrund 
att förintandet av inte bara en utan tre legioner var en enorm prestigeförlust 
för Rom. För vår tid skulle väl motsvarigheten måhända utgöras av att USA 
oväntat förlorade ett par hangarfartygsgrupper i kamp med en i egna ögon 
underlägsen motståndare i alla avseenden, såväl avseende ren styrka som tek
niknivå och inte minst kulturell utveckling. 

Recensenten har haft nöjet att läsa två skildringar av Rom i kamp med två 
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av sina huvudfiender, närmare bestämt karthagerna respektive germanerna. 
Den ena utgör en skildring av en utdragen kamp som omfattade flera krig och 
grundar sig i första hand på skriftliga källor. Den andra är mer koncentrerad 
till en mer isolerad händelse och tar förvisso hjälp av skriftliga källor men 
framför allt av nyare arkeologiska fynd. Den första boken avhandlar de punis
ka krigen, det vill säga kampen mellan Rom och Karthago under tvåhundra
och hundratalet f.Kr. Den andra boken skildrar slaget i Teutoburgerskogen år 
nio e.Kr. då Augustus legioner gick förlorade. 

Alla har vi väl hört talas om Hannibals tåg över Alperna, Cannaeslaget 
och Karthagos förstörelse. Men för de flesta av oss blir det kanske svårt att 
redogöra för huvuddragen i den utdragna konflikt, som bland många andra 
händelser också rymde de nyss nämnda. Lämplig bot finns dock att tillgå 
för den kunskapstörstande i form av Punis!?a krigen, författad av Adrian 
Goldsworthy och utgiven på Historiska Media 2003, i översättning av Hans 
Magnusson. Goldsworthy, brittisk militärhistoriker med antiken som specia
litet, anger i förordet syftet med boken i det att han beskriver den som ett 
militärhistoriskt verk, som inte primärt vänder sig till akademiska läsare. Hans 
ambition är i stället att presentera en lättillgänglig analys av den omfattande 
kampen mellan Rom och Karthago. En kamp som spände över två sekel och 
tre krig, som understundom uppvisade en för sin tid så väldiga proportioner 
att Goldsworthy menar att de kan jämföras med de europeiska världskrigen 
knappt två årtusenden senare. Han har också för avsikt att sätta in krigen i ett 
större sammanhang och beskriva hur de förhåller sig till varandra. Han menar 
att i den rikliga litteratur, som redan finns att tillgå, är det vanliga att beskriva 
krigen isolerat och även om det redan finns verk, som beskriver de tre krigen, 
menar han att dessa är så pass bristfälliga, vad avser sammanhangen och 
av perspektiv eller uttolkningar, att ett nytt försök är motiverat.  

Författaren för inledningsvis ett resonemang om hur vi kan förstå antikens 
krig och konflikter och varnar här för att använda vår egen tids måttstockar. 
Utgångspunkten är att det som är rationellt i dag inte alltid var det då. Därför 
anger Goldsworthy särskilt att han har till syfte att prestera ett militärhisto
riskt arbete, som förldarar de puniska krigen utifrån sin tids förutsättningar 
från de politiska och militära institutionernas utformning och betydelse för 
händelseutvecklingen till villkoren för dåtida operationer och taktiskt upp
trädande. Författaren passar också på att göra en upplysande och intressant 
genomgång av de antika källor som ligger till grund för vår kunskap om de 
puniska krigen. 

Efter att inledningsvis ha beskrivit parterna skildras sedan de tre krigen, 
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vart och ett med något olika tematisk uppdelning. Det första beskrivs i fyra 
kapitel skildrande krigets inledning, dess förlopp på land och till sjöss och dess 
slut. Det andra kriget utgör lejonparten av skildringen och får fler såväl sidor 
som kapitel som det första och tredje sammantaget. Det är också för detta det 
andra kriget, som källmaterialet är som rikligast. Det är för övrigt under detta 
krig, som Hannibal tågar över Alperna och tillfogar romarna det klassiska 
nederlaget vid Cannae. Denna del av framställningen har en såväl kronologisk 
som geografisk uppdelning där till exempel operationerna i Italien, Spanien 
och Nordafrika skildras i separata kapitel. Det tredje puniska kriget och dess 
efterbörd skildras i tre kapitel. 

Har då Goldsworthy lyckats i sin föresats att leverera en lättillgänglig ana
lys av denna mäktiga kamp mellan de båda kontrahenterna? Jag tycker att 
han har nått i mål. Vidare kan det konstateras att även om han inte har för 
avsikt att vända sig till en akademisk läsekrets, genomför han en kontinuerlig 
diskussion av de olika källornas uppgifter samt presenterar en del alternativa 
tolkningar och kritik av annan forskning i ämnet. Han lyckas dock göra detta 
på ett lättillgängligt sätt utan att tynga framställningen. Förvisso kan det häv
das att Goldsworthy understundom är något snål med beläggen, till exempel 
avseende avsnittet som beskriver de stridande parterna och krigföringen under 
tvåhundratalet f.Kr. Detta är måhända en konsekvens av att sträva mot en mer 
populärvetenskaplig hållning, om så är fallet är det om än olyckligt så inte 
någon avgörande brist. Arbetet är trots detta påpekande försett med en relativt 
riklig notapparat, som kan ge vidare vägledning for den kunskapstörstande 

Norstedts förlag har publicerat Teutoburgerskogen - slaget som stoppade Rom 
av Peter Wells i översättning av Hans O Sjöström. T iteln redogör mycket 
precist for varom det är fråga nämligen ett av de verkligt avgörande slagen i 
Europas historia. I alla fall om man utgår från att titelns påstående är sant. Var 
det nu verkligen så att Rom stoppades i denna drabbning, har det förvisso haft 
återverkningar långt fram i tiden, kanske till och med vår egen. Hur det än är 
med det, är det en fascinerande berättelse om en mycket speciell händelse som 
utvecklas i denna bok. Författaren tar stöd av omfattande arkeologiska fynd, 
som i sig är unika eftersom det inte tillhör vanligheterna att lämningar av ett i 
litteraturen känt antikt slag återfinns även i terrängen. Kan sedan fynden bidra 
till en omfattande tolkning av vad som rimligen kan ha ägt rum för närmare 
två tusen år sedan, blir det än mer intressant. 

Författaren tar alltså hjälp av de arkeologiska fynden, snarare än de fåta
liga skriftliga källor som finns bevarade, för att berätta för oss om slaget i 
Teutoburgerskogen och han gör det bitvis förtjänstfullt. Bitvis blir omdömet 
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tveksamt, eftersom framställningen också uppvisar en del brister i sina mer 
spekulativa delar. Författaren kostar nämligen på sig att infoga sådana, med 
ambition att berätta hur slaget rimligen kan ha tett sig for dem som deltog. 
Det skall anföras till författarens försvar att han är tydlig med vad som är spe
kulativt. Ansatsen är vällovlig, då den görs i syfte att skapa en bild av helheten. 
Wells menar nämligen att alltför många forskare blir alltför snäva i sin speciali
sering och därmed inte ser skogen för alla träden. Boken kan alltså också sägas 
vara ett debattinlägg. Emellertid känns de delar, som har till syfte att skildra 
slaget ur de deltagandes perspektiv som, om inte direkt onödig, så ändå på 
gränsen till överflödiga. Dessvärre uppvisar inte heller författaren några större 
skönlitterära talanger varför avsnitten blir tämligen platta. 

Det nu anförda skall dock inte tas som intäkt för att boken som sådan är 
överflödig tvärtom! 

I allt väsentligt utgör den nämligen en välskriven och spännande skildring 
av en i tidigare närmast mytomspunnen händelse. En händelse känd som 
Hermannslaget i tidigare tysk historieskrivning och som renderat ett imposant 
"Hermannsmonument". Givetvis på fel plats, vilket de arkeologiska fynden har 
visat under senare tid, Förvisso inskränker sig inte författaren till att levande
göra enbart slaget och dess mer omedelbara konsekvenser. Vi far också en sak
kunnig skildring av den germanska samhällsutvecklingen under denna epok, 
under påverkan av romersk maktpolitik. Till exempel åskådliggörs militarise
ringen av det germanska samhället som en reaktion på det romerska underku
vandet av Gallien under decennierna närmast före den händelse, som boken 
avhandlar. Denna militarisering, eller upprustning om man så vill, utgjorde 
en grundläggande förutsättning för att germanerna skulle kunna mobilisera 
de resurser som krävdes för att stoppa vidare romersk expansion. För övrigt 
beläggs även denna utveckling med arkeologiska fynd. Vidare beskrivs också 
förutsättningarna för konflikten även på romersk sida med en genomgång av 
huvudaktörerna och krigföringens former vid tiden etc. 

Rom i konflikt utgör alltså den gemensamma nämnaren för de här recense
rade verken även om perspektiven och den vetenskapliga grunden skiljer dem 
emellan. De är också skiljaktiga såtillvida att den ena boken avhandlar Roms 
uppstigande till stormakt medan den andra kan sägas avhandla om inte Roms 
nedgång, så i alla fall dess begränsningar avseende fortsatt expansion. 

Torkel W1ilhelmson 
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Karl den store och Europa 

Barbero, Alessandro: Char!enuigne. Father oja Continent. University of 
Califomia Press, Bel'keley 2004. 426 s. 

När Karl den store kröntes till kejsare i Rom på juldagen år 800, var det ett 
yttre tecken på en genomgripande reformprocess. Under denna hade flera av 
de tidigare romerska provinser, som efter Västroms fall levt i stort sett separata 
liv, enats under en härskare från provinsen Gallien. Dessa var nu förenade 
under ett i stort sett enhetligt religiöst, ekonomiskt, politiskt och juridiskt 
system. Grunderna för detta system bestod i närmare ett årtusende och präglar 
än idag mycket av Europa. Hur detta kom sig berättas av Alessandro Barbero, 
professor i medeltidshistoria vid universitetet i Piemonte. 

I sin uttömmande och fängslande bok om Karl den stores tid och hur 
denne lyckades bli härskare över stora delar av kontinentaleuropa, tematiserar 
Barbero flera aspekter av den historiska forskningen om perioden: religionens 

roll, det juridiska systemets utveckling, feodalismens framväxt, utbildnings
systemet, ekonomins utveckling, socialhistorien, militärväsendets organisa
tion och utveckling, samt den inrikes och utrikes politiska historien. Läsaren 
får dessutom en analys av Karl själv, hans familjeförhållanden och leverne. 
Den stora förtjänsten med denna rika bild blir helheten - ett fokus på endera 
av dessa områden skulle inre ge en komplett bild av en i många avseenden 
mycket avlägsen tid. De förmedlar de övergripande sammanhangen och stra
tegin i Karl den stores rike. Mycket av materialet i boken baserar sig på i 
sammanhanget nyare forskning. Särskilt i ekonomisk historia har de senaste 
årtiondena framsteg gjorts, som delvis förändrat bilden av epoken. 

Att intresset bland tidigare generationers historiker för Karl den store varit 
stort, framgår av Barberos genomgång av historiografin kring kejsarens per
son och gärning. En del av historikerstriden kring synen på Karl den stores 
rike handlade under 1800-talet främst om Det Karolingiska Rikets grund var 
"tyskt" eller "franskt". Var det Karl der Grosse eller Charlemagne? Skuggorna 
från 1800-talets passionerade strid om imperiets upp- och härkomst faller 
långt in på 1900-talet. Barbero sammanfattar dessa synsätt som föråldrade: 
Grunden för Karls rike låg i provinsen Gallien hos den merovingiska dynastin, 
som var främsta arvtagare till Västrom. Det är oegentligt att försöka föra fram 
Tyskland som enhet vid denna tid, eftersom regionen beboddes av sinsemellan 
olika stammar som förts samman av språkteoretiska skäl, hävdar Barbero med 
emfas. Hela frågeställningen blir meningslös eftersom inte heller Frankrike 
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fanns i modern mening vid denna tid. Inte heller Henri Pirennes ekonomisk
historiskt grundade försök att överkomma den nationalistiskt präglade fransk
tyska historikerstriden har hållit över tiden. 1 Pirenne drog genom studier av 
handelsmönstren och pengacirkulationen slutsatsen att det karolingiska riket 
inte alls liknade det gamla Romarriket. Inte heller upphörde antiken med bar
barinvasionerna från öst, som knappt alls påverkat handeln, utan istället var 
det den arabiska expansionen in i Medelhavet som bröt ner enigheten. Först 
därefter kunde det Europa vi idag känner att börja ta form, med Medelhavet 
som gränsområde mer än som centrum. Idag anser de flesta forskare att ett 
helt nytt handelsområde, baserat på kontinentaleuropa och nord-sydliga han
delsvägar snarare än Medelhavsområdet växte fram. Pirennes stora insats står 
dock kvar: frågan om det karolingiska rikets ursprung var "tyskt eller "franskt" 
är sedan dess avförd från debatten och den övergripande forskningsfrågan 
handlar mer om hur övergången från antiken till medeltiden gick till. 

Kungens centrala roll var central för styrningen av det karolingiska riket. 
Han var både kung och präst. Även om den senare rollen delegerats till andra, 
hade kungen en särställning i den kyrkliga hierarkin. Kröningen år 800 lade 
en extra imperial dimension ovanpå kungarollen, men även före dess var de 
frankiska kungarna väl medvetna om att deras handlande måste underordnas 
kristenhetens krav. Biskoparna påminde dem ständigt om plikten att handla 
mot sina undersåtar i paternalistisk anda, snarare än genom rå maktutövning. 
T veklöst förekom detta ändå i form av kalkylerade grymheter och cyniskt 
maktspel, men kejsarens värsta fiender fick oftast inte värre straff än livstids
forvisning till munkkloster, med den lombardiske kungen Desiderius och her
tig Tassilo av Bayern som exempel. Intriger inom familjen verkar ha beivrats 
på liknande sätt; en av Karls söner, Pepin den puckelryggige, fick även han 
tonsurklippning och livstids klosterforvisning som straff för att ha konspirerat 
mot Karl. De flesta andra av de sammansvurna kom dock inte så billigt undan 

hängning eller halshuggning blev deras lott. 
Kejsaren var alltså inte, till skillnad från senare tiders absoluta monarker, 

enbart ansvarig för sina handlingar inför Gud utan också inför sina frankis
ka undersåtar. Detta dubbla ansvarsförhållande skapade förstås spänningar. 
Karls kompromissförsök ledde till att de årliga församlingarna med företrä
dare för undersåtarna alltmer övergick till religiösa festivaler, där biskoparna 
också deltog för att markera kejsarens roll som väktare för hela kristenheten. 
Kejsarrollens utökade ansvar medförde också att denne inte längre enbart 

J\1ohamet et L!Jar/emagne utkom postumt 1937.
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kunde förlita sig på acceptans från frankema. Hänsyn måste också tas till 
andra folk, som efterhand kom att ingå i imperiet. Trohetseder mellan kung 
och folk blev med tiden mycket utbrett och kom att omfatta alla fria män i 
imperiet. Här lades grunden till dubbelt ansvar för kungamakten: ett socialt 
kontrakt för stabilitet gentemot undersåtarna och ett ansvar inför Gud, legiti
merat genom påvarna i Rom. 

Den grundläggande indelningen av imperiet var länet, med en länsherre, 
på välkänt vis. Skatter, rättskipning och allmän ordning var dennes ansvars
områden. Länsherren ägde inte länet, utan sågs som kejsarens befallnings
havande. Statens makt kunde alltså göra sig gällande över hela imperiet. I 
gränsområdena upprättades särskilda militärkommandon för samordning av 
den militärterritoriella verksamheten. I särskilt utsatta områden, där större 
garnisoner krävdes, gavs dessa romerska namn: Limes Avaricus som sedan 
utvecklades till Österrike (Ostmark), Limes Brittannicus gentemot barbarerna 
i Bretagne och Limes Hispanicus mot morerna i Spanien. 

Systemets svagheter var uppenbara: det var svårt för centralmakten att kon
trollera hur länsherrama skötte sina åligganden och att stävja maktmissbruk. 
Länsherrarna var ålagda att närvara vid en årlig församling inför kejsaren, men 
detta visade sig otillräckligt. Den lokale biskopen, som hade sista ordet i rätts
liga tvister, spelade en viktig roll när det gällde att begränsa maktmissbruket 
och att hålla reda på vad länsherren hade för sig. Effektivast var dock insti
tutet med Missi Dominici, de kejserliga sändebuden. Dessa sändes ut för att 
utföra revision av länsherrens fögderi, meddela kejsarens beslut eller avkunna 
särskilt viktiga domar. En sådan Misms ansågs vara en direkt förlängning av 
kejsarens person och hade långtgående befogenheter. Väpnat motstånd mot 
denne innebar majestätsbrott och medförde dödstraff. Strävan att centralisera 
förvaltningen var en uppgift som togs på stort allvar och sändebuden skulle 
vid återkomsten till kejsaren muntligen och skriftligen rapportera om vad de 
upplevt. 

Karl den stores makt var begränsad, men han var tydligt inställd på att 
driva igenom givna instruktioner i en värld där korruptionen var omfattande 
och ett närmast naturligt inslag i samhällslivet. 

Förutom den omfattande energi och tid som satsades på det intellektu
ella odlandet, var det karolingiska militärväsendets väl och ve centralt för 
kejsarens mycket omfattande och långvariga kampanjer som bedrevs i alla 
väderstreck. Under Karls 46-åriga regeringstid bedrevs operationer så gott som 
varje år. Militärmaskinen var med några spektakulära undantag nästan alltid 
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framgångsrik på slagfältet.2 Det var främst den numerära och organisatoriska 
överlägsenheten hos kejsarens armeer, som var grundläggande för framgång. 
Det karolingiska imperiet var i första hand en landmakt, vilket präglade krig
föringen. Motståndarna var över åren i stort sett alla grannfolken: langobarder 
i Norditalien, araber i Nordspanien, avarer på Pannoniens slätter och under 
flera årtionden synnerligen brutala strider mot saxarna i de nordtyska sko
garna och träsken. 

När vikingarna från och med räden mot ldostret i Lindisfarne 793 blev 
ett allt större problem och hoten mot handel och sjöfart ökade, mötte den 
åldrande kejsaren det med ett större flottbyggnadsprogram och till sist med 
en landkampanj mot de danska vikingarna 810. När inbördes strider utbröt 
bland danskarna avblåstes denna, vilket med facit i hand kom att stå imperiet 
dyrt. Att göra tankeexperimentet att vikingarna då hade besegrats och krist
nats likt saxarna är intressant; någon Danelag hade det knappast blivit och 
följande århundradens fransk-brittiska historia hade utveddats annorlunda. 
Också Sveriges laistnandeprocess hade sannolikt påverkats. 

Ungefär vid samma tid anfölls imperiets södra område av moriska pirater, 
något som skulle skapa fara och osäkerhet i Medelhavet under det följande 
årtusendet. Inledningsvis hade de frankiska flottorna vissa framgångar i sjö
striderna, men fick med tiden allt svårare att hantera detta hot. 

Armen var i princip baserad på allmän värnplikt. Alla kallades inte in sam
tidigt varje år, men om en landsända hotades med invasion kunde allmän 
mobilisering beordras av kejsaren eller greven - lantweri, lantvärnet, kallades 
då in. Annars rekryterades armen vanligtvis från de regioner närliggande dem 
där kejsaren avsåg föra krig under året. Utrustandet av armen blev under Karls 
tid alltmer en sak för imperiets militäradministrativa apparat och inte som 
tidigare en fråga för den enskilde. 

Beroendet av foder till de många hästar och oxar, som krävdes för långa 
och återkommande kampanjerna, var starkt. Gräset måste ha vuxit sig långt 

nog innan årets kampanj kunde inledas, ofta nog styrdes man av tillgången 
till foder. Under marsch delades armen ofta upp i två eller tre delar för att inte 
alltför snabbt göra slut på de lokala och medförda resurser den gjorde av med. 
Dessutom kunde kniptångsmanövrar redan från början läggas upp. 

Ett grunddrag i den militära strategin var att inte mer än en del av de 
totala resurserna behövde mobiliseras samtidigt, men samtidigt innebar rikets 

2 Ett av de mer spektakulära undantagen var nederlaget vid Roncevalles i Nordspanien 778, 
odödliggjort i Rolandssången, diktad flera århundraden senare. 
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storlek att man vid varje tillfälle kunde ställa en numerärt mångdubbelt större 
arme på fötter än vad någon motståndare kunde uppbringa. Här ligger myck
et av förklaringen till det karolingiska rikets militära framgångar till lands. 
Kombinerade operationer och flerfrontskampanjer med väl tilltagna resurser 
för lokala befälhavare kunde organiseras och bedrivas under lång tid. Karl och 
hans militära rådgivare visste likt Napoleon att Gud stöder den sida som har 
de flesta bataljonerna. 

Vid Karls död 814 delades riket mellan hans tre överlevande söner. Det 
som kom att bestå över tiden skapade förutsättningarna for den följande 
högmedeltiden samt pekar på de långa linjerna i hm Europa kom att styras 
under det följande årtusendet. Det som fascinerar är långsiktigheten och sys
tematiken i uppbyggandet av det karolingiska imperiet. På så sätt övertygar 
Barbero om att Karl den store i flera avseendet faktiskt var Rex Pater Europi:e 
i övergången från antiken till medeltiden. Dessutom ger boken perspektiv på 
ett Europa som idag återigen försöker ena sig, under nya förutsättningar och 
på ett nytt sätt. 

Nilelas Granholm 

Nordiska tåg kors och tvärs 

Harrison, Dick: Gud vill det! Nordiska korsfarare under medeltiden. 
Ordfront, Stockholm 2005. 573 s. 

Intresset for medeltiden håller sig vid makt och nya böcker dyker upp på 
bokdiskarna med jämna mellanrum. Det visar att efterfrågan på kunskap är 
stor om en period i vår historia som alltför länge varit styvmoderligt behand
lad. Åtskilliga volymer, både på svenska och andra språk, har under senare år 
behandlat korstågen till det heliga landet. Mindre känt är däremot måhända 
att korståg inte bara var en företeelse som riktade sig mot muslimerna i Mindre 
Asien utan hade en betydligt vidare tillämpning. 

En flitig författare i bl a medeltidssammanhang är Dick Harrison, som 
efter en rad goda böcker om svensk medeltid nu presenterar en bred syntes 
om korstågen i Norden. Efter en inledande sammanfattning om korstågen 
allmänt och Nordens relationer under 1000-talet med katolska kyrkan går 
Harrison systematiskt igenom de olika färder och aktioner som kan knytas till 
korsfarare i norra Europa: från Jorsalafarama, vendertågen, Baltikums krist
nande till de svenska korstågen mot de grekisk-ortodoxa ryssarna. 
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Glimtvis finns ännu kvar minnen från dessa strider för kyrkan som sanner
ligen inte alltid i första hand präglades av from nit för Kristi läras utbredande, 
utan väl så ofta handlade om betydligt mer jordiska mål som bytes erövrande, 
slavars tagande och trängtan efter egen jord. I den svenska kungatiteln ingick 
ända fram till Gustav VI Adolfs tid Sveriges, Götes och Vendes konung, vil
ket nog var usurperat från den danska motsvarigheten De Venders konung. 
Medan historieämnet i skolan fortfarande innehöll intressanta notiser för vet
giriga elever, kunde man läsa om Erik den heliges och biskop Henriks korståg 
till Finland och hur Birger Jarl kristnade de motsträviga tavasterna. 

Om allt detta och lite till läsaren en god och ingående redogörelse som 
reder ut begreppen och sätter in de olika begivenheterna inte bara i ett nord
iskt utan också ett europeiskt perspektiv. Den valda dispositionen nödvän
diggör visserligen en del upprepningar eftersom det inte alltid är möjligt att 
strikt hålla fast vid kronologin. De är dock rätt fa och egentligen inte särskilt 
störande. Goda kartor presenteras på pärmsidorna men som vanligt, frestas 
man tillägga, slutar Europa någonstans halvvägs upp till Umeå. Kartan över 
Vendernas land (s 195) kan med fördel kopieras och förstoras något så att man 
har den bekvämt till hands vid sidan av läsningen för att lättare kunna orien
tera sig bland vagrier, polaber, obotriter, liutitzer, beveller och sorber samt 
deras boplatser. 

Något lite slarv med nomenklaturen kan noteras. Den danske kungen 
Valdemar hissade förvisso inte sin fana på Szczecins bröstvärn. Var det en 
fana så satte han den på vallen medan han däremot väl kunde hissa en flagga. 
Efter som vi inte vet vad för slag av fälttecken som Valdemar förde så är det 
nog lämpligt att hålla sig till vedertagna beteckningar. Bildtexten på s 314 
talar om vapenrock vilket är anakronistiskt. Det borde ha stått vapenskjorta. 
Anmälaren har tidigare haft anledning påtala författarens slarv med den heral
diska blasoneringen. Så ock här till bilden av Birger Jarls vapen, s 428, där 
fältet har tre ginbalkar och inte tre balkar. Eftersom det är en bild så behöver 
missförstånd inte uppstå men det är litet störande. 

Förteckningen skulle kunna göras längre men dessa små skönhetsfläckar 
förtar inte intrycket av ett gediget stycke historia som har haft och fortfarande 
har en mycket stor betydelse för Nordens historia. Harrison skriver levande 
och insiktsfullt, så de många sidorna till trots är det svårt att lämna Gud vill 
det! innan man nått till notapparaten samt orts- och personregistren. Boken 
förtjänar en bred läsekrets. 

Le{fTörnquist 
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Militärallians mellan Skottland och Sverige 

Grosjean, Alexia: An Unofficial Alliance. Scotland and Sweden 1569-1654. 
Brill, Leiden/Boston 2003. 298 s. 

Under de senaste åren har skotska historiker bedrivit en intensiv forskning 
kring skottar som under 1500- och 1600-talen tjänstgjorde i andra länders 
krigsmakter eller civila förvaltning. Deras ansträngningar har resulterat i flera 
tunga böcker och en stor databas över de i utlandet verksamma skottarna. 
Därmed har ett gammal forslmingsfält vitaliserats och tillförts mycket ny kun
skap. 

En av de kunnigaste av dessa forskare är Alexia Grosjean, en svenska som 
lagt fram en avhandling vid universitetet i Aberdeen. I sin undersökning beträ
der Alexia Grosjean klassisk historikermark, den närmast mytomspunna roll 
som skotska officerare och soldater spelat i den svenska krigsmakten under 
uppbyggnaden av stormakten. Alltsedan T. E. Fischer åren direkt efter sekel
skiftet 1900 publicerade ett antal arbeten i ämnet, har de flesta forskare, som 
sysselsatt sig med den svenska militären under århundradet från 1500-talets 
mitt till 1600-talets mitt, varit ytterst medvetna om betydelsen av de skotska 
legotrupperna. 

Avhandlingen sönderfaller i två delar, den första "Scotland and Sweden" 
och den andra "Sweden and Scotland". I det första avsnittets fem kapitel stu
deras hur det skotska inslaget i den svenska krigsmakten blev allt större och 
mera betydelsefullt. Grosjean visar eftertryckligt hur betydande skottarna blev 
för den svenska krigsmakten redan under Johan 111:s tid. När det långa kriget 
mot Ryssland år 1586 pågick som värst i Estland och Ingermanland tjänst
gjorde inte mindre än 6000 skottar i den svenska armen. Många skotska offi
cerare kunde vinna svenskt adelskap och få jordförläningar i Sverige eller dess 
baltiska provinser. Sådana belöningar möter vi redan på 1570-talet. 

Under Gustav II Adolf ökar det skotska inslaget än mer markant. Åren 
innan det svenska storanfallet Riga 1621 märks en markant rekrytering 
av skotska officerare till den svenska krigsmakten och när Sverige går in i 
trettioåriga kriget på sommaren 1630, är det skotska inslaget betydande. 
Under Gustav II Adolfs tid beräknas minst 13 000 skottar ha tjänstgjort i 
de svenska förbanden. En mycket viktig aspekt här är att skottar, sannolikt 
ända från tiden kring sekelskiftet 1600, inte betraktades som vilka legosol
dater som helst. Tvärtom kom mer och mer att ses som allierade. Skotska 
överstar kunde bli chefer för svenska förband och skotska styrkor sattes under 
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trettioåriga kriget in för att bevaka strategiskt viktiga positioner i de tyska 
Östersjöstäderna. Sådana uppgifter skulle man aldrig ha anförtrott legotrup
per av andra nationaliteter. En viktig förklaring till detta var självfallet skot
tarnas höga anseende för pålitlighet. De var sina ldanledare och bytte 
inte sida hur som helst, beroende vem som för stunden förmådde betala 
bäst löner. Det fanns skottar också i Habsburgs - både den österrikiska och 
spanska grenen - tjänst, men det skotska inslaget på den sidan kom aldrig i 
närheten av vad det var på den svenska. 

En ny aspekt på det brittiska bidraget till den svenska krigsmakten är 
värvningen av skottar och engelsmän till den svenska flottan, medan tidigare 
forskning naturligt nog har fokuserat på den svenska armen. Redan vid tiden 
för Kalmarkriget 1611-1613 fanns det en handfull skotska officerare i den 
svenska marinen, men mellan 1628-1648 kom 2 engelska och 25 skotska 
sjöofficerare att tjänstgöra i den svenska flottan. Under krigsåren 1658-I 660 
var proportionerna de omvända: 30 engelsmän och 7 skottar i den svenska 
flottans officerskår. 

I bokens andra del riktas uppmärksamheten på vad Sverige betydde för 
Skottland under inbördesstriderna på de brittiska öarna. Så fort stridigheterna 
bröt ut år 1638, gick det en ström av brittiska legosoldater från kontinenten 
och åter till hemlandet. Den svenska kronan visade i det här läget en stor 
beredvillighet att lösgöra skotska officerare från sina kontrakt med Sverige. 
Därför kunde dessa återvända hem med ganska kort varsel, och väl tillbaka 
i Skottland göra en stor insats för att träna de kungafientliga konvenants
trupperna. Sverige försåg även dessa officerare och trupper med både militär 
utrustning och diverse råvaror. 

Slutsatsen efter att ha läst Grosjeans bok är att det verldigen rörde sig om 
en till gagnet, om än inte till namnet, militärallians mellan Skottland och 
Sverige. Skottar på alla nivåer i den militära organisationen betydde oerhört 
mycket när den svenska stormakten byggdes upp till och med 1630-talet. 
Därefter var det indirekt och direkt svenskt stöd i olika former, som från 
1638 kom att betyda mycket för den skotska krigsinsatsen under de brittiska 
inbördeskrigen och då i första hand under de båda biskopskrigen 1639-1640. 
Det var England som gick ur dessa krig militärt starkare, medan mycket av 
den skotska militära kraften hade förötts, antingen på kontinenten eller på 
de brittiska öarna. Därmed försvann en viktig förutsättning för det skotsk
svenska militära samarbetet. När Karl X Gustavs Sverige år 1656 slöt en allians 
med Cromwells England, en republikansk militärdiktatur, då sattes en formell 
slutpunkt för en sekellång svensk-skotskt militär samverkan. 
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Det är många nya och spännande resultat som möter läsaren av Alexia 

Grosjeans avhandling. Grunden för detta är lagd i och med att författarinnan 
har genomfört en mycket imponerande arkivforslming i ett stort antal länder. 

I det avseendet far avhandlingen betecknas som unik och resultaten blir där
efter: mycket intressanta och gediget underbyggda. 

Lars Ericson Wollee 

Husarer i strid med nytt grepp 

Söt'ensen, Thomas: Sista striden. De mörnerska husarerna vid Bornhöft. 
Svenskt militäl'histodskt bibliotek, Stockholm 2004. 204 s. 

Det var med någon tveksamhet som jag beslöt att inköpa Sista striden av 

Thomas Sörensen. Dels hade Kronprinsens husarregemente nyligen beskri
vits ganska ingående i Det blänkande eländet av samme författare, dels har 

jag aldrig riktigt förstått varför striden vid Bornhöft har medtagits bland de 

fältslag som far föras på ett regementsfälttecken. I aktuella riktlinjer för detta 
står nämligen: 

... namn på fältslag eller annan krigsoperation som haft betydelse för 
Sverige och dess historiska utveckling eller, från operativ synpunkt, 
för fälttåget samt namn på andra slag och strider i vilka svenska 
förband ådagalagt stor stridsduglighet och tapperhet. Härvid gäl
ler: - att slaget eller striden skall ha inneburit en otvivelaktig svensk 
framgång ... Striden vid Bornhöft har aldrig räknats som en strate
gisk eller taktisk seger och det har även diskuterats om det var en 
svensk seger över huvud taget då även danskarna gjort anspråk på att 
ha vunnit genom att de behöll slagfältet. Striden var dock otvivelak
tigt en stor moralisk seger för svenskarna - men mer om detta senare. 

Efter detta inledande gnäll kan jag dock utan tvekan medge att jag blev mer 
och mer förtjust i boken ju längre jag läste. Jag anser att det är ett intelligent 
och intressant grepp att ha historien om den vid Bornhöft stupade husaren 
Nils Hallberg, hans hustru Kerstin och de två döttrarna som en röd tråd. Med 

utgångspunkt från denna familj visas i ett brett socialt register regementets 

personal med officerare från den skånska slottsadeln eller pommersk lågade! 

och de ofta fattiga och obildade unga män som lät värva sig som meniga husa

rer. Vid sidan av detta får läsaren även en utförlig och klar redovisning över 
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husarfenomenet både internationellt och i Sverige, regementets historia samt 
det svenska fälttåget i Tyskland 1813-1814. 

Författaren beskriver även ingående förhistorien och upptakten till 
Bornhöftaffären, denna det svenska kavalleriets sista strid. Beskrivningen av 
officerarnas, och i vissa fall även de meniga husarernas, frustration över den 
politiska och reella verkligheten är intressant och belyser väl de tankar och 
känslor som bör ha funnits inom en stor del av den svenska armen vid denna 
tid. Sverige - allierat med Ryssland, det land som under det senaste seldet varit 
det stora hotet mot riket och som bara fyra år tidigare berövar oss den östra 
rikshalvan Finland! Dessutom nu detta förödmjukande fälttåg mot Napoleon 
där de svenska trupperna aldrig gavs tillfälle att visa vad de kunde och därför 
betraktades med förakt av sina allierade, framför allt av preussarna. I slaget vid 
Dennewitz några månader tidigare hade det svenska kavalleriet vid ett tillfälle 
stått i ett gynnsamt läge för anfall men blivit stoppat av Bernadotte. Sådana 
händelser gjorde många bittra och lystna efter revansch och det var dessa stäm
ningar som dominerade. 

I slaget vid Bornhöft triumferade verldigen den så kallade "husarkulturen" 
som författaren beskriver med en, som jag uppfattar det, viss förtjusning. De 
mörnerska husarernas anfall mot en överlägsen fiende, som åtminstone del
vis stod grupperad till försvar, ett anfall mot infanteri, kavalleri och artilleri, 
påminner ju mycket om "de tappra 600:s" anfall vid Balaldava fyrtio år senare. 
Skillnaden kan vara att den svenska styrkan lyckades bättre än den brittiska. 
Utan överdrivet taktiskt planerande eller något reflekterande över vad man 
egentligen anföll emot och trots att hela den egna styrkan ännu inte kom
mit fram, så formerades skvadronerna, generaler och överstar satte sig i täten, 
trumpeterna blåste till anfall och sedan var det bara framåt. Detta agerande, 
som anses vara typiskt för husarer, är utmärkt beskrivet i boken. 

I hela Europa kändes en riktig husar även igen på sin ldädsel, sin frisyr 
och sitt allmänna uppträdande med framåtanda och mod i striden och ett 
gott humör i alla väder och i alla svårigheter. Dessa saker uppmuntrades och 
ett underbart uttryck för husarkaraktärens fräckhet ges av författaren, när 
han konstaterar att i den officiella instruktionen Husaren i falt anges att man 
kunde låtsas vara fiende när man rekvirerade furage av traktens bönder för då 
behövde man inte betala! Husarernas negativa sidor som våldsamhet, supande, 
slagsmål och dueller samt kvinnojagande tas självfallet också upp, men görs 
inte till någon huvudsak. De värvade soldaterna hade dessutom nästan alltid 
en låg social status i det civila samhället även jämfört med de indelta solda
terna. 
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Författaren beskriver väl ett samhälle som kanske är svårt att förstå idag. 
Han ger många välvalda exempel på regementets officerare, som oreflekterat 
ansåg sig tillhöra en samhällselit som gav dem många självklara rättigheter. 
Populistiskt kunde det ha varit frestande att stanna där, men Sörensen beskri
ver även de skyldigheter man härvid ansåg sig ha, som omsorg om de under
lydande och deras familjer. Så till exempel ställde såväl regementschefen som 
skvadronchefen upp som dopvittnen när Nils och Kerstin Hallbergs dotter 
Nicolina döptes strax före fälttåget i Tyskland. De idag omoderna manlig
hetsidealen som moral, heder, dygd, samarbete och mod tog också en stor 
plats i deras liv. Att duellera och därmed riskera sitt liv för en hederssak var 
ett ännu fullt accepterat sätt att bevisa sin manlighet, även om detta sedan 
länge varit förbjudet i den svenska lagstiftningen. Det är på grund av dessa 
tankar och attityder såväl som elen tidigare nämnda frustrationen, som striden 
vid Bornhöft blåstes upp till något större än det egentligen var redan av sin 
samtid. 

Mycket intressant och ett annars ofta glömt kapitel är redovisningen av hur 
striden påverkade deltagarna, dels initialt, dels på lång sikt. Husarerna hade 
tidigare under fälttåget upplevt ett flertal obehagliga situationer - åsynen av 
slagfälten vid Dennewitz och Leipzig dagen efter striderna bör ha varit chock
erande även för de mest hårdhudade. Även om antalet döda och sårade efter 
Bornhöfr var lågt jämfört med de tidigare nämnda, så gällde det nu vänner 
och kollegor som låg där bleka och blodiga. Även de många skadade hästarna 
var ett problem - att göra slut på en trogen tjänares lidande med en pistolkula 
eller kniv är aldrig lätt. Stridsneuroser anses väl vara ett tämligen moderna 
fenomen men här visar författaren hur slaget vid Bornhöft år 1813 psykolo
giskt påverkat både officerare och meniga soldater för en lång tid framåt. Att 
omkring 10 procent av de meniga husarerna begick självmord inom femton 
år efter striden kan ju vara en slump, men andelen är påfallande hög och svår 
att förldara på annat sätt, varför den kan ha ett samband med deras upple
velser under striden. Även för bokens huvudpersoner, familjen Hallberg, fick 
striden vid Bornhöfr ett tragiskt resultat. Familjefadern stupar och änkan och 
de två faderlösa småflickorna går en dyster framtid till mötes och slutar som 
"arbetshjon" i Malmö. 

Totalt sett anser jag att Sista striden är en mycket läsvärd bok med många 
nya och spännande grepp om ämnet och jag vill å det livligaste rekommendera 
den. 

Christian Braunstein 



Militärhistorisk tidskrift 

Grekisk marinhistoria 

Fotakis, Zisis, Greek naval strategy and policy, 1910-1919. Routledge, London 
& New York 2005. 223 s. 

De mindre krigsmakternas historia brukar sällan uppmärksammas i engelsk
språkig akademisk forskning. Det som publiceras tenderar att bli bilder som 
pusslats ihop med andrahandskällor på språk författarna behärskar och med 
stormaktsintressen som utgångspunkt. Botemedlet för detta är naturligtvis att 
militärhistoriker från mindre länder publicerar sina arbeten på engelska. Zisis 
Fotakis, en grekisk historiker med doktorsexamen från Oxford, har skrivit sin 
avhandling om den grekiska flottan under tiden för Balkankrigen och för
sta världskriget. Han har givetvis kunnat utnyttja grekiska arkiv och grekisk 
litteratur. Likafullt bygger framställningen i hög grad på källor i utländska, 
främst brittiska arkiv. Orsaken är att en stor del av de grekiska marina arkiven 
förstördes under andra världskriget när tyskarna ockuperade landet. 

Möjligheterna att studera grekisk marin strategi och policy i utländska 
arkiv är dessbättre goda och för en författare som behärskar sitt hemlands 
historia har de varit givande. I Grekland fanns från 1910 en grupp brittiska 
sjöofficerare som var inviterade för att utbilda och utveclda flottan. Greklands 
strategiska position tilldrog sig stort intresse från stormakterna och greker
na bedrev förhandlingar om köp av krigsfartyg från de flesta större länder. 
Resultatet har blivit att det finns ett omfattande men splittrat källmaterial, 
som Fotakis letat upp och bearbetat med grundlighet. Han kan inte ge någon 
heltäckande bild av hur grekiska beslutsfattarna såg på sin omvärld, men det 
har blivit en utmärkt expose över hur den grekiska flottan under några år kom 
att spela en viktig roll i östra Medelhavet. Boken ger även nya insikter i hur 
stormakter, främst Storbritannien, agerade för att kunna utnyttja ett mindre 
lands territorium som basområde i ett framtida krig. Slutligen ger den bak
grunden till den extremt uppskruvade marina upprustning som Turkiet och 
Grekland drev åren 1909-1914. 

Greldand var en maritim nation med stor handelsflotta och ett stort inslag 
av sjömän i befolkningen. Flottan ansågs av utländska bedömare vara relativt 
effektiv även om den behövde hjälp med modern signaltjänst, eldledning, 
m m från utländska rådgivare. En viktig orsak till att Grekland prioriterade 
flottan var att Turkiet var starkt beroende av sjöförbindelserna for att kunna 
mobilisera och koncentrera armen. Vidare hade grekerna som ambition att 
införliva alla öar med grekisk befolkning i sin nationalstat. Förhoppningen 
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var även att ett slutligt sönderfall av det gamla Ottomanska imperiet skulle 
leda till att de av greker bebodda delarna av Mindre Asiens kust skulle bli en 
del ett Storgrekland. 

Med dessa politiska och strategiska forutsättningar behövdes starka sjö
stridskrafter, som kunde behärska Egeiska havet genom att blockera den tur
kiska flottan vid Dardanellerna mynning. Under det första Balkankriget 1912-
1913 lyckades grekerna art med en i huvudsak föråldrad liten slagskeppsflotta 
hålla en lika ålderstigen turkisk slagflotta instängd och huvuddelen av den 
egeiska övärlden erövrades. Båda länderna inledde en kapprustning genom 
att beställa moderna stora slagskepp, lätta kryssare och ett betydande antal 
jagare och ubåtar. Det mesta av detta hann dock inte levereras före det första 
världskrigets utbrott. 

Fotakis visar att det fanns en diskussion om flottans inriktning under dessa 
år. Amiral Mark Kerr, från 19 l 3 ledare för de brittiska rådgivarna, ansåg att 
Grekland var bäst betjänt av starka förband av jagare och ubåtar. Till bilden 
hör att den brittiska marinledningen, inte minst Churchill, ville utnyttja öar 
i västra Grekland som bas för starka torpedfartygsförband, som skulle spärra 
av Adriatiska haver för Österrike och Italien, medan de brittiska slagskeppen 
koncentrerades till Nordsjön för att spärra in tyskarna. Britterna antydde vil
lighet att överlämna Cypern till Grekland i utbyte mot sådana baser. För gre
ker med kännedom om dessa kunde det framstå som ett intressant alternativ 
att själva genom massinsats av torpedfartyg med baser på egeiska öar spärra in 
den turkiska flottan. Premiärminister Venizelos (en tid även marinminister) 
förespråkade lätta stridskrafter och var även intresserad av de skandinaviska 
ländernas kustpansarskepp. 

Grekiska sjöofficerare var emellertid övertygade om att slagskepp var den 
bästa lösningen och Fotakis är benägen att till en del ge dem rätt. Det var 
främst Dardanellermynningens strategiska betydelse som kunde göra det 
befogat att koncentrera slagkraft till ett fåtal stora enheter som kunde hålla 
fienden inspärrad. Han pekar på att britter och fransmän under världskriget 
aldrig överlät blockaden av den tysk/turkiska slagkryssaren Goeben!Yttvuz till 
enbart jagare och ubåtar utan alltid hade flera slagskepp på plats. Grekernas 
egna krigserfarenheter från 1912-1913 pekade i samma riktning. 

Kapitlen om första världskriget är relativt korta. De handlar främst om 
hur Grekland slets mellan neutralitet och att gå ihop med ententen mot arv
fienden Turkiet. Churchills entusiasm för Dardanellerkampanjen kan kopplas 
till hans tidigare intresse för att med sekundära sjöstridskrafter spela en viktig 
roll i dessa farvatten. Britternas förhoppning var att Grekland aktivt skulle 
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delta i en erövring av Konstantinopel, men landet förhöll sig neutralt, även 
om ententen gynnades genom att rätt fritt få utnyttja den grekiska övärlden 
som informella baser. Det är anmärkningsvärt att amiral Kerr avrådde gre
kerna från att delta och att han, liksom grekiska armeofficerare, som studerat 
Dardanellerna som operationsområde, var skeptisk till ententens uppläggning 
av operationerna, 

Fotakis koncentrerar framställningen på det egna landet men genom att 
han i så hög grad tvingats se det genom stormaktsögon, blir hans framställning 
indirekt av betydande generellt intresse. Den visar hur en stormakt kan se på 
en liten stat som den hoppas kunna alliera sig med. Grekland och grekiskt ter
ritorium var intressant som objekt, men inte som partner att lyssna trots att 
där fanns både lokalkännedom och mycket aktuell erfarenhet av krig. 

Jan G!ete 

Väntan på den tändande gnistan 

Fromkin, David: Europas sista somma1: Vem startade farsta världskl'iget? 
Wahlström & Widstrand, Stockholm 2004. 316 s. 

Det första världskrigets uppkomst är för många, även for sådana kända mili
tärhistoriker som engelsmannen John Keegan, innerst inne ett mysterium. 
Hur kunde en hel världsdel, vars kännetecken var stigande välstånd, gemen
sam kultur och långvarig fred, plötsligt kasta sig in i ett våldsamt inbördeskrig, 
som efter hand drog in stora delar av den övriga världen? Frågan är långt ifrån 
trivial och har sysselsatt historiker och andra under de gångna nittio åren. 

Den amerikanske historikern David Fromkin har bidragit med sitt strå till 
stacken, eller snarare pyramiden, för att försöka förklara vad han kallar "utan 
tvekan den mest betydelsefulla händelsen i modern rid" (s. 13). Fromkin har 
tidigare behandlat krigets resultat i A Peace to ,End all Peace. The Fall ofthe 
Ottoman Empire and the Creation of the Modern li1iddle East, en mycket pris
belönad bok som utkom 1989. 

Fromkins målsättning är inte i första hand att behandla de mer strukturella 
och långsiktiga orsakerna till det stora kriget, utan snarare vad det var som fick 
Europas stormakter "att gå ut i krig just då, där och på det visit" (s 18). Fokus 
är alltså på sommaren 1914. 

Fromkin driver i boken en tes som kan ses som en modifierad variant av 
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Fritz Fischers från 1961, alltså att kriget drevs fram av Tyskland. Fromkin 
delar upp händelseförloppet efter de ödesdigra skotten i Sarajevo i två 
delar, som ledde fram till två olika krig. Det första kriget, som han kallar 
Österrikes krig, var Österrike-Ungerns krig mot Serbien, ett tredje balkankrig. 
Huvudorsakerna till detta var två. En var omedelbar, att få revansch för den 
oerhörda provokation som mordet på det österrikisk-ungerska tronföljarparet 
utgjorde och som Serbien ansågs ligga bakom. Den andra var mer långsiktig, 
att avlägsna det serbiska hotet mot dubbelmonarkins sammanhållning, ett 
hot som ökat efter Serbiens tillväxt genom Balkankrigen och som fick det att 
verka som en ännu starkare magnet på de sydslaviska folken inom Österrike
Ungern. Detta var en fråga som enade de annars så splittrade rikshalvorna. 
Problemet var givetvis att ett krig mot Serbien och ett underkuvande av detta 
land inte var riskfritt. Sannolikheten att Ryssland skulle solidarisera sig med 
det slaviska broderfolket i Serbien var långt ifrån försumbar. Innan man gav 
sig in på ett dylikt äventyr, var det viktigt för Österrike-Ungern att försäkra sig 
om Tysklands stöd. Ett sådant skulle mycket väl kunna avhålla Ryssland från 
att ingripa, eller om de ändå gjorde det, ge möjligheten att utkämpa ett större 
krig under gynnsammare villkor. 

Händelseförloppet är välbekant. Först lyckades Österrike-Ungern försäkra 
sig om Tysklands ovillkorliga stöd, sedan formulerade man ett för Serbien 
oantagbart ultimatum. När serbernas i dubbelmonarkins ögon otillräckliga 
medgivanden kommit förklarade man krig. Den 28 juli hade man nått sitt 
mål, ett krig mot Serbien framprovocerat på grunder som mötte allmän förstå
else i omvärlden. Detta tredje Balkankrig skulle i bästa fall kunna utkämpas på 
för Österrike-Ungern förmånligast möjliga villkor som ett enfrontskrig mot 
en underlägsen motståndare. 

Så blev det nu inte. Dramats andra huvudaktör, Tyskland, trädde in och 
lurade Österrike-Ungern på konfekten. Man förvandlade raskt det begränsade 
"Österrikes krig" till det mycket större, av Fromkin kallat "Tysklands krig". 
Tysldand såg nämligen sin chans att bryta den inringning, som man ansåg att 
den fransk-ryska alliansen innebar. Och tillfället ansågs vara gynnsamt 1914. 
Europas stormakter höll på att rusta upp, men på grund av olika tempo i 
upprustningen var Tysklands relativa styrka större 1914 än vad den skulle 
bli t ex 1917, då framför allt Ryssland rustat färdigt. Vad Tyskland behövde 
var en tändande gnista, som för det första var övertygande som krigsorsak, 
för det andra fick Tyskland att framstå som angripet och för det tredje höll 
kvar Österrike-Ungern som allierad. Man fick till och med två sådana gnistor. 
Morden i Sarajevo knöt dubbelmonarkin fast till Tyskland och var en god-
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tagbar krigsorsak för ett Balkankrig. Fromkin menar att Tyskland medvetet 
utnyttjade morden till att uppmana Österrike-Ungern att gå så långt som möj
ligt och att landet motades in i kriget (s 254). Detta var inte svårt, eftersom 
man hade goda egna skäl till krig. 

Den andra tändande gnistan stod Ryssland för. Tysldand kunde framställa 
det fumligt genomförda ryska mobiliseringsbeslutet som liktydigt med en 
krigsförldaring, något som på grund av Schlieffenplanen var fallet vid en tysk 
mobilisering. Fromkin hävdar att ryssarnas beslut inte i sig var en krigsorsak. 
Tyskarna hade redan tidigare beslutat sig för krig och nu fick man en gyllene 
chans att framställa sig som attackerade och inför det egna folket och utlandet 
hävda att man förde ett försvarskrig (s. 255). 

Fromkins resonemang synes sålunda !dart leda till att de huvudansvariga 
för 1914 års händelser var Österrike-Ungern för det lilla och Tyskland för det 
stora kriget, ett par i sig plausibla resultat. 

Källmaterialet tyder klart på detta, menar han, men han vill ändå inte ta en 
sådan enkel ställning i skuldfrågan, detta av tre skäl: För det första ansågs krig 
av "alla" som något normalt och vanligt, av somliga, t exTheodore Roosevelt, 
som något bra och nyttigt. För det andra menade inte de ansvariga i Tyskland 
och Österrike-Ungern att de startade ett krig som hade kunnat undvikas. 
T värtom, kriget var oundvildigt, frågan var bara när det skulle inträffa. För 
det tredje var det bara mindre kretsar som beslutade. Att döma folken för 
odemokratiska ledares tilltag är orättvist, hiivdar Fromkin (s 256). 

Tyskland och i viss grad Österrike-Ungern fick alltså de krig deras ledare 
önskade. Men utgången vet vi. Dubbelmonarkin besegrades och splittrades i 
många delar, Tyskland besegrades men reste sig revanschlystet och utmanade 
världen en gång till med ännu mer katastrofalt resultat. 

Fromkin bygger i stort sett enbart på publicerad litteratur. Den enda redo
visade arkivforskningen gäller en detalj, som andra författare i ämnet normalt 
inte behandlat, nämligen USA:s försök på våren 1914 att minska spänning
arna i Europa. President Wilsons mellanhand "Colonel" Edward Mandell 
House resa visade sig emellertid vara futil och belyste bara hur liten hänsyn 
man då tog till hans land. 

Fromkins stil och tvärsäkra uttryckssätt gör hans bok rolig att läsa men 
kanske mindre seriös och i alla fall mindre övertygande än ett annat nyöversatt 

verk, Clive Pontings Tretton dagar. 

Björn Gäfoert 
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Välillustrerat och konventionellt 

Willmott, H. P.: Första världskriget. Bonnier, Stockholm 2004. 319 s. 

Litteraturen på svenska om första världskriget växer regelbundet varje år med 
några nyöversatta arbeten. Under lång tid har alla dessa skrivits av anglosax
iska författare. Fransmän och tyskar lyser med sin frånvaro, för att inte tala 
om ryssar. Det är alltså betydande risk att vi matas med ett speciellt engelskt 
perspektiv med tonvikt i första hand på västfronten med speciellt koncentra
tion till slaget vid Somme 1916, i andra hand på Gallipoli och i viss mån även 
Mellanöstern. Vad sjökriget beträffar kan det befaras att huvudintresset riktas 
mot Skagerackslaget 1916 och ubåtskriget. Det som speciellt underbetonas 
i ett sådant perspektiv är framför allt Östfronten men även t ex Italiens krig 
och krigen på Balkanhalvön, liksom sjökrigen i Östersjön och Medelhavet. 
V ill man hårdra (alltför) mycket kan man säga att första världskriget i en stor 
del av den engelska litteraturen i första hand framställs som en duell mellan 
England och Tyskland med Sommeslaget som höjdpunkten. 

Ett annat perspektiv som engelska historiker (alltför) gärna ger sig in på är 
frågan om sina generalers och amiralers bristande kompetens, även i detta fall 
med Somme och Haig som ledande exempel. 

Den engelske militärhistorikern H P Willmott, vars bok Första världskriget 
utkom på svenska 2004, har inte helt lyckats undvika denna fälla. Trots att 
han uppenbarligen har ansträngt sig att skildra kriget i alla dess dimensio
ner och alla dess fronter, ges t ex Sommeslaget betydligt mer utrymme än 
Verdunslaget. Totalt ges västfronten, inklusive Dardanellerna, drygt 50 pro
cent mer utrymme än alla andra fronter tillsammans. 

Boken har dock många fördelar. Den är si ösande rikt illustrerad med bilder 
från ett stort antal källor även utanför London. Den är också försedd med ett 
flertal mycket tydliga och välgjorda kartor, även över sådana ofta förbisedda 
fronter som de i Kaukasus och Rumänien. Likaså ingår många belysande fak
tarutor. Boken ser ut, och var förmodligen även avsedd, som en presentbok i 
stort (och tungt) format. 

I denna egenskap har den "etwas för Alles". Bokomslaget påstår att 
Willmott "ger några tankeväckande nytolkningar av det militära skeendet". 
Sådana är dock svåra att påträffa vid en genomläsning. Willmotts bok är sna
rare en kompetent, tämligen traditionell och faktatät genomgång av de flesta 
aspekterna på kriget, serverade på ett visuellt läckert sätt, tydligt skriven av en 
engelsman. 
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Ett par tråkiga egenskaper måste också nämnas. Liksom i det engelska 
originalet används tekniken att lägga texter även ovanpå illustrationerna. 
Eftersom stilen ofta är liten blir den härigenom stundom svårtydbar. Den i 

och for sig goda egenskapen att lägga in många faktarutor, illustrationer och 
kartor medför att den löpande texten blivit upphackad och besvärlig att följa. 
Verket lämpar sig sålunda bättre som uppslagsbok och faktareservoar än for 

sträckläsning. 

Björn Gäfvert 

Brittiska armen tar livet av sina egna 

Oram, Gerard: Mi!itary Executions During WorldWor I. Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2003, 228 s. 

Den brittiske militärhistorikern Gerard Oram beträder minerad mark i sin 
studie av dödsdomar och avrättningar under det första världskriget. Det är 
inte så populärt att det forskas i detta ämne, eftersom det är ett något pin
samt faktum att avrättningar var mycket vanligare i den brittiska armen än i 
de andra västerländska styrkorna. Detta gäller inte minst huvudfienden, det 

Tyska kejsardömet. Och den patriotiska officerskåren med stolta anor från 

britternas glada kolonial- och erövringskrig har också protesterat mot att man 
med sådan forskning försöker rehabilitera desertörer och andra som svikit sina 

kamrater i farans stund, då imperiet behövde dem som bäst. 
Sammanlagt finns 361 registrerade avrättningar i den brittiska armen, 

inklusive samväldestrupper från krigsutbrottet år 1914, till vapenstillestån
det drygt fyra år senare. Av dessa var 40 för mord, övriga for militära brott, 
vanligen desertering. Oram hävdar dock att det finns flera som ej registrerats, 
särskilt bland de indiska trupperna. En oproportionerlig del av avrättningarna 
drabbade irländska soldater. Vidare ägnar han en stor del av boken år att 
undersöka skillnader mellan olika sorts regementen, tillhörande den reguljära 
armen, de territoriella förbanden eller den nya armen. Intressantare är väl för

klaringen till den höga frekvensen i den brittiska armen och överhuvudtaget 
den internationella jämförelsen. En inneboende fordom är att det inte är rele
vant att jämföra med de östeuropeiska eller asiatiska krigförande nationerna 

- även USA hamnar lite i skymundan.
De militära befälhavarna hade i brittiska armen större frihet från civil och
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politisk inblandning. I övriga länder underställdes dödsdomarna den politiska 
ledningen innan de utfördes. Krigsrättens främsta uppgift var att upprätthålla 
disciplinen. Engelsmännen ansåg att franska armen hade slapp disciplin, men 
så drabbades de ju också av myterier. Frankrike hade en större styrka under 
vapen än engelsmännen, och fler men proportionellt något färre avrättning
ar. 

De engelska krigslagarna var inte anpassade för de förhållanden som upp
stod i och med krigsutbrottet 1914. Spöstraff tillämpades in till 1880, och 
brännmärkning avskaffades inte förrän 1871 i den engelska lagen. Enligt 
Oram så höll man längre fast vid både dödsstraff och andra kroppsstraff än 
jämförbara länder. Dödsstraff för mord avskaffades först 196 5 i England, och 
som bekant t.ex. 1920 i Sverige. England var även civilt mer inriktat på att 
använda dödstraffet än de flesta andra europeiska stater. 

Avrättningarna drabbade orättvist mot kolonialtrupper och irländare, men 
i genomsnitt var det bara var tionde dödsdom, som verkligen ledde till avrätt
ning. Det fanns ett rastänkande här, degenererade element skulle utrotas. En 
brist i skildringen är den knapphändiga återgivningen av faktiska fall. Men en 
del, som skall illustrera just den inneboende rasismen, pekar också på alterna
tiva lösningar: t.ex. mördade tre kinesiska soldater (eller arbetare inom armen) 
en prostituerad och hennes tre barn. En av dem begick sedan självmord i fäng
elset, de andra avrättades. I ett annat fall arkebuserades en västindisk soldat 
för att han slagit ihjäl en man, som försökt hindra honom att våldta hans fru. 
Sådana fall förefaller tillräckligt bestialiska för att motivera dödsstraffet, om 
man nu inte är principiellt motståndare till det. Problemet här är att det inte 
går att jämföra med andra fall, där liknande brott utförts av inhemska engelska 
soldater - och om dessa i så fall skulle ha bedömts annorlunda. 

Källäget är inte det bästa, detaljerade redogörelser för de fall där döds
straff inte utdömts har sällan bevarats, och tydligen i mindre grad när det inte 
verkställts. Men inte heller de fall, som verkligen resulterat i en utförd arke
busering, har Oram ansett motivera någon mer ingående beskrivning. Han 
understryker dock att målet med avrättningen var just att avskräcka andra från 
att desertera eller begå andra brott mot disciplinen. Därför spreds information 
om avrättningarna bland trupperna. Men Oram skriver också att man valde ut 
dem som uppfattades som odugligast för avrättning, de som var minst troliga 
att kunna utgöra någon tillgång för armen framöver. 

Dödsstraff är ju bland annat avsett att ha en avskräckande verkan, och det 
var också officerskårens främsta argument. Det var nödvändigt för att upprätt
hålla disciplinen, att man då och då sköt någon stackare i gryningen - man 
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hade ju så fä andra medel att ta till. De hade inte som de andra länderna några 
straffbataljoner, där missdådare kunde samlas, och sedan utnyttjas for speciellt 
farliga uppdrag. Troligen var fångelse inte så effektivt ur avskräclrningssyn
punkt, eftersom de fängslade inte kunde delta i striderna, och därför på sitt 
sätt hade det bättre än de aktiva soldaterna. 

Oram påvisar en klar uppgång av antalet avrättningar och utdömda döds
straff alldeles före och efter en större offensiv, inte minst i samband med sla
get vid Somme. Proportionen utförda avrättningar i förhållande till utdöm
da dödsstraff ligger däremot konstant på drygt 10 %, och något högre för 
underofficerare än meniga. Även officerare avrättades ibland annars hade 
det funnits en risk att de meniga soldaterna upplevt krigsrätten som partisk 
och utövande klassjustis. 

Att just Tyskland hade en efter omständigheterna mildare krigslagstifr
ning och rättspraxis hänger samman med traditionerna. Tyskarna var måna 
om att kejsardömet skulle uppfattas som en rättsstat av sina medborgare. 
Fransmännen såg sig själva i första hand som medborgare och uppfattades så 
av sin överhet, men britterna var fortfarande undersåtar, antingen de var civila 
eller militärer. Den utskrivna, conscripted, armen bestod av just undersåtar 
som skulle lyda, och inte ens själva haft kurage nog att söka sig frivilligt till 
landets försvar. 

Oram går inte närmare in på någon jämförelse av den habsburgska rätten, 
men den som läst om Jaroslav Haseks tappre Svejk kan ju ana sig till en viss 
konservatism, liksom att officerarna hade stort utrymme för godtyckliga, sum
mariska bestraffningar. Ett straff som omnämns i Svejk är att man binder den 
försumlige soldaten, och detta förekom även i engelska armen. Summariska 
bestraffningar torde ha tillämpats i alla armeer, och var föremål för protester i 
svenska armen vid 1800-talets mitt. 

Han jämför heller inte med flottornas rättsväsen, som kunde skilja sig 
markant från lantmilitärens. Myterierna vid den ryska högsjöflottan har t.ex. 
tolkats i liknande termer. Utbyggnaden av flottan i ett land, där man saknade 
sjömilitära traditioner, kom att medföra motsättningar mellan sociala grupper 
som rättsväsendet inte kunde överbrygga, utan snarare skärpte. Krigsmalnen 
till lands och vatten hade olika rättssystem, och oneldigen hade den engelska 
flottan helt andra traditioner att falla tillbaks på än armen. Här förelåg ett 
långsiktigt samspel mellan reformer och myterier, såsom de vid Spithead och 
Nore 1797 och Invergordon 1931. 

Mot slutet av kriget mildrades tillämpningen av lagarna. Shell chock, art 
soldater bryter samman på slagfältet, när de hamnat under intensiv artillerield, 

150 



Recensioner 

var ett fenomen som man till en början med tolkade som straffbar feghet, och 
först så småningom fick viss psykologiskt orienterad inblick i. Detta är något 
som rar stor uppmärksamhet i boken. 

Den ryska revolutionen påverkade rättspraxis i den brittiska armen, sam
tidigt som moralen bland trupperna nådde ett lågvattenmärke efter ännu en 
misslyckad offensiv i Flandern. Ledningen började omvärdera sina priorite
ringar kanske det inte gick att vinna enbart genom överlägsen moral. Det 
kanske till och med var så illa att man inte hade en sådan, och att den inte hel
ler gick att skapa genom avskräckande straff. Oram menar att man samtidigt 
började satsa på materiell överlägsenhet som det säkraste kortet och att vinna 
soldaternas delaktighet snarare än att tvinga dem till ytterligare uppoffringar. 

Bristande disciplin var anledningen till myterier i de ryska, italienska 
och franska armeerna. Den tyska och den brittiska var mest disciplinerade. 
Myterier i någon större skala skedde ju inte hos den tyska heller förrän allde
les vid krigsslutet. Ludendorff beklagade efter kriget att han inte haft samma 
befogenheter som Haig, medan denne beklagade att de civila myndigheterna 
efter kriget inskränkte befälhavarens rättigheter. Desertering var klarare defi
nierat i den tyska lagen, och kunde ibland tolereras, det kunde finnas för
mildrande omständigheter. I den engelska armen som hade en tradition med 
enbart frivilligt värvade trupper såg man hårt på just detta brott. Hur vanligt 
förekommande det var far man inte någon riktig klarhet i, men i de tidigmo
derna armeerna var det den allra vanligaste militära brottskategorin. 

Som bekant var det efter kriget i Tysldand ett argument att man förlorat 
för att man var för undfallande, och den nazistiska ledningen tog sedan ska
dan igen genom att avrätta tusentals av sina egna soldater. Troligen var den 
sovjetiska armen ännu värre, vilket visar att det inte nödvändigtvis är av godo 
att krigsrätten underordnas den politiska ledningen. 

Orams studie är värd alla lovord, men lider enligt min åsikt av åtminstone 
en brist: man får ingen vidare inblick i de individuella fallen, kommer inte 
nära de soldater som avrättades. Hans metod att jämföra tre olika regementen, 
med olika bakgrund, för att se om och hur de tillämpade dödsstraffet, ger inte 
så mycket. Kanske vore det intressantare att utveckla komparationen mellan 
olika länder, och mellan armen och flottan. 

Hans Andersson 
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Den förtroendeskapande marskalken 

Teyssier, Amaud: Lyautey Le ciel et les sables sont grands. Perrin, Paris 2004. 

468 s.

I den marockanska staden Fez kan man besöka det vackra hus där marskalk 
Lyautey (1854 1934) bodde. Man förstår att han spelat en stor roll för 
utvecklingen av det moderna Marocko. Han åtnjöt en enorm prestige och 
kom att ha inflytande på inte bara sin närmaste omgivning utan också gene
rationer av officerare. Arnaud Teyssier ger ett intressant porträtt av en ovanlig 
och mångfacetterad person. Bortsett från det allmänna mänsldiga och histo
riska intresset är Lyautey idag intressant särskilt för hans ideer om vad vi idag 
kallar nationsbyggande och "cultural centric warfare". 

Louis-Hubert Lyautey växte upp i en adlig, religiös och rojalistisk familj. 
Som liten ramlade han ut från ett fönster, skadade sig svårt och fick tillbringa 
flera år i stillhet i en korsett endast hanterad av husets kvinnor en upplevelse 
som satte stora spår. Han lade sedermera stor vikt vid sin fysiska förmåga och 
kom att avsky instängda rutiner. 

Den första kontakten med kriget kom vid tyskarnas intåg i hemstaden 
Nancy 1870. Efter krigsskola blev han kavallerist och gjorde sedan en relativt 
medioker karriär. Kortare sejourer i Algeriet och en längre privatresa i Italien 
fick honom att längta bort från det inrutade livet vid franska landsortsre
gementen. När Lyautey är en fyrtio år gammal major och börjar överväga 
pensionering, får han chansen och tar den, Han kommenderas till franska 
Indokina bl.a. som stabschef åt general Gallieni vars protege han blir. Gallienis 
metod - civilbefolkningen i centrum och en ensad civil-militär administra
tion kommer att utgöra hans ledstjärna i framtiden. Från Indokina flyttar 
Lyautey på Gallienis uppmaning till Madagaskar, där han får ansvar för pacifi
ceringen av ett större område. Lärdomarna från Indokina kommer väl till pass 
och ger stora framgångar. 

Efter en kortare kommendering som regementschef i Frankrike, något som 
inte alls passade honom, kommer han åter ut i kolonierna nu som brigadge
neral och till gränsområdena mellan Algeriet och Marocko, Det senare landet 
kommer sedermera att bli scenen för hans största insatser. I skarp konkurrens 
med framför allt tyska intressen, särskilt manifesterat i samband med Tanger
krisen 1905, lyckas han föra in Marocko i den franska intressezonen. Under 
krisen i Agadir 1911 är Lyautey för en kortare tid i Frankrike som chef för 
10. armekåren.
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Under första världskriget stannade Lyautey i Marocko utom under en kort 
tid som krigsminister 1917. Efter Verdun hade den relativt unge generalen 
Nivelle tagit befälet över de franska styrkorna med avsikt att åter föra kriget 
mer offensivt. Lyauteys bedömning av Nivelles plan, som han "ärvt", var inte 
nådig ("Gud, detta är en plan för ärkehertigdömet Gerolsteins arme"), men 
han ansåg sig inte kunna hindra dess genomförande. Planen resulterade i kata
strofen vid Chemin de Dames 1917, regeringen föll och Lyautey återvände 
till Marocko. Här etablerade han sig närmast som prokonsul och stannade 
till 1925. Lyauteys sista stora insats var att organisera den stora och lyckade 
kolonialutställningen i Paris 1931. 

Lyautey var en motsättningarnas man. Estet och mycket kulturellt intres
serad umgicks han med tidens intellektuella elit. Han var egocentrisk och 
teatralisk. Hans ursprungligen mycket starka religiositet dämpades under livet 
och som mogen man han sig snarare som agnostiker. Hans rojalistiska 
inställning kom också att försvinna under livet. Däremot behöll han hela livet 
en stark avsky för splittring. Han tillhörde följaktligen vare sig dreyfusarderna 
eller anti-dreyfusardema under striden om Dreyfus skuld eller oskuld en 
strid som kom att splittra såväl Frankrike som dess arme. 

Trots att författaren ger stort utrymme åt Lyauteys politiska och kulturella 
umgänge är Teyssier mycket förtegen, när det gäller dennes privatliv. Lyautey 
gifte sig sent, vid 55 års ålder, strax efter en depression, då han övervägt själv
mord. Giftermålet var i första hand ett konvenansäktenskap. I sitt arbete 
behövde marskalken en kvinna vid sin sida. "Marskalkskan" (la marecha� 

spelade givetvis också en viktig roll för hushållet. Med tiden kom de varandra 
mycket nära. 

Lyautey kom hela sitt liv att vara en stor beundrare av yngre män. Hans 
egendomliga uppväxt utgjorde säkert en psykologisk bakgrund till denna 
vurm. Men en sådan inställning låg också i tiden. Han knöt gärna yngre offi
cerare och ämbetsmän till sig. Var han homosexuell och i så fall praktiserande 
sådan? Teyssier tror att svaret på den första frågan är jakande men är mer diffus 
beträffande den senare. 

Lyautey var en initiativrik ledare och en skicklig administratör, som 
avskydde byråkrati. Han brukade säga att han var "soldat och inte militär". 
Han var antikonformist och ökenäventyrare medan den franske officerens var
dag tråkade ut honom. Med tiden kom han att bli allt mer av en prokonsul i 
Marocko, som samlade såväl civil som militär makt i sina händer. 

Lyautey fick relativt tidigt uppmärksamhet genom boken Role sociale de 
l'officier dans le service militaire universelle från 1891 ( ungefär: Officerens sociala 
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roll for den allmänna värnplikten), som inspirerades av erfarenheterna från 
det första chefskapet skvadronchef 1893-1894. Denna första chefserfarenhet 
korn att ha stor betydelse för honom genom det första mötet med den vanlige 
soldatens vardag. Som kulturpersonlighet kunde han inte annat än förfäras: 
dålig mat, dåliga kaserner och ingen kultur. Han arbetade för att soldaterna 
skulle beredas ordentliga mässar och bibliotek, där de kunde få en berikande 
fritid. 
För Lyautey var kolonialismen ett stort äventyr men också ett stort ansvar. Det 
gällde att utveckla Marocko ekonomiskt och skydda dess invånare från t.ex. 
rövare av olika slag. Samtidigt måste givetvis de franska intressena skyddas 
gentemot andra intressenter; i första hand då Tyskland. 

Lyautey var mycket noga med att "hans" Marocko inte skulle bli ert nytt 
Algeriet, dominerat av en fransk kolonialldass. Det var därför oerhört viktigt 
att respektera de inföddas religion, seder och bruk. Så införde t.ex. Lyautey 
ett förbud mot att utlänningar besökte Marockos moskeer. Han reagerade av 
samma skäl starkt mot franska försök att förbjuda månggifte. I sina möten 
med sultanen ansträngde han sig alltid att visa respekt för denne och framhäva 
sultanens roll gentemot sina undersåtar. Lyautey hade också då och då stora 
problem med franska militärer, som inte förstod att behandla marockanerna 
på ett respektfullt sätt eller som gav sig ut på oöverlagda militära expeditioner 
- de senare slutade inte sällan med katastrof för de deltagande fransmännen.
Denna syn kom givetvis att reta många som ville omvandla Marocko till en
mer normal koloni. Med dagens militärstrategiska språkbruk kan man säga att
Lyautey var en stark förespråkare för " cultmal centric warfare" d.v.s. insikten
att en framgångsrik pacificering och stabilisering av ett land kräver förståelse
och respekt för landets kultur. Man måste vinna "hearts and minds".

Ända sedan tiden i Indokina hade Lyautey eftersträvat en samlad civil
militär ledning. En orsak var att han starkt misstrodde den vanliga kolonialby
råk:ratin, en annan insikten om att civila och militära åtgärder måste gå hand 
i hand. Lyauteys primära strategi kallade han "tache d'huile" - oljefläcken. 
Tanken var att bygga stabilitet inom ett begränsat område genom militära och 
civila åtgärder varefter stabiliteten skulle spridas vidare som en droppe olja på 
vatten. 

Det är dessa ideer som, utifrån ett militärstrategiskt perspektiv, är det mest 
intressanta i boken. Kolonialism a la Lyuatey och dagens nationsbyggande 
insatser skiljer sig givetvis åt när det gäller syftet. Och det finns naturligtvis 
stora skillnader mellan då och nu; man behöver bara tänka på kommunikation 
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och information. Men med detta i bakhuvudet finns mycket att lära i boken 
för dagens ledare av fredsfrämjande operationer. 

Teyssier tar aldrig ställning mot tidens koloniala synsätt utan bedömer 
Lyautey och hans gärningar utifrån tidens anda. Man slipper därför snusför
nuftiga och otidsenliga moraliska pekpinnar. Detta hindrar inte att man saknar 
en analys av hur Lyautey och hans franska protektorat uppfattades av marocka
nerna. Man mer anar än förstår att han på det hela taget var uppskattad. 

Bokens huvudperson skildras, naturligt nog, mot bakgrund av dåtidens 
franska samhälle och, framför allt, politiska förhållanden. Persongalleriet är 
omfattande. För den som inte är detaljkunnig på området är författarens refe
renser till olika företeelser emellertid inte alltid lätta att förstå. Det är i hög 
grad marskalken själv som står i bokens centrum. Genom att författaren är 
så pass försiktig med funderingar kring Lyauteys privatliv blir han emellertid 
egendomligt avlägsen. Slutsatsen blir därför att boken är väl värd att läsa även 
om den är något lång. Det finns mycket i den, som är relevant än idag men 
det tar lite tid att vaska fram. 

Lars V<ledin 

Bortglömda franska flyktingar 

Miquel, Pierre: L'exode. 10 mai-20 juin 1940. Plon, Paris 2003. 449 s.

Under trycket av den tyska offensiven senvåren 1940 flydde över tolv miljoner 
holländare, belgare och fransmän. Över 100 000 av dem dog av kriget och 
av övergrepp. Huvudriktning för flykten var mot sydväst. Den civila befolk
ningen blev offer för ett totalt sammanbrott av staten och de samhälleliga 
funktionerna. Om den tyska offensiven och det franska militära sammanbrot
tet är mycket skrivet, ur en mängd olika aspekter, men om flyktingarna finns 
mycket litet att läsa. Pierre Miquel, känd fransk historisk författare, beskriver 
noggrant förloppet och illustrerar rildigt med ögonvittnesskildringar. Ämnet 
har alltid burit en underton av nationell skam och Miquel försöker svara på 
den oundvikliga skuldfrågan: Varför besegrades Frankrike, varför spreds en 
sådan panik? 

När tyskarna anföll och bombade Polen, visade de för omvärlden hur fram
gångsrika, välövade men också hur hänsynslösa mot civila de var. Detta note
rades noggrant både i press och i militära kretsar i övriga Europa. Intrycken 
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forstärktes när tyskarna jämnade Rotterdam med marken 10-12 maj. Holland 
föll på fem dagar och holländska flyktingar spred vidare informationen om 
den tyska hänsynslösheten. Redan här hittas två återkommande teman i mass
flykten: ryktesspridning och den tyska terrorkrigforingen (eller manöverkrig
foringen.) 

Tysldands utnyttjande av pansar och flyg överraskar den franska militära 

ledningen totalt. Den hade förväntat sig en traditionell, första världskrigs
arme både i utformning i uppträdande. Främst hade fransmännen för 
litet luftförsvar och ett för svagt flygvapen, enligt Miquel. Ett så offensivt ren
odlat pansaruppträdande förväntades inte. Det egna artilleriet bedömdes ha 
mycket bättre effekt mot de tyska pansartrupperna. När sedan tyskarna anföll 
med högt tempo tappade fransmännen kontrollen och förmågan till ledning. 
Befolkningen började fly och fylla vägarna i så stor omfattning att stora delar 
av armen lamslogs. Paniken och defaitismen spred snabbt. Natten mellan 
den 16 och 17 juni överlämnar de franska politikerna makten till marskalk 
Petain, som därpå vapenvila. Den 22 juni undertecknas vapenstillestån
det mellan Tyskland och Frankrike. 

Miquel lämnar rätt fort beskrivningen av det militära läget och intresserar 
sig mer för den flyende befolkningen. Förloppet var jämförbart över hela den 
aktuella tidsperioden. Som en följd av alla luftanfall, terrorbeskjutningar mot 
sjukhus eller rena rykten om tysk snar ankomst lämnade familjer sina byar fort 
och i panik. De lastade bilar, kärror, barnvagnar, cyklar, trampbilar och häst-
kärror fulla med sina käraste ägodelar och gav ut på vägarna söderut med 
allt för litet att äta och dricka. De besköts ofta luften av tyska plan och 
många dog i diken eller i obekanta byar. Hemma plundrade kvarstannande 
grannar de övergivna husen och gårdarna, helst innan tysken hann göra det. 
Inte sällan försökte invånarna i mindre städer köra bort den egna militären, så 
att tyskarna inte skulle fa skäl att anfalla. Köer av flyende uppstod vid vägskäl, 

järnvägsstationer och vid alla flodövergångar. Dessa platser blev också huvud
mål för det tyska flyget, som mötte ringa motstånd. Färden forsatte tills stil

leståndet inträdde, då de flesta återvände hem. Då de inte sällan förlorat 
någon familjemedlem och, mer säkert, alla sina dyrbara ägodelar. Vissa fort
satte fly, exempelvis judar som insåg att tyskarna skulle komma att innebära 
döden, men även yngre, som bestämt sig för att fortsätta kampen från Afrika 
eller Storbritannien. Vissa, ej oansenliga grupper, flydde aldrig utan stannade 
kvar. T ill stor del var det kommunister och fascister, som i Tysldand såg en 
räddning från den svaga borgarklassregering som knappt lyckats lotsa landet 
genom ett oroligt 1930-tal. Kommunisterna litade till pakten mellan Tysldand 
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och Sovjet, medan fascisterna var övertygade om att tyskarna skulle marschera 
mot Moskva så fort västfronten var uppklarad. Efterhand förklarades fler och 
fler städer som "öppna", d v s  att de inte försvarades av den franska armen. 

Varför stora grupper ville fly var rätt uppenbart. Tyskarnas övergrepp var 
inte bara rykten: avrättningar av civila, brandbomber mot rent civila mål, luft
anfall mot civila på vägarna och liknande händelser fick många att packa sina 
ägodelar och anträda vägarna söderut. Att de flydde, eller rättare sagt, att de 
fick fly, är en intressantare historia. Miquel beskriver det som "elitens haveri". 
Förvisso var det franska civilförsvarets planering bristfällig och för teoretisk, 
men grundorsaken till den civila kollapsen var ändå att de flesta funktionärer 
på alla nivåer enligt Miquel struntade i "det allmännas bästa" och agerade 
-eller snarare underlät att agera av rent egoistiska skäl. Istället för att stoppa
panik och massflykt och planera för ordnat motstånd och ordnad evakuering,
såg företrädare för de ledande samhällsfunktionerna till att bli de först evaku
erade. Detta innebar att polis, brandkår och sjukvård snabbt blev utan led
ning, befolkningen blev utan ledning och information och att själva flykten,
defaitismen och kollapsen påskyndades och förvärrades. Vidare var samarbetet
mellan lokala miltära och civila myndigheter nära nog obefintligt. Det var
mycket vanligt med order och kontraorder avseende flyktvägar, evakueringar
och liknande åtgärder. En av anledningarna var det snabba tyska avancemang
et, som skapade situationer för vilka man inte hade någon grundplan.

Orsaker till detta kan som så mycket annat spåras till 1930-talet, då repu
bliken var splittrad mellan olika politiska grupperingar med en svag nationell 
samhörighet och en allmänt låg tillit till de politiska institutionerna som följd. 
Till detta måste även läggas en enligt Miquel-allmän oförmåga och ovilja att 
se nazismens rätta väsen. Vänstern var till stor del som i övriga Europa -hårt 
pacifistisk och högern såg i Hitler en partner som skulle skapa ordning om 
än inte på ett så brutalt vis som senare skulle bli fallet. Frankrike uppfattade sig 
som ett utsatt land i en ogynnsam position, med fascistiska och totalitära regi
mer i syd, sydost och nordost och med en neutral granne i norr. Grannen på 
andra sidan kanalen hade fram till Churchills maktövertagande också påtag
ligt svårt att se Hitler i ett realistiskt ljus, vilket Miinchenuppgörelsen vittnade 
om. Men notera också att den franska politiska och militära ledningen var 
oenig om till vilket pris kriget skulle utkämpas. Förutom de rena kollabora
törerna fanns där flera med personliga erfarenheter från första världskrigets 
skyttegravar, som till varje pris ville förhindra en återupprepning och därför 
förordade en snabb kapitulation. 

Det blir också illustrativt när Miquel tar fram de fa men goda exempel 
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som finns. Ofta var det företrädare för kyrkan eller veteraner från det före
gående kriget vilka inte drabbats av panik utan mer luttrat om än för
vånat såg förfallet omkring sig - som kunde ge en hjälpande hand. Redan 
nu utmärkte sig de kommande hjältarna som Charles de Gaulle och Jean 
Moulin. Kännetecknande för dem var, enligt Miquel, deras moraliska över
tygelse och deras tidiga klarsyn över vad nazismen egentligen skulle komma 
att innebära. De Gaulle vägrade att erkänna sig besegrad och försökte skapa 
organiserat motstånd så långt det var möjligt. Han erkände aldrig Petains 
kapitulation utan flydde till London för att fortsätta kampen. Vichyregimen 
dömde honom till döden för det. Jean Moulin, som sedermera blev mot
ståndsrörelsens ledare under namnet Max och torterades till döds, var prefekt 
i Eure-et-Loire (Chartres). Under den stora flykten från den tyska invasionen 
arbetade han kontinuerligt för att bibehålla den nödvändiga infrastrukturen 
och de grundläggande samhällsfunktionerna. Han lyckas både att fa stöd från 
de kvarvarande, samt att hålla pessimismen borta. Moulin likställde de dvilas 
flykt med desertering, nästan förräderi, eftersom följderna blev så katastrofala, 
såväl för samhället fysiska funktioner som för den allmänna försvarsviljan och 
moralen. 

Att en fungerande civil ledning hade gjort avsevärd skillnad säger inte 
Miquel rakt ut, men frågan, som återkommer, är om det var bättre att fly 
eller att vara kvar. Både de som flydde och de som stannade kvar förlorade 
nära och kära samt ägodelar, men Miquel antyder att om man hade stannat 
kvar, så hade den franska armen både kunnat få hjälp samt kunnat röra sig på 
vägarna, medan byarna fortfarande hade haft möjlighet till självförsörjning, 
brandskydd och sjukvård. Korrekt information om det egna och det fientliga 
läget hade kunnat nå central nivå. De lokala myndigheterna hade kunnat 
förbereda evakueringar och motstånd på ett effektivare vis och därmed sparat 
mycket lidanden. Avsaknad av ordning och reda omöjliggjorde nu i princip 
allt motstånd och nederlaget påskyndades. 

Pierre Miquel har skrivit ett stort antal böcker om fransk historia med 
fokus på världskriget och han säljer bra. Den mest kända är Les Poilus, vilken 
kom ut 2002 (Poilu är smeknamnet på den vanlige franske infanteristen under 
första världskriget). I sina böcker beskriver Miquel ofta personer och hän
delser som berör vanliga soldater och mer vanliga människor. Miquel lyckas 
ofta göra illustrativa berättelser av historiska händelser och språket är ledigt 
och samtidigt drivande, likaså i denna bok. Blandningen av mer övergripande 
kronologisk historia och de mer känslosamma personskildringarna är avsedda 
att ge en behaglig blandning i syfte att skapa en mer förståelig helhet. Tidvis 
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är dock skildringen väl noggrann och repetitiv. Boken är full av ortsnamn och 
namn på områden och vattendrag, vilket kan göra den en aning mödosam för 
en icke-fransk läsare. Frankrikes nederlag mot Tyskland våren och sommaren 
1940 är en central händelse i den franska moderna historien och Miquel lyck
as väl med att hålla sig till ämnet. Det hade varit lätt att flyta ut och associera 
till allt annat som ägde rum i anslutning till flykten, men intresset flyttas aldrig 
från det centrala i berättelsen: familjers flykt undan en tysk invasion. 

Ur svensk militär synvinkel pekar boken på två intressanta frågor. Den ena 
är vikten av civil-militär samverkan i kris och krig. Miquel illustrerar tydligt i 
detta negativa exempel hur illa det går, när den civila och den militära sidan 
inte samarbetar, men också att den civila sidan måste vara uppbyggd i en 
gemensam struktur. I Frankrike var ansvarsförhållandena i den civila sektorn 
tydliga, inte minst sedan första världskriget, men av många anledningar blev 
resultatet sommaren 1940 magert eller kontraproduktivt. Den civila sidan 
skulle, enligt Miquel, kunna ha stått för ett helt annat ledarskap och haft en 
kontroll på informationen och på så sätt ha stoppat ryktesspridning. Ett enligt 
Miquel omdebatterat begrepp är de sk "femtekolonnerna", d v s  de tyskar eller 
fransmän som medvetet och på tyskt uppdrag skapade hysteri genom falska 
rykten. Även om "femtekolonnerna" inte var krigsavgörande, så hade deras 
effekt med stor sannolikhet blivit mindre om det civila försvaret hade varit 
bättre organiserat. 

Den andra aspekten, som tydligt framgår, är hur stor del bombningar mot 
civila mål och brännandet av civila byggnader hade i den tyska manöverlerigfo
ringen. Terrorbombningar var en av hörnstenarna i den tyska taktiken, enligt 
Miquel, vilket gjorde att civila snabbt och effektivt korkade igen vägar, tåg
stationer och broar. Som följd blev den franska armen näst intill stillastående, 
samt förlorade överblick och förmåga att kommunicera. Pessimismen spred 
sig snabbt och motståndet sjönk. Det är intressant att notera att det som både 
igår och idag benämns manöverkrigforing med snabbt och delegerat agerande, 
ofta är förknippat med förhållandevis aggressivt och våldsamt uppträdande. 
Det som i många skildringar benämns bländande skicklig tysk taktik kanske 
förtjänar andra, mindre smickrande, epitet. Idag är manöverkrig/"8ring efter
strävansvärt, åtminstone i ett terotiskt perspektiv, men det är påfallande hur 
svårt det är att manövrera i en begränsad kris, där stor hänsyn måste tas till 
politiska och mediala faktorer. 

I Frankrike, liksom i resten av Europa, har den sista tiden miltärhistorie
intresset ökat markant, och då kanske främst avseende 1900-talet med tyngd
punkt på de båda världskrigen. Att Miquel skriver den här boken nu är ingen 
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slump. I Frankrike kan man se åtminstone två grundläggande anledningar till 
det ökande intresset. Det ena är en tidsfaktor knuten till generationscykler och 
den andra är den nya världsordningen efter Sovjetunionens fall. Den första 
faktorn, generationsväxling, är tydlig även i Sverige. Skildringar av nazimed
löpare var omöjliga i Frankrike under 1950- och 1960-talen. Kollaboratörerna 
var fortfarande verksamma som civila administratörer, som politiker och inom 
media. Papon är ett bra exempel. Men nu, när folk är på att dö och hän
delserna ligger en bit bort, ökar det breda, allmänna intresset. I Frankrike 
gäller det även första världskriget. Goda skildringar av första och andra världs
kriget säljer bra i Frankrike idag. Det verkar dessutom finns mycket kvar att 
berätta. 

Det kalla kriget verkar ha haft en dämpande effekt på historieskrivningen. 
Nu, i en ny världsordning när stormakternas och därmed Frankrikes roll ifrå
gasätts, verkar det ha uppstått ett behov av rekapitulation av historien. Man 
kan se det som en inventering av vad man kan och bör ha militär makt till 
och vilken roll ett land som Frankrike kan spela på den nya arenan. Det verkar 
även finnas ett behov av att få lätta på hjärtat och lägga gammalt bakom sig. 
Koloniala skildringar från exempelvis Indokina och Algeriet, historiska repor
tage i TV och minnesmärken produceras i oanad omfattning. 

Man kan se L'Exode som en del i en intern fransk krishantering som fortfa
rande pågår, och som en detaljerad och intressant bok om ett centralt kapitel 

i den moderna franska historien. Frankrikes anskaffning av kärnvapen och 
en autonom strategi under de Gaulle, det omfattande europeiska samarbetet 
samt försoningen med Tyskland speglar beslutsamheten att landet aldrig mer 
ska behöva uppleva något liknande sommaren 1940. 

Patrik Selling 

Polens krigshistoria tydligare 

Davies, N01'man: Slaget om Warszawa. Upproret 1944. Fahrenheit, Stockholm 

2004. 700 s.

Detta verk om den polska hemmaarmens (Armia Krajowa, AK) resning i 
Warszawa 1944 är på flera sätt en viktig bok. Norman Davies, Storbritanniens 
främste expert på polsk historia, utreder här en viktig händelse som spelat stor 
roll för Polens och andra världskrigets historia, inte minst genom det kalla 
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krigets bild av upproret. Författarens bakgrund och tidigare forskning gör 
honom väl skickad för den uppgift han påtagit sig. Davies har tidigare skrivit 
flera böcker om polsk historia och har då berört olika historiska perioder. 
Fokus har dock legat på det modernhistoriska området och mellankrigstiden. 3 

Davies är genom denna bok också en del av den moderna populärhistoriska 
diskursen. I denna är frågan om vem som bär skulden för olika historiska ske
enden viktig. Detta har varit tydligt inte minst gällande andra världskriget och 
är också viktigt för Davies, som här vill visa den "sanna" bilden av upproret. 
Uppgörelser med nazityska och sovjetiska illdåd samt andra regimers medlö
peri har annars varit legio.4 

Norman Davies bok är en del av uppgörelsen med arvet från andra världs
kriget och det kalla kriget, som pågått sedan murens fall. I Sverige har denna 
främst kretsat kring frågan om Sveriges förhållande till Nazityskland. Norman 
Davies bok riktar sig mot Sovjetunionen och den kommunistiska historie
skrivningen om upproret i Warszawa medan detta pågick, men vänder sig 
även mot efterkrigstidens bild. Davies vill sprida kunskap om AK:s resning i 
Warszawa 1944 och anser att denna händelse rönt alltför liten uppmärksam
het i historieskrivningen. Anledningen till detta var den nyupprättade kom
munistiska staten Polen och Sovjetunionens hållning. Davies vill visa hur den 
kommunistiska propagandan förvrängt bilden av upproret i Warszawa och 
den officiella kommunistiska historieskrivningen hålls ansvarig, exempelvis 
för den sammanblandning av det judiska upproret i Warszawas ghetto i april 
1943 med AK:s resning 1944, som Davies anser är vanlig. Efterkrigstidens 
bild av upproret tolkar Davies som ett offer för de västallierades undfallenhet 
mot Stalin. Bilden av AK och upproret var delar i det kalla krigets propaganda 
och antingen sågs upprorsmännen som hjältar eller som skurkar. Davies fram
ställning bär något av hjältehistorien med sig och utnämner kommunismen 
som historiens bov. Författaren menar exempelvis, att andra världskrigets brit
tiska kommunister var blinda för det sovjetiska förtrycket och var "nyttiga 

3 Davies har tidigare gett ut: God's Plt1ygro1111d. A History of Polt111cl, New York 1982 (2 
volymer). Sobieski's Legacy 1683-1983, London 1985. White Eagle, Red Star. The Polish
Soviet Wtir 1919-1920, London 1983. jews in Eastem Pol{l/ld and the USSR 1939-1946, 

Basingstoke 1991. 
4 Som svenska exempel på <lena kan följande verk lyftas fram. Maria-Pia Boethius, Heder och 

samvete. Sverige och andm världskriget. Stockholm 1991; Niclas Sennerteg, Stalim hämnd. 
Röda ,mnen i Tjskland 1944-1945, Lund 2001 samt av samme författare, Wårszt1111t1s bödel. 
Ett tyskt öde, Lund 2003 (som också behandlar resningen i Warszawa 1944). Se även Bosse 
Schön, Svemkarna som stred for Hitle1: Ett historiskt reportage, Stockholm 1999 samt av 
samma författare, Diirjärnkorse11 viixe1: Ett historiskt reportage, Stockholm 2001. 
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idioter" för Stalins politiska program. Personer som Sidney och Beatrice Webb 
från Fabian Society, George Bernhard Shaw och H. G. Wells betecknas som 
enfaldiga stalinofiler (s.154 f). Dessa individer var trots detta viktiga debat
törer, som alla på sitt sätt påverkade Storbritanniens förhållande till den polska 
exilregeringen i London. Det var ur denna mylla som den, enligt författaren, 
felaktiga bilden av upproret i Warszawa växte fram. 

Enligt författarens inledande programförklaring vill han visa på en annan 
bild av upproret än den gängse. Detta innefattar också en tankegång om att 
använda en ickelinjär framställningsform. Davies har i stället delat in ver
ket i tre delar, som alla innehåller en form av kronologi, men även tema
tiska avsnitt. Det hela är späckat med faktarutor innehållande individuella 
berättelser och beskrivningar av skeendet under upprorets gång. På det hela 
taget är Davies struktur tilltalande, även om startsträckan blir en aning lång. 
Inledningen och kapitlet om tiden före upproret utgör 229 sidor inklusive 
förord. Denna omfattning motiverar författaren med att ämnet är okänt för 
en engelskspråkig publik. Påståendet stämmer sannolikt, även om kunskapen 
troligtvis inte är så dålig att det krävs en så omfattande förldaring. Till Davies 
försvar kan dock sägas att inledningen är välskriven och lyfter fram många 
olika skeenden i polsk äldrehistoria. Utifrån denna målar Davies upp bilden av 
ett mellankrigstidens Polen, där hotet från grannarna var drivande för natio
nens utveclding. 

Davies berättelse om upproret visar i all sin tydlighet på motsättningarna 
mellan AK och de kommunistiska grupperna före, under och efter själva ske
endet. Sovjetunionens hållning till upproret och AK uppvisar också intressan
ta aspekter. Ett exempel är förhalandet av frågan om möjligheten att brittiskt 
och amerikanskt flyg kunde baseras i Sovjetunionen, alternativt mellanlanda 
där, i försöken att underhålla AK. Författarens anklagelser mot Sovjetunionen 
framstår som välgrundade, även om detta egentligen inte är några nya uppgif
ter. Frågan om Röda armens halt utanför Warszawa har dryftats under många 
år. Samma sak gäller frågan om förhållandet mellan den polska exilregeringen 
i London och den sovjetstyrda Lublinregeringen. 

Författaren har också valt att inte använda de polska aktörernas verkliga 
namn i den löpande texten utan de lyder istället under sina översatta täcknamn. 
Således möter läsaren personer som löjtnant Vallmo med flera. Anledningen 
till detta menar Davies vara att polskt uttal och polska skrivsätt framstår som 
oöverstigliga hinder för en engelskspråkig läsekrets, ett ställningstagande som 
verkar krystat men som sannolikt också poängterats från förlagets sida. Valet 
att inte använda aktörernas verkliga namn i den löpande texten är störande 
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och leder till att aktörerna blir otydliga. Det synes mig ha varit mer relevant 
att faktiskt beteckna löjtnant Vallmo som löjtnant Czeslaw Pieniak i löpande 
text och inte, som nu, i ett av många appendix. 

Dessa invändningar har dock relativt liten betydelse för den generella kva
liteten i framställningen, som är mycket hög och de kastar heller ingen skugga 
över verkets betydelse. Genom boken får läsaren en bred historisk expose över 
Polen under andra världskriget. Den tydligt historiska ansatsen visar här en 
av sina stora fördelar. Återupprättandet av nationen Polen 1919 av delar från 
Tyskland, Ryssland och Österrike-Ungern var det som gav landet en speciell 
karaktär, inte minst militärt. Därför måste Davies bok ses som en bra inkörs
port till polsk historia, som faktiskt förtjänar att uppmärksammas i högre grad 
än tidigare. 

Fredrik Eriksson

Milstolpe om kriget i Arktis 

Goiter, A. A.; Gorter, Waling T., och Suprun, M. N.: Frigjoringen av 0st
Fi1mmark 1944-45 I Ocso6mKOeHUe 80Cm0LJH080 (/)UHHM8pKa, 1944-

45. Ai-khangelsk Pomor, Ai-changelsk 2005. 309 s.

Kring Petsamo, Finlands korridor mot Ishavet, och Kirkenes, Norges nord
östligaste stad, utkämpades i oktober månad 1944 det största slaget någon
sin norr om polcirkeln: Petsamo-Kirkenesoperationen (den officiella ryska 
benämningen), eller slaget om Nordkalotten. Operationen var faktiskt också 
en av de tio största sovjetiska operationerna under hela 1944. Det var 133 500 
man, 750 flygplan och 100 stridsvagnar på den anfallande, sovjetiska sidan. På 
den tyska var det 56 000 man, blott 75 flygplan och noll pansarfordon. 

Läsare med intresse för östfrontens nordligaste slagfält bör inte låta bli att 
skaffa denna norsk-ryska bok. Den är helt tvåspråkig, med vänstersidorna på 
ryska och högersidorna på norska, och alla bilder är försedda med både rysk 
och norsk bildtext. 

Innehållet då? Här talar vi verkligen om en ny bok eftersom den bygger 
på omfattande forskning av författarna. Flera böcker om Nordkalotten (och 
många andra platser givetvis!) är bara plagiat eller halvplagiat. Genom att de 
ryska och norska författarna av denna bok har gjort ett så pass bra arbete 
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förarbete (i arkiv och genom att uppsöka veteraner) så blir också resultatet 
högintressant. 

De sovjetiska soldaternas hänsynsfulla, rent av varma, uppträdande gente
mot den norska civilbefolkningen i det av Röda armen befriade Östfinnmark 
(dvs. Kirkenesområdet) kvarstår som en stark kontrast gentemot samma armes 
uppförande nere på kontinenten vid samma tid. Quislingregimens profetia 
om att Östfinnmarks befolkning skulle våldtas, plundras och mördas av de 
"röda horderna" infriades icke! Med andra ord förändrar inte Frigj0ringen av

0st-Finnmark den positiva bilden av Röda armens soldater längst i norr. 
Men bokens författare väjer inte för att ta upp andra än idag känsliga 

aspekter, som får den sovjetiska statens förhållande till Norge vid denna kri
tiska tidpunkt att framstå i ett nytt ljus. Det bör nu, på grund av denna bok, 
kunna slås fast en gång för alla att det verkligen kunde ha slutat på ett helt 
annat sätt för Östfinnmark, om en grupp sovjetiska diplomater och militärer 
hade fått som de ville: Stalin som ny husbonde i Östfinnmark eller rent av hela 
Nordnorge. Tillåt mig citera tre meningar som sammanfattar vad bokens mest 
uppseendeväckande avsnitt handlar om: 

Likevel viste det seg at den [Sovjetunionen] skulle bruke frigjöringen 
av det norske Öst-Finnmark og oppholdet på norsk territorium som 

pressmiddel. Ikke bare som et pressmiddel mot den norske regjering 
og de allierte i förbindelse med forcleling av innflytelsessf'årer, men 
også for å fa revidert Svalbard-traktaten og få til ett bilateralt norsk
sovjetisk fellesstyre over Svalbardområdet, samt avståelse av suve
reniteten over Björnöya til Sovjetunionen. Nettopp disse spörsmål 
diskuterte utenriksminister Molotov i et dramatisk nattlig möte med 
Norges utenriksminister Tiygve Lie den 11 november 1944 i Moskva. 

Författarna vågar också påstå rätt beska saker om själva Röda armen, som att 
Petsamo-Kirkenesoperationen i flera avseenden misslyckades. Den sovjetiska 
stats- och militärledningen önskade ju genom operationen åstadkomma ett 
"arktiskt Stalingrad" genom att inringa och besegra den tyska 20:e bergsarmen 
(eller åtminstone merparten av den). Detta blev inte utfallet. Istället klara
de sig förvånansvärt många tyska (egentligen österrikiska) bergsjägare från 
Nordkalotten och kunde sättas in mot de västallierade nere på kontinenten. 

Boken har alltså många förtjänster men kunde grafiskt ha utformats på ett 
bättre sätt. Intervjuerna med sovjetiska krigsveteraner är mycket intressanta, 
liksom elen stora mängden fotografier (många tidigare opublicerade). Men 
det hade inte skadat med mer text och bilder om och av den tyska sidan. Det 
idealiska hade väl varit om denna bok hade kunnat ges ut i en rysk version och 
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en norsk version. I föreliggande version "slåss" både text och fotografier om 
utrymmet. En bok på vartdera språket med större utrymme för bilder hade 
varit att föredra. 

Men, kort sagt, skaffa denna bok om du är intresserad av det största slaget 
om Nordkalotten och dess dramatiska efterspel. Boken finns numera åtmins-
tone vid ett svenskt bibliotek och alltså att fjärrlåna. 

Lars Gyllenhaal 

Grundligt om Dresdens förstörelse 

Taylor, Frederick: Dresden. Tisdag den 13 februari 1945. Fahrenheit, 

Stockholm 2005. 501 s. 

Det allierade bombkriget mot Tyskland under det andra världskriget har på 
senare år hamnat i fokus vid flera tillfällen. Det har blivit hett omdebatterat, 
både av anglosachsiska och tyska forskare i samband med avtäckandet av en 
staty över bombkrigets brittiske arkitekt, chefen för Bomber Command, Sir 
Arthur Harris, 1992. Beroende på preferenser i synen på bombkriget har han 
fatt tillnamnen "Bomber Harris" respektive "Butcher Harris". Detta är ingen 
ny debatt, den har av och till förekommit i Storbritannien och USA under 
många år. 

Ett nytt fenomen är däremot den intensiva tyska debatten i frågan. Den 
kan sägas ha fått sitt stora genombrott med Jörg Friedrichs bok Der Brand. 
Deutschland in Bombenkrieg, som när den utkom år 2002 resulterade i en 
omfattande diskussion i tyska media. Inte heller Friedrich var den förste av 
tyske författare att behandla detta ämne. Men ändå så var det som om frå
gan först nu var mogen att diskuteras i Tyskland. Helt plötsligt blev det på 
något sätt legitimt att ge uttryck för att också tyskar led under kriget, när de 
eller deras anhöriga föll offer för de allierades krigshandlingar. Därmed bidrog 
debatten till att ge utlopp för känslor som många tyskar länge burit inom sig, 
antingen de hade egna minnen av bombkrigets fasor eller äldre familjemed
lemmar som omkommit under bombningarna. 

Den tyska debatten födde en motdebatt inte minst i Storbritannien, som 
ju själv led så mycket under de tyska bombanfallen 1940-41. I den brittiska 
debatten kan man finna ståndpunkter som att bombkriget inte bara var mili
tärt onödigt utan också moraliskt orättfärdigt, medan andra debattörer hävdar 
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att visserligen innebar bombkriget ohyggliga fasor för den tyska civilbefolk
ningen, men att tyskarna faktiskt hade sig själva att skylla. Om de inte hade 
börjat kriget och dessutom låtit sitt Luftwaffe dra död och förstörelse över stä
der som Warszawa, Amsterdam och Coventry, så hade även de tyska städerna 
kunnat besparas att malas ned till grus och aska. 

Vid sidan av denna mera moraliskt inriktade diskussion har det länge fun
nits en vetenskaplig debatt om huruvida det allierade bombkriget verkligen 
fyllde någon militär funktion. Bidrog massförstörelsen av tyska städer till att 
förkorta kriget, eller var det bara en meningslös förstörelse? Det faktum att 
de allierade led mycket stora förluster, mätt både i besättningar och flygplan, 
gör naturligtvis en sådan debatt än mera animerad. Även om de flesta idag är 
överens om att bombkriget inte på ett avgörande sätt hindrade den tyska krigs
industrins verksamhet, så vill en del forskare hävda att själva hotet om attacker 
från luften gjorde att Tyskland tvingades sätta av oerhört stora militära resurser 
för luftförsvaret av hemlandet, som annars hade kunnat användas vid någon 
av de många fronterna. 

Själva sinnebilden för det moderna bombkrigets fasor över huvud taget 
är förstörelsen av Dresden i februari 1945. När amerikanska och brittiska 
flygstridskrafter i växelvisa anfall inte bara pulvriserade stora delar av den kul
turhistoriska bebyggelsen i Sachsens gamla huvudstad ("Florens vid Elbe"), 
utan även dödade mängder av civila, markerade det på något sätt kulmen på 
den allierade bomboffensiven. 

Redan 18 år efter händelsen, år 1963, utkom det första vetenskapliga 
arbetet om attackerna mot Dresden. Författare var David Irving, som senare 
under sin karriär gjort sig beryktad genom alltmer obskyra insatser för att för
svara eller skyla över nazistiska krigsförbrytelser. Men i denna bok gjorde han 
en habil vetenskaplig insats och lade en viktig grund för den fortsatta forsk
ningen. Därefter har en rad forskare ägnat just Dresdenbombningarna sin 
uppmärksamhet. Senast i raden är den brittiske historikern Frederick Taylor, 
vars bok nu översatts till svenska. 

En grundfråga som alla Dresdenforskare tvingas ta ställning till är: visste de 
allierade att staden var fylld av civila tyska flyktingar undan den framryckande 
sovjetiska Röda armen, och varför genomförde man i så fall ändå anfallet på 
det sätt som skedde? 

Taylor går systematiskt igenom de olika industrier i Dresden som kunde 
räknas till rustningsindustrin i någon form och fram träder bilden av en stad 
som var relativt viktig för den tyska rustningsindustrin. Även järnvägarna 
inom Dresdens järnvägsdistrikt spelade en viktig roll for militära och andra 
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transporter. Staden var en viktig järnvägsknutpunkt. I samband med anfal
let på Polen 1939 satte järnvägsstyrelsen i Dresden in 15 000 extratåg och 
senare under kriget spelade områdets järnvägar en viktig roll bland annat för 
transporter mellan olika getton och koncentrationslägren, främst Dachau , 
Theresienstadt och Auschwitz. I staden var ledningen mycket medveten om 
det eftertraktade mål som järnvägsstationen och de intilliggande industri- och 
lagerområden utgjorde for allierat flyg. Men i den delen av Dresden hade man 
i början av I 945 bara byggt runt 2000 skyddsrumsplatser. 

Resultatet blev därefter när det allierade flyget anlände. Den 13 februari 1945 
kom brittiska Mosquitoplan med lysbomber, följda av 796 Lancasterbombare 
och 311 amerikanska flygande fästningar i flera vågor. Tillsammans släppte 
de en dödlig blandning av 4500 ton spräng- och brandbomber. Frederick 
Taylor uppskattar att minst 25 000 människor dog i explosionerna och i de 
eldstormar som svepte genom kvarteren och slukade allt syre. Det är oerhörda 
siffror, men ändå väsentligt lägre än vad tidigare författare kommit fram till. I 
propagandistiskt hållna skrifter, som utkom i början av 1950-talet, talades om 
mellan 350 000 och 400 000 döda. David Irving beräknade i början av 1960-
talet antalet omkomna till 135 000. En svårighet for alla sådana beräkningar 
är att Dresden vid tidpunkten för anfallet var fyllt av flyktingar från de tyska 
områden i Schlesien där Röda armen hade trängt in och ringat in Breslau. 
Frederick Taylor är dock mycket försiktig och hans siffra 25 000 offer får 
anses vara ett säkerställt minimiantal. Flera faktorer bidrog till det stora antalet 
offer, förutom naturligtvis själva omfattningen av anfallet. Staden var fylld av 
flyktingar och i pausen mellan den första och andra anfallsvågen rådde stadens 
myndigheter civila att samlas i det stora grönområdet Grosser Garten mitt i 
stadens centrum, öster om järnvägsstationen. När den andra bombvågen kom, 
regnade många av dess bomber ned över just Grosser Garten. Dessutom rådde 
det i Dresden inte bara en skriande brist på skyddsrum utan även luftförsvars
anordningar i övrigt. I stor sett alla luftvärnskanoner hade förflyttats österut 
för att tjänstgöra vid fronten. 

Tidigare har det av och till förnekats att den allierade flygledningen visste 
om hur packat Dresden var med civila flyktingar. Men nu råder det ingen tve
kan. Man både visste och betraktade det som ytterligare ett argument för att 
slå till mot just Dresden. Genom att slå sönder stadens järnvägsförbindelser i 
olika riktningar skulle kaos kunna spridas i den tyska armens tran:sportsystem i 
riktning östfronten. Anhopningen av flyktingar som skulle drabbas av anfallet 
kunde i det sammanhanget bara ytterligare bidra till kaoset. Det var ett önskat 
resultat för de allierade. 
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Veckorna efter Dresdenbombningen fortsatte den allierade bomboffensi
ven mot Tyskland. Nu pulvriserades stad efter stad. Den 23-24 februari 1945 
ödelades 83 procent av husen i Pforzheim i sydvästra Tyskland, medan en 
fjärdedel, eller 17 600, av invånarna dödades. I Wurzburg förstördes runt 90 
procent av de centrala stadsdelarna. Men när den amerikanska 7:e armen tre 
veckor senare intog Wurzburg, fick man utkämpa hårda gatustrider i sex dygn, 
i en stad där ruinlandskapet hjälpte försvararna. 

Nu började de allierade fa upp ögonen för det kontraproduktiva i bomb
kampanjen, även om också moraliska aspekter började vägas in. Från slutet av 
mars till mitten av april 1945 förstördes dock ytterligare tyska städer: Essen, 
Dortmund och det tidigare helt skonade Potsdam. Den 27 mars slog tys
karna tillbaka för sista gången. Vid halvåttatiden på kvällen den dagen föll 
den sista V 2-bomben över London. Den träffade ett hyreshus i Whitechapel 
och dödade 134 hyresgäster. 

Frederick Taylors bok är en grundlig studie av Dresdenbombningarna, 
även om den säkert inte kommer att utgöra sista ordet i en debatt som lär 
fortsätta. Men hans undersökning innehåller en källgenomgång och en dis
kussion som ingen forskare kommer att kunna gå förbi. Därför är den också 
ett viktigt bidrag till vår kännedom om bombkriget. En av hans mest talande 
slutsatser är definitionen av bomb kriget som en kamp mellan 15-16-åriga 
tyska pojkar som bemannade luftvärnpjäserna på marken och de 18-19-åriga 
britter och amerikaner som flög bombplanen. Det är ett bra sätt att belysa en 
aspekt på det omänskliga bombkriget som vi lätt glömmer. Barnen fanns inte 
bara bland de civila offren, de var ock,å mycket framträdande bland aktörerna 
på båda sidor. 

Lars Ericson Wlolke 

Japansk krigspropaganda 

Axell, Albert: Kamikaze. Japans självmordspilote1� Histodska media, Lund

2004. 315 s.

De senaste årens våg av militärhistorisk litteratur på svenska har resulterat i ett 
stort antal titlar om andra världskriget. Böcker på svenska om Japans krig har 
dock varit ovanliga, vilket är synd. I Sverige har den militärhistoriskt intres
serade allmänheten ofta en mycket diffus uppfattning om denna del av andra 

168 



Recensioner 

världskriget. Det är därför glädjande när Historiska media presenterar en bok 
om kamikazefenomenet för en svensk publik. 

I amerikanen Albert Axells och japanen Hideaki Kases bok får vi, efter en 
kort historisk bakgrund, följa ideerna bakom "den gudomliga vindens sär
skilda attackstyrka". Vi far i dagböcker och brev och genom intervjuer efter 
kriget följa hur piloterna tänkte kring det förestående självmordsuppdraget. Vi 
ges en bild av hur hustrur och mödrar reagerade när deras älskade skulle kastas 
i döden och hur den högsta ledningen i Japan aktivt verkade för att genomföra 
karnikazeanfall under det sista desperata året av kriget. 

Boken utgår nästan uteslutande från de personliga erfarenheter som presen
teras i dagböcker, brev, intervjuer och samtida tidningsartiklar. Det är förvisso 

ett intressant perspektiv, men utan någon djupare analys och sammanhang 
blir det ansträngande och splittrat. Ibland får jag som läsare känslan av att 
författarna funnit ett ur derns synvinkel fantastiskt materiel, som i möjligaste 
mån skall presenteras ograverat för läsaren. Resultatet är ett tröttsamt staplan
de av citat. Kopplingarna till eventuella kamikazeoperationer i Sovjetunionen, 
Tyskland, Storbritannien och USA är inte övertygande och dessutom ganska 
oinitierade. Diskussionen om likheter mellan kamikazepiloterna och dagens 
al-Qaida känns malplacerad och ktystad. 

Den japanska militärledningens argumentation för införandet och nöd
vändigheten av specialattackstyrkan kommenteras okritiskt. En seriös presen
tation av hur de allierade såg på fenomenet salmas och än mindre ges man 
en sammanhängande bild av själva operationerna under det sista året av stil
lahavskriget, i vilket specialattackförbanden var en del. 

Om boken stannat vid detta, hade den endast varit undermålig och harm
lös. Så är det dock inte. Denna säregna fokusering på den japanska samtida 
upplevelsen utan kritisk analys ger en ganska obehaglig eftersmak. En befäl
havares påståenden i brev eller memoarer förstärks exempelvis med frontrap
porter från krigsreportrar. Boken blir på så sätt genomsyrad av japansk krigs
tidspropaganda. 

Författarna driver tesen att kamikazepiloterna inte var några vettlösa fanati
ker. Det misslyckas de med. Staplandet av dagboksanteckningar, brottstycken 
ur brev, samtida tidningsartildar och dikter förstärker snarast den obehagliga 
känslan av en fanatisk och militariserad nationalism, där statens och kulturens 
intressen helt överordnats individen. 

Vi får, sida upp och sida ner, följa hur unga män stoiskt offrar i försvaret 
av den japanska kulturen mot de ondskefulla inkräktarna ja, till och med 
de ockuperade koreanerna ställer med fosterländsk glöd upp i denna kamp. 
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Läsaren presenteras också bilden av kvinnor - mödrar och hustrur - som trots 
stor sorg uppriktigt förstår ädla i deras kärastes handlingar. Enligt japansk 
tradition skriver kamikazepiloterna en waka- eller haikudikt före sitt sista upp
drag. Boken är tyngd med dessa triviala dikter. De har en högtravande och 
romantisk klang. De lämnas ofta okommenterade som ett belägg för dessa 
unga mäns rena storhet: 

Jag är fylld av glädje över att dra ut i striden 
Och med stolthet stupa i skyn 
På befallning av vår Härskare [kejsaren] 

Om den tyska kulturen hafr en lika utpräglad diktartradition skulle denna 
dikt kunnat ha varit skriven av en ung Hitlerjugend, indoktrinerad från barns
ben i den rätta tron på Ledaren. 

Att det var den aggressiva japanska nationalismen som förde Japan till 
Hiroshima och Nagasaki nämns inte; samma nationalism som under de första 
årtiondena på 1900-talet indoktrinerade en hel generation så till den grad att 
de frivilligt kastade sig i döden för att rädda Japan och kejsaren. 

Den av vissa japanska historiker lanserade iden om att Japan, tvingad av 
USA:s aggressiva politik, inte hade något annat val än att i krig 1941 torg
förs i boken. Likaså påpekas att atombombningarna var onödiga, eftersom 
amerikanarna redan visste att Japan skulle kapitulera - ett minst sagt kontro
versiellt påstående. Det är också symtomatiskt att Nankingmassakern 1937, 
där 300 000 kinesiska civila massakrerades av den japanska armen, endast 
nämns i en not i kapitlet om bakgrunden till kriget. I noten blir dessutom 
en påstådd slakt av "mer än 260 japanska innevånare, däribland kvinnor och 
barn" i Kina en ursäkt för det japanska anfallet på Kina 19 3 7. Inget nämns om 
hur många kineser som fick sätta livet till i Nankingmassak:ern. Istället påpe
kas särskilt i noten att många japanska historiker ifrågasätter anklagelserna om 
japanska övergrepp i Nanking. 

Inget avståndstagande eller ens problematisering av den japanska natio
nalistiska kulturen kan skönjas. För att inte betrakta kamikazepiloterna som 
fanatiska måste man trolla bort den japanska nationalismen. Om nationa
listisk glöd inte är fanatism, utan bara ett utryck för ädel självuppoffring för 
att rädda den rena japanska kulturen, så kanske tesen om kamikazeflygarnas 
avsaknad av fanatism stämmer. För mig framstår dock tydligt bilden av en 
obehaglig, fanatisk, militariserad, nationalism som en fullt plausibel förklaring 
till fenomenet kamikaze under andra världskriget. 

Det är nog ingen tillfällighet att boken presenteras just i denna tid av 
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nya självmordsbombare. Med händelserna efter den 11 september 2001 som 
intressemagnet, kan en undermålig och rent obehaglig bok om al-Qaida 
självmordsbombarnas förmenta föregångare ges en stor spridning en så stor 
spridning att den till och med översätts till svenska. 

Boken avslutas med en redogörelse om en bankett till minne av amiral 
Takijiro Onishi, en flygpionjär och militarist, en av hjärnorna bakom anfallet 
på Pearl Harbor och den kanske främste förespråkaren för kamikazetaktiken. 
På  banketten deltog, förutom bokens författare, många prominenta gäster och 
det sjöngs gamla fosterländska sånger från krigsåren. De unga "krigets hjäl
tegudar" kamikazepiloterna hyllades. Axel! och Kase avslutar boken med 
orden: "Den välbesökta banketten gav en tydlig signal om att mannen som är 
känd som 'kamikazetaktikens fader' ännu kan få ikonstatus". Detta hände i 
augusti 2001 på årsdagen av den japanska kapitulationen och tillika Onishis 
dödsdag (han begick självmord i protest mot kapitulationen). 

Jag lägger ifrån mig boken med en obehaglig känsla i magen. Ännu tycks 
denna frånstötande nationalism leva i Japan och fortfarande verkar det fin
nas många som inte vill acceptera Japans skuld till kriget. Jag önskat att den 
svenska publiken snart presenteras en modern och bred analys av det japanska 
deltagandet i kriget en redogörelse som inte präglas av unken japansk 1940-
talsromantik. 

Tommy Akesson 

Svenskar i utländsk uniform 

Gyllenhaal, Lars, och Westberg, Lennart: Svenskar i l,rig 1914-1945. 
Historiska media, Lund 2004. 395 s.

Mot slutet av natten fylls vår främsta linje med till storms rustade 
män med påskruvad bajonett, patronväskor fyllda, knivarna klara 
till aktion, saxar för att genomklippa taggtrådshinder, några särskilt 
utbildade med handgranater. Vi officerare kontrollerar våra pistoler. 

Den som berättar detta är den svenske artillerilöjtnanten Claes von Rosen, 
som under första världskriget var frivillig på tysk sida vid fronten i Frankrike. 
Hans berättelse står att läsa i boken Svenskar i krig, av krigshistorikern Lars 
Gyllenhaal och kriminalpolisen Lennart Westberg. Gyllenhaal har tidigare 
bl.a. skrivit boken Slaget om Nordkalotten, medan Westberg har publicerat 
flera artiklar om nazistiska krigsförbrytelser. Han är kanske mest känd för att 
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ha publicerat den första seriösa studien om svenskar i Vwiffen-SS, vilket han 
gjorde i Armemusei årsbok redan 1986. Denna studie har f.ö. senare blivit mer 
eller mindre plagierad av mindre källkritiska författare. 

Författarna vill med boken ge en överskådlig bild av de uppskattnings
vis 15 000 svenska medborgare som av fri vilja eller tvång blev soldater för 
andra nationer under världskrigens epok. I stort beskrivs även den insats som 
ytterligare 8000 svenska medborgare gjorde som sjömän i de västallierades 
tjänst 1939-1945. En stor del av dem räknades som tillhöriga någon allierad 
krigsmakt. 

Boken behandlar även de kanske hundratusentals soldater, som kallades 
för svenskar av sin omgivning - och ofta själv betraktade sig som svenskar 
- men som inte var svenska medborgare. Det är här svenska emigranter 
i USA som är aktuella. 

Boken belyser också en del av sammanhanget mellan världskrigen och 
konflikterna däremellan. Häpnadsväckande många av de beskrivna svensk
arna deltog i flera av krigen mellan 1914-1945. En del av dessa krigsveteraner 
kom att påverka också det svenska försvaret, främst genom föreläsningar men 
också på annat sätt. Ett exempel på det senare är Nils Rosen senior och junior 
som under sammanlagt fyrtio år föreläste inom försvaret om sina erfarenheter 
av ledarskap under strid i den tyska armen. En stor mängd biografier och en 
del förbandskrönikor har också kunnat ge upplysning om svenska erfaren
heter av världskrigen, men det finns tydligen endast två tidigare studier med 
ambitionen att samla och jämföra olika svenska krigsdeltagare. Den viktigaste 
av dessa är utan tvekan docenten Lars Ericsons bok Svenska fi'ivilliga, utgiven 
1996. Ericsons bok spänner över hela 1800- och 1900-talen och inkluderar 
även FN-tjänstgöring. Den är därmed ett utmärkt komplement till Svenskar i
lerig. Eller tvärtom, för den delen. 

Den relativa bristen på källmaterial har tvingat författarna till mycket 
grundliga arkiv- och litteraturstudier, liksom till ett stort antal personliga 
intervjuer med frivilliga, eller med deras efterlevande. Detta redovisas i en 
mycket tydlig notapparat och i en omfangsrik källförteckning, som i sig är av 
stort forskningsvärde. Av stort värde är också det rikliga bildmaterialet, som 
måste ha ställt stora krav på författarnas detektiva förmåga. 

Boken inleds med ett resonerande förord av f.d. översten av första gra
den Einar Lyth, varpå följer en kort inledning av de bägge författarna. Där 
behandlas svenskar i utländsk krigstjänst före första världskriget, som väringar, 
svenskar som tjänstgjorde i det franska regementet Royal Suedois under 1700-
talet och svenskar i framför allt nordstaternas tjänst under amerikanska inbör-
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deskriget. Så kommer turen till de relativt välkända svenska gendarmerna i 
den persiske shahens tjänst 1911-1916. Totalt kom 38 svenskar att resa ner 
för att bygga upp det persiska gendarmeriet. Flertalet var officerare, men även 
tekniker och underbefäl ingick. Fem svenska polismän anslöt sig senare för att 
utbilda den persiska poliskåren. Gendarmerna kom att vara med om en hel del 
strider mot stråtrövare och regeringsfientliga element och gendarmeriet kom 
att bli en slags plantskola för svenskar i utrikes tjänst. 

Hur många svenskar, som tjänstgjorde på tysk sida under första världs
kriget, är oklart. Minst 22 officerare kom emellertid att tjänstgöra i det tyska 
regementet Königin Victoria von Schweden, som hade den svenska drottningen 
som hederschef. Bland de mer kända svenskarna, som behandlas i kapitlet om 
frivilliga på tysk sida, finns greve Gilbert Hamilton, han med tobaksbland
ningen. Denne avancerade till för ett ostpreussiskt kavalleriregemente 
och befordrades till general av Hitler ett par veckor innan andra världskrigets 
utbrott. 

I nästa kapitel behandlar svenskarna i ententens och USA:s tjänst. De sist
nämnda var främst de tusen svenskättade som inkallades till krigstjänst, 
när USA gick med i kriget. I fransk tjänst fanns svenska främlingslegionärer, 
t.ex. Elow Nilsson från Gustavsberg, men det fanns även ett 40-tal andra
svenska frivilliga soldater. Några enstaka svenskar tjänstgjorde även på brittisk
sida. En sådan var den fullständigt osannolike Ivor Thord-Gray (egentligen
Tor Ivar Hallström), som var överste i den brittiska armen och som också
tjänstgjorde i minst åtta andra armeer under lika många krig.

Svenskarnas insatser i finsk tjänst under det finska inbördes/frihetskri
get är relativt välkända, men författarna beskriver även de frivilliga på bägge 
sidor i det ryska inbördeskriget och i de baltiska staternas frihetskrig 1918-20. 
Därefter kommer ett kapitel om svenska frivilliga officerare i etiopisk tjänst 
i mitten av 1930-talet, av vilka fler stycken nådde mycket höga positioner 
inom den svenska armen. Bland dessa kan nämnas generallöjtnanten Viking 
Tamm. 

Ett omfångsrikt kapitel beskriver svenskar i spansk tjänst under inbör
deskriget 1936-1939, av vilka de flesta tjänstgjorde på regeringssidan. Inte 
mindre än 164 svenskar stupade för republiken. Särskilt intressant är att hem
vändande kommunistiska krigsveteraner inbjöds att hålla föredrag om sina 
erfarenheter för den svenska försvarsstaben. 

I kapitlet "I västallierad tjänst" beskrivs vad några av de drygt 9000 svenska 
medborgare som deltog i det västallierade krigsmaskineriet fick uppleva. Bland 
dessa fanns flygare, kommandosoldater, sjömän och män som greve Erik G: 
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son Lewenhaupt, kapten i de brittiska fallskärmstrupperna, som hoppade över 
Normandie den 6 juni 1944. Han kom efter kriget att tjänstgöra som ter
roristbekämpare i Sydostasien. Även de fler än 6000 man, som anmälde sig 
frivilligt för att befria Norge 1945, men vars insatser aldrig kom att behövas, 
behandlas. 

Naturligtvis får de svenska frivilliga i finsk tjänst 1939-1944 en fyllig 
beskrivning. Det rör sig inte bara om de svenska frivilliga förbanden Svenska 
frivilligkåren, Hangöbataljonen och Svirkompaniet, utan också de minst 479 
man som inre tillhörde dessa förband. Här kan nämnas kommendörkaptenen 
Ragnar Thoren, som tjänstgjorde som högt uppsatt specialist vid de finska 
sjöstridskrafterna under fortsättningskriget. 

Så följer ett kapitel om frivilliga i Wlajfen-SS och i Wehrmacht, som tidigare 
har tillåtits dominera debatten, och därefter ett kapitel om Stalins fåtaliga 
svenska soldater. Boken avslutas med berättelser om svenskar i krigstjänst 
världskrigen och därefter följer några tänkvärda slutbetraktelser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Gyllenhaal och Westberg har åstadkom
mit en fyllig, väldokumenterad och mycket levande skildring över svenskar i 
krig under det senaste seldet. 

Den är värd att läsas av alla historiskt intresserade och men borde kanske 
framför allt studeras av de kvällstidningsjournalister som i flagellantisk nit 
fortfarande hävdar myten om de svenska frivilligas uppslutning på tysk sida 
under andra världskriget. 

Thomas Roth 

Riddarna kring det ovala rummet 

Larrabee,Eric: Commanderin Chief FranklinDelano Roosevelt, HisLieutenants, 
and 1/1eir Wlar. Naval Institute Press, Annapolis 2004. 723 s. 

När president Wilson återvände till USA efter fredsförhandlingarna i Versailles, 
var han uppfylld av sin vision att skapa evig fred. Han var helt övertygad orn 
att det nyss undertecknade fredsfördraget inte på någon punkt fick justeras 
eftersom det då skulle behöva omförhandlas med de övriga undertecknarna. 
När den amerikanska senaten vägrade att ratificera avtalet utan ställde krav på 
att några mindre justeringar skulle göras, vägrade \Vilson. Istället gav han sig 
ut på turne för att vädja till det amerikanska folket. Hans pressade tidsschema 
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blev till slut för mycket och han drabbades av en hjärnblödning som i princip 
gjorde honom oförmögen att agera rationellt. Isolerad från omvärlden nekade 
han att kompromissa om innehåller i Versaillesfördraget, USA godkände där
med aldrig fredsavtalet och blev inte heller medlem i Nationernas förbund. 
Konsekvensen blev att de isolationistiska strömningarna i USA:s politik gen
temot Europa fick ett starkt genomslag, något som förstärktes av de inrikes
politiska problemen under depressionen. Centrum för denna känsla av att 
USA var sig själv nog, låg i mellanvästern. Här levde folk, som aldrig hade 
sett havet, och som bar på en allmän avsky för krig och var övertygade om att 
USA:s deltagande i det första världskriget var ett misstag. Detta krig, ansåg 
de, var skapat av britterna, kapitalägare och vapenindustrin i en världsdel, som 
bestod av grälsjuka nationer och vars fientlighet mot varandra inte var något 
som berörde USA. 

När Franklin D. Roosevelt blev vald till president 1932 var det med en 
politik som var inriktad mot att ta USA ur den djupa depression, som mer 
eller mindre lamslog landet. Hans program, som fick namnet "the New Deal", 
lyckades också efter vissa problem att nå framgång och 1936 vann Roosevelt 
en jordskredsseger. Trots sin fokusering på inrikespolitiken hade han inga pro
blem att skifta fokus mot den utrikespolitiska utvecklingen, när omvärlds
läget förändrades i slutet på 1930-talet. När det andra världskriget började 
definierade Roosevelt snabbt på vilken sida USA skulle ställa sig. Även om 
han tidigt deklarerat att hans mål var att hålla landet utanför ett europeiskt 
krig, urholkades successivt den neutralistiska hållningen i utrikespolitiken, när 
stödet till Storbritannien alltmer utvecklades. Detta visades i den "lend-lease" 
överenskommelse, som gjordes mellan USA och Storbritannien, men även i 
den amerikanska atlantflottans agerande. Trots att Roosevelt inte kunde göra 
något som den amerikanska opinionen inte tolererade, lyckades han flytta 
fram positionerna i kriget om Atlanten redan innan japanerna anföll Pearl 
Harbor. Efter att den amerikanske jagaren Greer blivit attackerad av en tysk 
ubåt i september 1941 meddelade Roosevelt i en radioutsändning: "From 
now on, if Germany or ltalian vessels of war enter the waters rhe protection of 
which is necessary for American defence, they do so at their own risk". Ett par 
månader senare beslöt kongressen att beväpna amerikanska handelsfartyg och 
Atlantflottan tog på sig uppgiften att förhindra tyska övervattensfartyg att nå 
Sydatlamen via Danmarks sund. 

I denna politiska process, men även i den direkta krigföringen, intog 
Roosevelt en ledande roll på ett sätt som ingen tidigare president än Lincoln 
gjort. Medan Roosevelt inom övriga politikområden i hög grad härskade 
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genom söndring och lämnade oklara besked över vad han egentligen ville, 
gällde raka motsatsen inom den militära sfären. Här intog han en klar roll som 
"Commander in Chief". Medan han lämnade detaljstyrningen till sina nog
grant utvalda militära befälhavare, tvekade han inte att ta militära strategiska 
initiativ. Han säkerställde att utformningen av de allierades krigföring ägde 
rum i \Vashington, mer precist i Vita Huset och det var också hans visioner 
om hur kriget skulle foras som fick genomslag. 

Den enorma militärapparat som USA hade vid slutet av det andra världs
kriget fanns inte under slutet av 1930-ralet. Den långa isolationismen och de 
ekonomiska bekymren hade inneburit att de militära stridskrafter som fanns 
i september 1939 var av ett betydligt blygsammare slag. Den amerikanska 
armen bestod av 170 000 man, vilket gav en 19:e plats i världen. Materielen 
var gammal och större övningar genomfördes bara vart fjärde år. Den som 
fick ansvaret for att förändra den här situationen var George C. Marshall. 
Uppgiften att skapa en stor, modern arme var inte lätt. Med hjälp av generalen 
Lesley J. McNair genomförde Marshall en förändringsprocess, som skapade en 
mångfalt större arme bara på några fli år. Det var en helt annan försvarsmakt 
som avslutade kriget, än den som inledde krigshandlingarna. Detta gällde inte 
bara armen, där flygvapnet var en del, utan även i flottan och marinkåren. 
Helt nya förband, utrustade med ny materiel, genomförde strid med stöd av 
nya doktriner. Med rätta kan man ur ett fackmannaperspektiv ha stor respekt 
för framväxten av den tyska krigsmaskinen under 1930-talet. Ändå är frågan 
om den process som ägde rum i USA, största delen medan krigshandlingar 
pågick, ändå inte är än mer anmärkningsvärd. Det finns en tendens att se ner 
på denna process utifrån synsättet att det egentligen var rätt enkelt på grund av 
USA enorma resurser. Att det bara var en fråga om att trycka på rätt knappar så 
skulle den stora produktionsapparaten spotta fram militära enheter i en ändlös 
ström. Skapandet av en effektiv försvarsmakt är dock inte bara en fråga om 
kvantitet, utan lika mycket beroende av en funktionell doktrinanpassning till 
rådande förhållanden. Vid sidan om den stora ökningen av mängden förband 
skedde också avgörande doktrinära skiften, där införandet av det strategiska 
bombflyget och övergången från en flotta med slagskepp som 1yggrad, till en 
hangarfartygsbaserad slagstyrka, är ett par av de mer genomgripande. 

Denna utvedding leddes av en grupp av officerare, utvalda och ledda av 
Roosevelt, men ändå i många avseenden självständiga, starka individer. Vid 
sidan om Roosevelt är det dessa män, som står i fokus i Larrabees bok, som

ursprungligen utkom 1987. George C. Marshall, Ernest J. King, Dwight D. 
Eisenhower, Hap Arnold med flera ges en inträngande analys, i de flesta fall 
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med stor respekt för vad de åstadkom under det andra världskriget. Men det 
finns undantag. Två personer som Larrabee har svårt för presenteras. Den 
ene har ett eget kapitel i boken, medan den andre beskrivs tillsammans med 
Eisenhower. Den först nämnde är Douglas MacArthur. Den bild som förs 
fram kan kanske bäst beskrivas med detta citat: "What was MacArthur' s con
tribution to the war? Not much really." Ändå behövde Roosevelt MacArthur i 
den inhemska politiska processen, dels för att generalen var populär bland den 
amerikanska befolkningen, dels för att Roosevelt genom MacArthur kunde 
kontrollera de konservativa krafterna i det republikanska partiet. Men genom 
att lösa ett problem skapade han samtidigt ett annat. Om Roosevelt överlevt 
kriget, hade han antagligen själv fatt vidta de åtgärder som Truman tvingades 
till under Koreakriget, då MacArthur avsattes som befälhavare. 

Det andra objektet för Larrabees missnöje är Momgomery. Han intar den 
gängse synen på den brittiske fältmarskalken bland amerikanska militärer, 
som säger att han är ett exempel på en "halfway competent general mista
kenly elevated to a levd above his capacity ... ". Larrabee räknar upp en rad av 
tillkortakommanden, som han menar var en följd av Montgomerys oförmåga: 
svårigheterna att bryta ut från Normandie vid Caen, långsamheten vid Falaise, 
beslutet att låta förbanden vila efter Antwerpens fall istället för att snabbt 
besätta ön Walcheren (vilket fick konsekvenser för de allierades möjligheter 
att under lång tid utnyttja Antwerpens stora hamnkapacitet). 

Larrabee har skrivit en bok som skildrar andra världskriget och de mest 
framträdande personligheterna i USA militära ledning, dit han också räknar 
Franklin D. Roosevelt. Hans urval ger en bred förståelse för hur den ameri
kanska militärapparaten utvecklades och användes för att vinna kriget. Det 
finns två genomgående teman i hans bok, det ena är den roll som Roosevelt 
spelar som överbefälhavare, det andra är krigshändelserna. Bokens upplägg
ning ger därför, vid sidan av presentationerna av de olika personerna, en god 
inblick i den politiska kontext, som låg till grund för Roosevelts agerande och 
hans inriktning av de militära operationerna. Som läsare far man också en 
översiktlig beskrivning av händelseutvecklingen under kriget. Det något snäva 
amerikanska perspektivet får man överse med och kompensera med annan 
litteratur, för Commander in Chiefär en läsvärd produkt för alla som vill få en 
inblick i hur ledarskapet för USA:s krigsansträngningar agerade. 

Stefim Ring 
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Generalen, hjälten och historiens dimma 

Ståhlherg, Knut: De Gaulle. Generalen som wir Frankrike. Norstedts, 
Stockholm 2004. 576 sido1·. 

Historien om Charles de Gaulle tar sin början 1890. En person som föd
des detta år skulle under sin livstid komma att uppleva oerhört mycket. Den 
värld som personen föddes i skulle inte existera 25 år senare. Nya samhällen 
skapades och mer eller mindre demokratiska stater uppkom. Krig vanns och 
förlorades, imperier byggdes upp och föll sönder. Charles de Gaulle var en 
central aktör i dessa skeenden. Ståhlbergs biografi är välkommen, inte bara 
genom att beskriva en så central aktör som de Gaulle utan också genom den 
bild som ges av samtiden. 

Samtidens syn på personer av Charles de Gaulles status är ofta delade i 
skurk- eller hjälteberättelser. Bilden av de Gaulle har inte minst präglats av 
honom själv genom de omfattande memoarer, som han skrev.5 Dessa har på 
många sätt legat till grund för eftervärldens bild av generalen. 

Historien om de Gaulles liv är i många delar fascinerande; nästan av pojk
bokskaraktär. Han deltog i första världskriget, tillfangatogs och var krigsfange. 
Under mellankrigstiden var han debattör och propagerade för pansarvapnets 
status. Under andra världskriget var han pansardivisionschef och senare en 
inledningsvis omstridd ledare för de fria franska styrkorna. Han var efter kri
get president i flera omgångar, skapade ett konservativt franskt parti ur spill
rorna av en fransk höger, som diskrediterats av Vichyregimen. Han var den 
franske ledare som släppte Algeriet, trots mäktig kritik i Frankrike inte minst 
inom högern. En person som på detta sätt varit ledande får också ett högst 
varierat eftermäle.6 

Knut Ståhlbergs biografi är på många sätt en officiös historieskrivning och 
har de Gaulles självbild som utgångspunkt. Därför blir biografin en traditio
nell hjältehistoria, som inte bidrar till att skingra dimman kring personen utan 
snarare förtätar denna. 

En biografi över en statsman som de Gaulle kan inte omfatta alla delar i 
personens gärning. Men samtidigt finns det vissa delar av historien, som kan 

5 Ge inte upp! Krigsmimzen 1340-1.942, Bonniers, Stockholm 1955 och Befi·ielsen. Krigsmimzen, 
Narur och Kultur, Stockholm 1960. De Gaulle skrev också ett flertal memoar- och debatt
skrifter på franska. 

6 Något som inte minst uppvisas genom Dttgens Nyheters recension med titel "Älskade skit
stövel" (DN den 7/3 2005). 
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betonas mer än andra. Exempelvis är det andra världskriget en väl utredd 
period och således kunde beskrivningen av kriget möjligen inta en mindre 
roll i framställning. Det som förtjänar att lyftas fram är det efterkrigstida 
Frankrikes politik. I Ståhlbergs bok är dessa avsnitt mer eller mindre jämn
tjocka. Givetvis måste de Gaulles roll i det andra världskriget finnas med i 
biografin i och med att de Gaulle faktiskt inte skulle ha varit den han blev 
utan kriget. Men det finns trots detta delar av andra världskrigets historia, 
som inte har täckts in tillfredsställande. De Gaulles fria franska styrkor var en 
komponent av det franska motståndet mot Nazityskland. Den allra viktigaste 
delen var trots detta hemmafronten och motståndsrörelsen, som i mycket hög 
grad var kommunistisk. Ståhlberg lägger alltför liten vikt vid detta, även om 
forskningen i Frankrike om motståndsrörelsen inte heller är vare sig heltäck
ande eller oproblematisk. 

Det finns många aspekter av Frankrikes politiska liv under efterkrigsti
den, som i populärhistorien fått alltför liten spridning. Frankrike framstår för 
många debattörer som ett Teri'tl Incognita, som ibland dyker upp i utlandsrap
porreringen när Europafrågor behandlas. Ståhlbergs bok fyller här en lucka i 
kunskapen om fransk politik i det svenska samhället. Skeendena i Frankrike 
under efterkrigstiden utgör i hög grad grunden för det politiska spelet i dagens 
Europa. Inte minst är uppkomsten av de Gaulles politiska parti Rassemblement 
du Peuple Franrais (RPF, senare RPR och slutligen UDF) centralt. Detta parti 
har nämligen skapat en traditionell konservativ doktrin, som inte har samma 
ekonomiskt liberala program som i Sverige allmänt förknippas med högern. 
Den franska konservativa linjen är i högre grad etatistisk, bland annat genom 
sin positiva syn på statligt ägda industrier och europeiska jordbruksregleringar. 
Det hade varit bra om Ståhlberg utvecklat analysen av det ideologiska tänkande, 
som låg bakom nybildandet av den franska högern efter kriget. Detta är nämli
gen centralt för hur det franska samhället utvecklades. Exempelvis härrör den 
franska exekutiva maktens styrka från de Gaulles tankar och samlingssträvan
den efter kriget. Hans tankar om nationell samling föll emellertid, bland annat 
beroende på att motståndsrörelsen ingalunda var helt de Gaullevänlig utan 
snarare kommunistisk. Författaren poängterar dock i efterorden att denna bok 
är ett första steg in i gaullismens värld, vilket förhoppningsvis leder till fler 
verk om de Gaulle, gaullismen och inte minst om hans efterföljare. 

På en punkt är dock Ståhlbergs biografi synnerligen intressant och för ett 
resonemang som med fördel skulle kunna utvecklas. Den historiska bakgrun
den som författaren tecknar är mycket intressant och besvarar faktiskt frågan 
om Vichyregimens uppkomst med mera. Denna fråga är central för att förstå, 
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inte bara Vichyregimen utan också den militära terrororganisationen OAS 
och dagens Nationella Front. Frontens ledare Jean-Marie Le Pen var en av 
aktörerna från 1950-talets populistiska höger och Algerietkriget. 7 Historien 
om den franska högerns utveclding och ideologiska arv skulle kunna sprida 
ljus över dessa faktorer. 

Ståhlbergs biografi lider dock av vissa problem, särskilt med avseende på 
hur andra aktörer framställs. Denna invändning gäller primärt perioden under 
andra världskriget. De allierades politiska ledare, Churchill och Roosevelt, 
framstår som underliga personligheter vars främsta drivkraft är att utsätta 
Frankrike för en förnedrande behandling. Ståhlberg är i detta läge alltför 
inriktad på de Gaulle och beskriver också omvärlden ur hans eget perspektiv. 
Detta är ett generellt biografiproblem, då fokus på huvudkaraktären medför 
att andra aktörer lätt blir aparta. I Ståhlbergs beskrivning är Churchill ibland 
högst positiv och ser de Gaulle som inkarnationen av Frankrike, i andra lägen 
ses de Gaulle som en vagabond utan politisk makt. Biografin skulle ha tjänat 
på en bredare framställning av de olika aktörernas karaktär och agerande. Det 
måste dock sägas att Ståhlberg ingalunda är ensam om att framställa aktörer på 
ett otillräcldigt sätt. Inte minst de Gaulle brukar traditionellt framställas som 
en person utan vare sig vett och sans i brittiska biografier över Churchill. 

En stor fördel med Ståhlbergs biografi är beskrivningen av olika franska 
aktörer. På denna punkt är biografin mycket givande i och med att författaren 
har ett stort kontaktnät inom fransk politik. Således har Ståhlberg intervjuat 
och samtalat med flera aktörer från de Gaulles närmaste krets. Franskt poli
tiskt liv beskrivs således utifrån förstahandsuppgifter från aktörer. Ståhlberg 
borde dock ha fört en diskussion om trovärdigheten i dessa källor i och med 
att en aktörs synvinkel lätt blir tendensiös. Trots detta är det onekligen rele
vanta synpunkter som kommer fram genom dessa samtal och intervjuer. 

Det svåraste med att skriva en biografi är att förstå de psykologiska moti
ven bakom en persons agerande. Detta blir ännu svårare med en person som 
de Gaulle i och med att omvärlden har sin bild Idar om honom. Många andra 
biografier och böcker berör de Gaulles agerande både utifrån en positiv vin
kel, men än vanligare utifrån en negativ. Det är svårt att säga om Ståhlberg 
har lyckats med att skapa ett rättvisande psykologiskt porträtt av de Gaulle. 
Som läsare kommer man inte riktigt nära personen även om man inser att 
denne man måste ha lidit av någon mild form av megalomani. Utan detta 

7 Le Pen tillhörde det populistiska och anti-gaullistiska missnöjespanier under Pierre Poujade 
(allmänt kända som Poujadisterna) i mitten av 1950-talet. 
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personlighetsdrag skulle de Gaulle sannolikt inte ha tagit på sig rollen som 
motståndsledare under kriget. Inte heller skulle han ha stigit fram för att lösa 
den oerhört komplicerade och mångbottnade Algerietfrågan. Ett annat tecken 
på detta är att han ansåg sig vara lämplig att ena Frankrike efter kriget. Detta 
skulle ske bland annat genom skapandet av RPF men också genom den starka 
exekutivmakten i de Gaulles förslag till ny konstitution. Även om de Gaulle 
inte var framgångsrik i denna fråga framgår det ändå att han ansåg sig vara 
lämpad att ge Frankrike den roll som nationen förlorat genom kriget. 

Knut Ståhlbergs biografi över de Gaulle är mycket intressant genom att 
den kastar ett visst ljus över en central historisk aktör, som alltmer försvun
nit ur svenskt medvetande. Samtidigt är Ståhlbergs biografi en traditionell 
hjältehistoria, som egentligen inte vill utreda alla aspekter av personen. För 
Ståhlberg framstår det som om de Gaulle räddade Frankrike och detta räcker. 
Det finns dock många aspekter av fransk politik och fransk historia som för
tjänar att lyftas fram. Dagens utrikesrapportering om Frankrike och den bild 
av landet som svenska politiker tycks ha är oneldigen enkelspårig. Det är näm
ligen omöjligt att förstå fransk politik utan den historiska kunskapen om de 
bakomliggande faktorerna. Knut Ståhlbergs bok kan ge en av nycklarna till en 
förståelse av fransk politik och därför bör boken läsas. 

Fredrik Eriksson 

Tyska nederlag begrundade 

Kriegsniederlagen. Erfalmmgen und Erinnertmgen. Utg.: Carl, Horst m.fl.

Akademie Vedag, Berlin 2004. 471 s.

Den föreliggande samlingsvolymen är ett resultat av två konferenser som 
arrangerades under 2002 och 2003 av tre tyska forskargrupper. Vi kan här nöja 
oss med att nämna den vid universitetet i Ti.ibingen, som passande nog har 
namnet "Sonderforschungsbereich Kriegserfahrungen" (!?rigserfarenhete1). 

Ki-ig respektive nederlag är två begrepp som används tämligen alldagligt. 
Deras innebörd kan dock skifta starkt beroende på vem man frågar, och när. 
Inte ens vad som är början eller slutet på ett krig behöver vara oomtvistat. Som 
bekant kan ett militärt nederlag innebära en politisk seger. Med tiden kan 
också den förhärskande synen på ett krigsresultat ändras avsevärt. Svaren kan 
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variera avsevärt, beroende på om den man frågar aktivt deltagit i krigföringen 
eller passivt måst utstå krigets vedermödor. 

En allmän uppfattning bland militärhistoriker är nog att förloraren i ett 
krig generellt sett är mer benägen än vinnaren att ompröva sin organisation, 
materiel, taktik med mera. Detta kan jämföras med Reinhart Kosellecks i 
inledningen refererade historisk-antropologiska tes, vilken i korthet är, att 
förloraren på lång sikt far de största historiska insikterna, eftersom denne är i 
större behov av att förklara utfallet än den segrande sidan. Detta är dock inte 
något som sker undantagslöst. Hur efterkrigssamhällen hanterar krigsnederlag 
är i militärhistoriska sammanhang förvisso inte något nytt, särskilt inte vad 
det gäller att lära sig av begångna misstag i bruket av militära medel. Det man 
här fokuserar på är dock en kulturhistorisk utvidgning av studiet av militärhis
toria; förändringspotentialen gällande kulturella strukturer utifrån kriget och 
hela komplexet av kommunikation om det. Undertitelns "Erfarenhets- och 
hågkomsthistoria'' fångar faktiskt ganska väl vad som avses. Redaktörerna ger 
oss bland annat denna teoribakgrund: 

I denna process av tillägnande är erfitrenhetoch hågkomst de två pelar
na. När händelser görs till erfarenheter tolkas skeendet kollektivt och 
individuellt. Vad man i ett samhälle gemensamt upplever och offent
ligen behandlar upplevs förstås inte på samma sätt av alla, vilket också 
gäller krig och krigs nederlag .... Hågkomsten förlänger denna process 
av tillägnande, och är en ständigt pågående gestaltning. Hågkomsten 
förändrar bilden av det förflutna kriget, genom att den anpassas till 
den egna samtiden och den förväntade framtiden en öppen process, 
präglad av följderna av kriget, som återigen inte är lika för alla[.]8 

Redalnörerna betecknar historiebilder som resultat av ständiga samhälleliga 
maktkamper, och menar att detta särskilt gäller krig, De menar att så är fal
let, eftersom staters, kollektivs och individers existens står på spel och efter
som utgången av kriget lyfter frågan om huruvida det förgångna kommer att 
omtolkas, för att öppna andra vägar in i framtiden. Nederlaget i sig alstrar 
inte vunna erfarenheter. Det avgörande är hur efterkrigssamhället hanterar 
och tillägnar sig det. Vad som kan vara av betydelse för hur detta sker under
söks ur fem utvalda aspekter som var och en har ett eget avsnitt av boken. 
Dessa är: historiografiska och litterära bearbetningar, läroprocesser och poli
tisk instrumentalisering, religiösa tolkningsmönste1� diskurser gällande gender 
och ära/heder, samt mediala bearbetningar. Tidsomflinget är tidig medeltid 

8 s 4-5, min översättning. 
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till och med 11 september 2002. Med två undantag står tyska förhållanden i 
centrum i kapitlen. 

Den första delen, om historiografiska och litterära bearbetningar, behand
lar endast tyska förhållanden. I ett av dess kapitel, "Der ,Deutsche Sonderweg', 
Defizitgeschichte als geschichtspolitische Zukunftskonstruktion nach dem 
Ersten und Zweiten Weltkrieg", behandlar Dieter Langewiesche det han kallar 
"Vergangenheitspolitik". Denna "det förflutnas politik" handlar om vilka his
toriebilder man anlägger på det förflutna för att lära av historien och fa led
ning för framtiden. Langewiesche menar att ett segerrikt avslutat krig generar 
ett mindre historiografiskt tolkningsspelmum gällande vilken tolkning som 
kan slå igenom i efterkrigssamhället än ett nederlag. Det innebär att utgången 
av kriget avgör hur stort spelrummet blir för konkurrerande historiebilder 
och därigenom vilka som kan vinna tolkningsföreträde eller marginaliseras. 
Ett krigsnederlag ger generellt sett större möjligheter för den vars historiebild 
tidigare inte haft något större inflytande, att öka detta. Detta kan ses som en 
precisering av den ovan nämnda tesen om förloraren som den som generellt 
sett når de mest långtgående insikterna. Langewiesche applicerar sedan detta 
synsätt på den {väst)tyska historiografin. 

Han tar sin utgångspunkt i de tysk-preussiska segrarna i de tyska enighets
krigen 1866 och 1870. De får i den västtyska historiografin ("Sonderwegshist
oriographie") bilda startpunkt för den särskilda tyska vägen in i det moderna. 
Bildandet av den tyska nationalstaten innebar i sig en normalisering i "väst
lig" riktning. Samtidigt innebar avsaknaden av parlamentarisk demokrati en 
avgränsning gentemot väst i övrigt. En parlamentarisk monarki skulle ha för
svagat dem som lett den segrande sidan inrikespolitiskt. Detta förhindrade 
en ytterligare modernisering på många områden, och innebar att Tyskland så 
att säga gick sin egen väg {"Sonderweg"), Nederlaget 1918 gav den tidigare 
oppositionella historiebilden ökad vikt i Weimarrepubliken, kopplat till det 
socialdemokratiska partiets regeringsställning och införandet av parlamenta
risk republik. Denna historiebild delades som bekant inte av dem som ansåg 
nederlaget vara vanärande och som såg det som sin plikt att förbereda sig för 
ett nytt krig. Först trettio år senare, efter den nationalsocialistiska diktaturen 
och det andra världskriget, kunde man omvärdera historien. Spektrat av poli
tiskt möjliga tolkningar var mer begränsat vid nederlaget 1945 än det 1918, 
menar Langewiesche. Hans slutsats är att bilden av Tysklands "Sonderweg" 
ger tryggheten att bryta med en nationell förlusthistoria, som lett till nederlag 
och katastrofer, utan att låta den förljugas. 
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I den del som behandlar läroprocesser och historiska instrumentalise
ringar förtjänar Sonja Levsens jämförelse mellan studenter i Cambridge och 
Tubingen att nämnas. Hon beskriver hur studenterna hanterade den person
liga katastrof som förlusterna i första världskriget innebar. Levsen begränsar 
sig till 1920-talet och beskriver hur de stupade hedrades med minneshögtider 
i både Cambridge och Tilbingen. Cambridgestudenterna hade, enligt den bild 
hon tecknar, lättare att hantera förlusterna på så sätt att kamraternas död tedde 
sig meningsfull i någon mening. På denna punkt var förlusten kanske ännu 
svårare för studenterna i Tilbingen. Levsens källmaterial, tidskrifter och pro
tokoll med mera, pekar mot att Tilbingenstudenterna kom att se det som att 
deras döda kamrater inte skulle fa frid förrän de fått upprättelse. Med denna 
utgångspunkt blev det vars och ens plikt att i ett nytt krig ge mening åt sina 
kamraters död. De hittills beskrivna kapitlen illustrerar enligt min mening 
hur väl sammansatt denna volym är. Det löper en röd tråd genom hela fram
ställningen, från en tysk students bearbetning av kamraternas död i en dikt 
till geopolitiken. 

Den tyska gränsdiskursen är ännu ett intressant exempel på bearbetning av 
krigsförluster som ges. Vanessa Conzes kapitel "Die Grenzen der Niederlage" 
behandlar detta. Tyskland hade efter andra världskriget förlorat 34 % av sin 
yta jämfört med 1914. Conze beskriver bland annat vetenskapens roll i den 
process som under mellankrigstiden delegitimerade internationell rätt och 
med tankegods som "Volkstum" gav legitimitet åt kommande expansionskrig. 
Först i och med andra världskrigets nederlag försvann kriget som handlingsal
ternativ för en gränsrevision. Det tyska exemplet är onekligen intressant som 
fallstudie gällande omstridda gränser. Det finns tveklöst mycket att lära av 
den tyska historien gällande hur stater kan få en ny självbild och en ny plats i 
världssamfundet. Med tanke på detta hade det varit intressant om man läm
nat mer plats åt dylika processer i andra kulturella och politiska sfärer än den 
tyska. I delen om religiösa tolkningsmönster rar vi i alla fall ett exempel på 
detta: 

Hannes Möhring ger oss i delen om religiösa tolkningsmönster insikt 
i "drömmen om den stora revanschen" i form av profetior i Orienten och 
Västeuropa under medeltiden. Både i de kristna och muslimska profetior som 
återges spelar en Endkaiser eller inahdi en central roll. Denna gestalt skulle vid 
ett förutspått tillfälle göra slut på motståndarnas övermakt och möjliggöra 
paradiset på jorden. Endkaisei'-profetian spelade en viktig roll i korstågen. Ett 
exempel på profetiornas betydelse är hur påven i sitt korstågsupprop 1213 
förutspådde att islams välde skulle ändas 1249, 666 år efter Muhammeds 
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födelse. Naturligt nog ändrades årtalet många gånger, också dessförinnan. 
Förhoppningarna gällande en mahdi respektive Endkaiser uppkom ungefär 
samtidigt, kring 700 e.Kr. Enligt den muslimska versionen skulle en otadlig 
man en dag återföra muslimerna till det sanna islam och skapa en värld av 
rättmätighet och överflöd. Trots utbredningen av hndkaiser-profetian kom 
knappt någon rebell eller härskare att försöka uppträda som Endkaiser. I den 
muslimska delen av världen har väntan på en nuzhdi dock tagit sig mer kon
kreta politiska uttryck. Antalet mahdi-pretendenter kom för övrigt att öka 
snabbt i och med den europeiska kolonialismen och imperialismen, framför 
allt i Afrika. Ett exempel är upproret under 1nahdin Muhammed Ahmed i 
Sudan med början 1881.9 Möhring menar att förhoppningen om den stora 
revanschen genom Endkaiser eller mahdi är typisk för det medeltida sättet att 
hantera militära och politiska nederlag. Denna förhoppning är ur nutida syn
vinkel snarast självbedrägeri, men var ändock, påpekar Möhring, ett medel att 
göra läget mer uthärdligt och hålla uppe motståndsviljan hos den besegrade. 
Möhrings kapitel ger mycket förtjänstfullt perspektiv på spänningsfältet reli
gion - politik, som har en så tragisk aktualitet. 

Jag kan inte låta bli att återupprepa påpekandet att det hade varit mycket 
intressant om författarna valt att applicera teorin om tillägnande av krigsne
derlag i ett större geografiskt område. Ett skäl till detta skulle vara att testa för
ldaringskraften i teoribakgrunden på flera olika förhållanden. A andra sidan 
får läsaren nu "på köpet" många insikter i tysk politisk historia, vilket i sig är 
nog så intressant. Det allmänna omdömet om denna bok är att fackkunska
perna hos författarna är imponerande och att innehållet hänger ihop väl. En 
nackdel är att det saknas ett register, vilket hade varit till stor nytta. Syftet; att 
kasta ljus på hur efterkrigssamhällen tillägnat (och tillägnar sig) ett krigsne
derlag, är ytterst vällovligt. 

Esbjörn Äkesson 

9 Två livfulla skildringar av dervischernas uppror i Sudan är \Vinston Churchill, The River

\%,- (bl a i Frontim and \\�m. Penguin Books, Middlesex 1972.) och A.G Nathorst, Eld och 

svärd i S11d1111, Wilhelm Billes bokförlag, Stockholm 1896. 
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En bit kvar till sanningen 

Hagberg, Bjöm: DC-3:an. Ptt jakt efter sanningen. Fische1· & Co, Rimbo 
2004. 346 s.

Årets inrikesnyhet under 2003 - med undantag för det tragiska mordet på 
utrikesminister Anna Lindh kan nog sägas ha varit upptäckten av den sedan 
1952 försvunna DC-3:an. Det signalspaningsutrustade flygplanets försvin
nande fredagen den 13 juni 1952 innebar en stor och utdragen tragedi för 
besättningsmännens anhöriga. Det har ibland även kallats ett säkerhetspo
litiskt trauma. Gåtorna, gissningarna och konspirationsteorierna har varit 
många men svaren fa. En viktig del i lösningen var Sovjetunionens erkän
nande år 1991 av nedskjutningen, vilket resulterade i en grundlig utredning 
på svensk sida i samverkan med ryska myndigheter. DC-3-utredningen pre
senterade sin rapport 1992, och den kan utan vidare anses vara den mest nog
granna utredning som dittills hade genomförts. Med tanke på det dåvarande 
kunskapsläget står den sig fortfarande väl. 

Mysteriet med det försvunna flygplanet såg ut att fa sin slutliga lösning, 
när det till slut kunde bekräftas att det verkligen var Flygvapnets DC-3 (eller 
för att vara mer korrekt Tp 79 eller C-47) nr 79001 som påträffats öster 
om Gotska Sandön på drygt 120 meters djup. Efter flera år av envisa 
forskningar i olika arkiv, av intervjuer och sökexpeditioner hade ett privat 
konsortium med den tidigare Viggenpiloten, numera SAS-kaptenen, Anders 
Jallai i spetsen äntligen lyckats hitta det försvunna planet. Den följande bärg
ningsinsatsen blev omfattande och utdragen men framgångsrik. Bärgningen 
visade sig bli mer besvärlig än väntat, eftersom det var ett delvis mycket tra
sigt flygplansvrak som skulle tas upp så intakt som möjligt ur bottenleran. 
Vrakdelarna kunde till slut läggas upp i ett bergrum på Musköbasen och den 
slutliga tekniska utredningen inledas. 

En av deltagarna i sökexpeditionen, marinarkeologen Björn Hagberg, gav 
under hösten 2004 ut en bok om det mödosamma arbetet fram till den dag 
i juni 2003, då en sonarbild som liknade ett flygplan plötsligt avtecknade sig 
på en dataskärm ombord på expeditionsfartyget. Hagbergs verk är en bit
vis fängslande berättelse, i vilken den drivande projektledaren Anders Jallai 
har en naturligt framträdande plats. Som läsare far man lätt inuycket av att 
Hagberg närmast agerat spökskrivare för Jallai, och att det är Jallais slutsatser 
som är framträdande i boken något som också påpekas i förordet. Boken 
är uppbyggd längs två parallella spår - dels det i kronologisk ordning skild-
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rade forsknings- och sökarbetet, dels en närmast skönlitterär framställning av 
omständigheterna kring nedskjutningen 1952. 

En intresserad läsare får mest utbyte av att läsa om den mödosamma och av 
motgångar kantade vägen från den första iden att leta efter DC-3:an fram till 
den dag ingen på fartyget Ti·iad någonsin kommer att glömma, Det är en väg 
som sträckte sig över år. Envisheten och viljan att faktiskt hitta flygplanet 
är imponerande. Vad som också imponerar är det metodiska forskningsar
bete, som bedrevs av Anders Jallai under den långa vandringen mot målet. 
Uppgifterna från olika utredningar, vittnesmål och tidigare sökoperationer var 
minst sagt motsägelsefulla. Hela arbetet blev en utmaning i forskningsmeto
dik. Det måste också ha krävts ett stort mått av övertalningsförmåga att få med 
det Göteborgsbaserade företaget Marin Mätteknik planerna. Innan pro
jektet till slut kröntes med framgång, hade Triad genomfört flera resultatlösa 
sökningar i andra troliga haveriområden i Östersjön. När man ser bilderna 
från lyftet av den illa sargade flygplanskroppen, inser man lätt svårigheterna 
att lokalisera ett så litet mål i ett stort hav. Det är inte att undra på att inget 
hittades 1952, då man endast förfogade över dragg och träl som sökredskap. 
Enda sättet att på den tiden konstatera vad som låg på botten var att skicka ner 
tungdykare. Dagens fjärrmanövrerade och sofistikerade sölrntrustningar var 
en dröm för 53 år sedan, men trots den moderna utrustningen visade det sig 
inte vara någon lätt uppgift som besättningen på ]Nad gett sig i kast med. 

Redogörelsen av forskningsarbetet och sökexpeditionerna är spännande 
läsning, och ger en god inblick i alla återvändsgränder, små stunder av plötsligt 
upplevd insikt, ifrågasättanden och hypotesprövning under resans gång. Den 
ådagalagda envisheten imponerar! 

Intrycket är att Anders Jallai på ett relativt tidigt stadium gjorde ett antal 
antaganden om förutsättningarna inför DC-3:ans sista flygning i juni år 1952. 
Dessa antaganden har sedan fått förklara enskilda, dåtida företeelser och även 
utgjort ett ramverk för det andra spåret i boken den närmast skönlitte
rära beskrivningen av den flygande signalspaningsverksamheten. Några av 
dessa antaganden drivs hårt och framställs näst intill som sanningar. Genom 
en blandning av fakta och fiktion utan att den oinitierade läsaren får veta 
vad som är vad - utmålas en smått konspiratorisk verksamhet kring DC-3: 
an. Försöken att skönlitterärt beskriva händelserna 1952 har resulterat i en 
äventyrsbok. Flera antaganden håller inte för en professionell granskning, inte 
minst därför att källhänvisningar saknas. 

Stor vikt fåsts vid den sedan den 9 juni 1952 pågående sovjetiska marin
övningen utanför ÖseL Många av påståendena om övningen i boken är dock 
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felaktiga. Här skall endast ett par lyftas fram. Övningen beskrivs som "den 
största på flera år" och "gigantisk" - den var ingetdera, uran var den första 
i en rad marinövningar den sommaren, varav endast den avslutande under 
sensommaren kan anses som jämförelsevis mycket stor. Att sovjetiska marin
övningar bedrevs under sommarhalvåret var helt naturligt, vädret var bra och 
ingen is hindrade fartygsrörelserna. Verksamheten var normalt mycket omfat
tande på somrarna, såväl före 1952 som efter. Antagandet att DC-3:an skulle 
ha varit inriktad mot just den övningen är inte korrekt. Flygplanet hade vik
tigare uppgifter än att plocka in signaler, som kunde bevakas mycket bättre 
från FRA:s fasta stationer på Gotland. Tvärtemot vad som anges i boken hade 
dessa stationer tillräcklig räckvidd för att nå den baltiska kusten. Flygningen 
den 10 juni tas som intäkt för DC-3:ans taktiska inriktning. Den i boken 
återgivna kartan med inritade pejlbäringar framställs som ett tydligt bevis på 
den saken. Viss inhämtning av signaler från fartygsburna signalkällor utfördes 
under den flygningen vid signalspaning får man hålla tillgodo med vad som 
råkar vara igång och sända, även om det som i det här fallet inte var några högt 
prioriterade signaler - men alla pejlbäringar på kartan handlade inte om far
tygsburna signalkällor. Bildtexten i anslutning till kartan innehåller dessutom 
ert gravt fel, signalkällorna befann sig inte alls vid pilspetsarna! En pejlbäring 
ger endast en riktning, inte något avstånd. Kartan utvisar enkelbäringar. För 
att erhålla ett läge på en signalkälla - om än ett osäkert sådant ty pejling är 
ingen exakt verksamhet krävs minst två pejlbäringar mot samma signalkälla, 
och pejlbäringarna skall då vara tagna från olika platser och helst så samtidigt 
som möjligt. 

Underrättelsesamarbetet med västmakterna är ett säkert inslag i allt skrivet 
som berör DC-3:an, och Hagbergs bok utgör inget undantag. Visserligen för
fasar sig inte Hagberg så mycket över detta som flera tidigare författare gjort, 
men samarbetet framställs ibland ändå slentrianmässigt på ett konspirativt 
sätt. Det tycks fortfarande vara svårt att inse att den makt som i första hand 
hade intresse av det sovjetiska luftforsvaret i Baltikum var Sverige. Sedan fanns 
det förstås också andra intressenter i form av just västmakterna, som för övrigt 
bedrev egen flygande signalspaning i Östersjöområdet. 

Nedskjutningen målas upp som en noggrant planerad operation, 
serad av den sovjetiska underrättelsetjänsten. Det är en hypotes så god som 
någon, men som läsare undrar man vad hypotesen grundar sig på för under
lag - återigen saknar man källhänvisningar. A andra sidan kan det faktiskt 
lika gärna ha varit en olycklig tillfällighet att nedskjutningen hände just den 
dagen, och att det var den svenska DC-3:an som blev offret. Detta är nog det 
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i särldass besvärligaste området i hela DC-3-affaren att klarlägga, helt enkelt 
därför att de fataliga, tillgängliga källuppgiftema är mångtydiga och inte sam
tida. Hagberg och Jallai förefaller ha fäst stor vikt vid de sentida uppgifterna 
från en kollega till Grigorij Osinskij, flygaren som sköt ner DC-3:an, och som

uppger att extraordinära åtgärder vidtagits inför Osinskijs uppdrag. Problemet 
med ryska vittnesuppgifter är svårigheten att verifiera dem. Om frågan någon
sin kommer att bli tillfredsställande besvarad, så handlar det ytterst om vad 
som finns i de ryska arkiven och om oberoende och kvalificerade forskare ges 
tillgång till dem. Åtskilliga försök i denna fråga från Utrikesdepartementets 
sida har tyvärr inte krönts med framgång. 

Sammantaget är intrycket av Hagbergs bok ganska blandat. Boken är 
emellertid välskriven, och beskrivningen av sökarbetet är, som redan nämnts, 
både spännande och intressant. När författaren kommer in på saker som berör 
signalspanings- och underrättelseverksamhet ersätts tyvärr ofta bristen på kun
skap med antaganden och viss fantasi. Boken skulle ha tjänat på en ordentlig 
notapparat för att hjälpa läsaren att urskilja vad som är kontrollerbara fakta 
och vad som inte är det. En innehållsförteckning och ett sakregister hade också 
varit på sin plats. 

Den i skrivande stund arbetande DC-3-utredningen, som planerar att 
färdigställa en omfattande rapport under andra halvåret 2005, kommer att 
kunna kasta ljus över många av oldarheterna kring DC-3:an. Förhoppningsvis 
kommer då även de flesta av alla konspirationsteorier att självdö hur "trist" 
det än kan verka har den övervägande delen av frågorna faktiskt enkla och 
naturliga svar. Björn Hagberg synes, av hans bok att döma, ha en bit kvar i 
jakten på sanningen. 

Sam Nilsson 

Olja från Norge 

Erlander, Tage: Dagböcke;: 1954. Gidlund, Hedemora 2004. 210 s.

Den femte volymen av Tage Erlanders dagböcker, Dagböcker 1954, utkom 
förra året. Dagboken präglas, liksom de föregående volymerna, av ett utomor
dentligt redaktionsarbete. Den är också, i likhet med tidigare volymer, späck
ad med beskrivningar av intressanta människor och händelser och innehåller 
en hel del av intresse om försvars- och utrikespolitik. Under året diskuterades 
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bl.a. den s.k. Trondheimsleden och kärnvapenfrågan, utrikesminister Östen 
Unden gjorde en "semesterresa'' till Sovjet och Erlander själv besökte såväl 
Storbritannien som USA. 

Under större delen av 1950-talet vågade man på svensk sida inte lita på att 
någon mer omfattande import till den svenska västkusten i kris- eller krigs
läge kunde ske, utan man ville ha en alternativ oljehamn. Den svenska reger
ingen inledde så småningom förhandlingar med den norska om att uppföra 
en sådan vid Trondheimsfjorden. Ett avtal tecknades 1956 och anläggningen 
stod färdig 1962. Landsvägs- och järnvägsforbindelserna till Jämtlands cen
trala delar förbättrades. En pipeline mellan 1rondheim och Östersund plane
rades, men realiserades inte. Denna fråga, frågan om "Trondheimsleden" eller 
Trondheimsprojektet, hade naturligtvis väsentliga säkerhetspolitiska impli
kationer eftersom det av Sovjetunionen kunde uppfattas som ökad svensk 
integration i de västliga försvarsstrukturerna och därmed minska neutralitets
politikens trovärdighet. 10

Erlander var hela tiden skeptisk till projektet, både därför att det hade 
säkerhetspolitiska implikationer (vilket den mera "västvänliga" borgerliga 
oppositionen inte var sen att utnyttja) och för att det åter innebar förhand
lingar med norrmännen. När saken diskuterades i utrikesnämnden i slutet 
av januari kommenterade Erlander (28/1) att "[d]et var som om 1947-1949 
spökade": 

I sak är Trondheimsprojektet mycket tvivelaktigt. Det betyder, att vi 
får en osäker möjlighet att importera 1/4-1/5 av krigsbehovets olja per 
månad. Men vi får nu med säkerhet lägga ned högst betydande sum
mor på investeringar. Och vi far förhandla med norrmännen, som om 
vi stode som supplikanter. Det är aldrig nyttigt gentemot våra kära 
vänner i Norge. Allt detta borde ju [folkpartiledaren Bertil] Ohlin kun
nat begripa, men hos honom finns bara ett intresse: hur han ska få fast 
den svenska regeringen. Det är verldigen mer än bedrövligt. 

Nålsticken gentemot norrmännen återkommer, som vanligt, vid ett fler
tal tillfallen i dagboken. Erlander kunde mycket väl tänka sig att den nor
ske utrikesministern Halvard Lange verkade för att det svenska intresset av 
Trondheimsprojektet skulle framstå som en ökad västorientering. I slutet av 

10 Rune Martin Akselsen har i sin norska hovedoppgave specialstuderat frågan. Se Rune Martin 
Akselsen: "Trondheimsleden Den svenske olje- og forsyningsbasen i Trondheimsfjorden 
1950-1970" (Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, h0sten 1996). Se också Stefan 
Ekecrantz avhandling Hemlig utrikespolitik: Kalla kriget, 11trikes11ii11mden och regeringen 1946-
1359 (Santerus, Stockholm 2003) s. 189-202, som recenseras i detta nummer av MHT. 
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mars antecknade han att amerikanernas iver att få Trondheimsprojektet att 
framstå som en nyorientering i svensk utrikespolitik var ett faktum, "som 
innebär allvarliga skador, som knappast kan repareras". Erlander anade vem 
som kunde ligga bakom: "Lange? Han lär ju vara i U.S.A. just nu" (26/3). 

I slutet av juni var den pakistanske jordbruks- och industriministern på 
besök och efter ett samtal med honom antecknade Erlander med brutal upp
riktighet (29/6): 

Jag har en måhända helt omotiverad misstro mot Pakistans politik 
Deras snabbhet att acceptera heller kanske rättare sagt tigga till sej ame
rikansk hjälp har något norskt över sig; viljan att föra en nationalistisk 
politik utan tillräckliga egna resurser. 

Trondheimsfrågan återkommer vid ett flertal tillfällen under året. Till en 
början verkade inte ryssarna intressera sig så mycket för den. Att den ryske 
ambassadören, Konstantin Rodionov, under en middag i slutet av mars var så 
lite intresserad av frågan gjorde Erlander "skrämd". "Förbereder ryssarna en 
attack", skriver han "heller ett försök till veto" (27/3). I början av juni kom 
mycket riktigt en rysk reaktion i form av en demarche, som också tillställ
des den finländska regeringen tillsammans med en uppmaning att Finland 
skulle ansluta sig till den sovjetiska kritiken. Regeringen lyckades dock tysta 
ned saken (den skulle komma ut i pressen först under senhösten) och internt 
skyllde Erlander den sovjetiska reaktionen på högerledaren Jarl Hjalmarson. 
Inrikesministern och ordföranden i Bondeförbundet, Gunnar Hedlund, 
skulle några dagar därefter på lunch till Rodionov och Erlander instruerade 
honom (4/6): 

Under världskriget sades det ofta att krigsmakt, näringsliv och kunga
hus var protyskt, och att regeringens politik var betydelselös, om det 
verkligen blev ett generalprov på vår neutralitet. Du kan säja Rodionov, 
att det pratet var felaktigt under kriget. Det är lika felaktigt i dag. 

Det måste ha glatt Erlander att de två borgerliga partiledare som utgjorde 
oppositionen inte alltid kunde hålla sams. I maj diskuterades jordbruksfrågor 
i riksdagen och Erlander noterade hur Hjalmarson gick åt Ohlin i debatten 
(20/5): 

En sån avhyvling, som Ohlin råkade ut för igår, eller rättare natt, när 
Hjalmarson granskade folkpartiets nya jordbruksprogram har jag tidi
gare inte upplevat i riksdagen. Inte ens mina värsta sammanstötningar 
med Ohlin 1947 blir annat än bleka idyller mot Hjalmarsons mord på 
jultomten i går. 
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Undens "semesterresa" till Sovjetunionen i juni kan ses som ett utslag av det 
begynnande "tövädret" mellan supermaktsblocken. Resan var dock unik i 
så motto att representanter för västliga demokratier mycket sällan besökte 
Sovjetunionen under denna tid. Den innebar därför politiska risker, d.v.s. 
regeringen riskerade bl.a. att anklagas för att i Sovjetunionens ledband.11 

Erlander verkar därför ha blivit glad över att resan framkallade mindre reak
tioner än han "befarat" (1/6). 

Men det kalla kriget var fortfarande ett faktum och gjorde sig då och då 
påmint. Den kände ryske författaren Ilja Ehrenburg, som irriterat sig på att 
den svenska regeringen inte var särskilt positivt inställd till en" atomkonferens" 

i Stockholm, hade i ett samtal med försvarsminister Torsten Nilsson "framhål
lit" att Sverige hade haft tur två gånger, men att landet inte kunde räkna med 
en sådan tur en gång till: "Sverige kommer med i nästa krig, kanske inte från 
första dagen, men från den andra. Det behövs ju bara att ett ryskt eller ame
rikanskt plan av 'misstag' tappar en bomb och utplånar Stockholm" (8/4). 12 

Att vietnameserna i maj, efter lång belägring, intagit den franska djungelfåst
ningen Dien-Bien-phu, berörde Erlander "på ett högst närgånget sätt". Han 
ansåg att det var ett nytt utslag av " den farliga franska improvisationstekniken, 
som kommit så många olyckor till stånd". Det blev inte bättre, skriver han, 
av att i radio höra den amerikanske utrikesministern John F. Dulles "söndags
skole-salvefulla röst om eländet" (8/5). 

Till försvarsfrågan hör också planeringen för underjordiskt motstånd under 
ockupation, s.k. Stay behind. 13 Erlander hade, på ett mycket diskret sätt, initie
rat en sådan organisation under ] 949 och anteckningar om den förekommer 
då och då i dagboken därefter. Statsministern tycks under 1954 ha velat ge 
organisationen en klarare status. Han verkar ha velat inordna den på något sätt 
i krigsmakten. Detta mötte, inte oväntat, motstånd från Stay behincl-organisa
tionens ledare, bl.a. försäkringsbolagsdirektören Alvar Lindenerona. Erlander 
funderade på om man kunde lösa det så att materielanskaffningen överflyt
tades, men att verksamheten i övrigt bibehölls (15/3). I juni avgjordes saken, i 
alla fall tills vidare, efter ett möte. Lindencrona och fack:föreningsledaren Arne 

11 Om Undens resa tilt Sovjet, se t.ex. Yngve Möller: Östen U11de11: En biografi (Norstedts, 
Stockholm 1986) s. 284f och Olof Kronvall: "Östen Undens Sovjersyn och Sovjetpolitik 
1945-1962" (Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg 2003) s. 
71-73.

12 Under denna tid förekom liknande hotfulla formuleringar från ryskt håll. Se t.ex, Kronvall 
2003 s, 62, 

13 Om Stay behincl, se Ulf Eliasson & Magnus Hjort: "Det kalla kriget i personarkivens spegel" 
i Arkiv samhiifle och forskning (1999: 1), 
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Geijer "ville absolut förhindra att verksamheten flyttades över till militären". 
Och Erlander gav med sig, men man skulle i varje fall "fa. ett kungabeslut på 
nämndens tillkallande" och Erlander skulle orientera de övriga partiledarna 
(Hedlund var redan orienterad) samt Unden, vilket han gjorde (10/6, 23/6 
och 24/6). Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen av denna 
fråga i kommande dagböcker. 

Erlanders kritiska inställning till pressen, även den socialdemokratiska 
partipressen, och journalisternas metoder är stark även under detta år. Det är 
svårt att se att Erlander, med sitt temperament, skulle ha ldarat dagens medier. 

I samband med en middag på Harpsund i början av juli satte "[e]n idiotisk 
kvinnlig journalist från Stockholms-Tidningen" ner humöret på middagssäll
skapet redan från början (3/7). Samma journalist hade intervjuat Erlander 
i slutet av samma månad (25/7) på Bromma flygplats efter en resa: "[Olof] 
Palme, som hörde intervjun, höll på att avlida flera gånger inför hennes frå
gor." I oktober (12/1 O), då det pågick förhandlingar om nordisk frihandel, 
blev Erlander åter mycket irriterad på de journalister som ringde och ville ha 
kommentarer om förhandlingarna: "Att statsministern skall behöva besväras 
för en sådan sak är ju helt fantastiskt. Det betyder att man far avbryta en tan
kegång, som man kanske är fången av för att ägna sej åt något helt likgiltigt." 
I början av november (4/11) kom finalen: 

Hur dum får en tidningsman vara för att uppfylla minimifordringarna. 
I dag har a) Borås ringt och frågat om det blir folkomröstning om 
högertrafiken. b) Aftonposten i Göteborg velat ha reda på om gårda
gens uppvaktning om en tandläkarhögskola skulle ge resultat. Hur kan 
folk tro att jag skulle vilja säja någonting om dessa ting? 

Under Erlanders resa i Storbritannien i oktober fick han träffa den levande 
legenden Winston Churchill. Erlander hade vissa farhågor innan mötet, men 
blev överväldigad (2/10): "Jag mötte en helt levande människa, som var väl 
informerad och som var väl medveten om sitt inflytande. Synd att mitt minne 
börjar bli dåligt för annars fanns hos Sir Winston många yttranden värda att 
citera.'' Under semestertrippen i USA i november föll den svenske ambas
sadören, Erik Boheman, åter i onåd hos Erlander då denne, enligt Erlander, 
pressat igenom ett besök i Washington. Detta var uppenbarligen neutralitets
politiskt känsligt, och hade "framkallat" en fråga från Rodionov till Unden: 
"Förbannade Boheman, som förvandlade en semestertripp till en politisk 
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dumhet" (12/11). 14 Erlander verkar dock till sist ha uppskattat mötet med den 
amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower (23/11). 

Som sades inledningsvis diskuterades även eventuell svensk produktion av 
kärnvapen vid denna tid. 15 I slutet av oktober talade Erlander och Nilsson om 
frågan med ÖB, Nils Swedlund, chefen för försvarsstaben, Richard Åkerman, 
och representanter från Försvarets forskningsanstalt (FOA). Bedömningen var 
att kostnaderna inte var "oöverstigliga", men det skulle, antecknade Erlander 
(28/ l O), innebära "en anspänning av våra personella resurser, som inte blir så 
lätt avklarad". 

Slutligen skall sägas att det som vanligt är mycket svårt att rättvist återge 
den enorma mängd interiörer som dagböckerna bjuder på. Under våren dis
kuterades frågan om en kvinna i regeringen mycket intensivt. Karin Kock 
hade varit Sveriges första kvinnliga statsråd, men hon hade lämnat sin post 
1950. Trots ett visst motstånd från delar av partitoppen tillfrågades slutli
gen Ulla Lindström av Erlander i slutet av maj: "Klokt tveksam, men ganska 
intresserad av uppgiften", kommenterar han (31/5). Hon skulle komma att 
tacka ja och inte lämna regeringen förrän 1966. Erlander ansåg tydligen att 
till och med reaktionen från Herbert Tingsten i Dagens Nyhete,� regeringens 
kanske främste kritiker, var hygglig. Naturligtvis var man från DN:s sida kri
tisk: "Men det tycks ha gjort ett visst intryck, att vi denna gång valt ett resolut 
fruntimmer" (3/6). 

Magnus Petersson 

14 Att USA-ambassadören (1948-1958) Erik Boheman av regeringen betraktades som väl 
"västvänlig" och därmed kontroversiell är väl belagt i forskningen. Se t.ex. Karl Molin: 
Omstridd neutralitet: b:pertemas kritik av svensk utrikespolitik 1948-50 (Tiden, Stockholm 
1991). Erlander tycks dock, som påpekats i tidigare recensioner av dagböckerna, ha skiftat 
uppfattning om hans kapacitet över tid. Se Magnus Petersson: "Statsministern och ner
skjutna flygplan" i Militärhistorisk tidskrift2003 s. 303. 

15 För en god översikt av denna fråga, se Wilhelm Agrell: Svenska forintelsevapen: Utveckling av 
kemiska och 11ukleiim stridsmedel 1928-1910 (Historiska media, Lund 2002). 
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Inrikespolitisk strid och inställda repövningar 

Erlander, Tage: Dagböclm'. 1955. Gidlund, Hedemora 2005, 265 s,

T idigare i år utkom den sjätte volymen av Tage Erlanders dagböcker, 
Dagböcker 1955. Den är präglad av det då rådande tillfälliga "tövädret" mellan 
supermaktsblocken: frågan om Österrikes status löstes, ryssarna återlämnade 
Porkalabasen till Finland och den norske statsministern Einar Gerhardsen 
besökte, som förste väsdige regeringschef sedan det kalla kriget brutit ut, 
Moskva. Erlander började också planera sin egen och inrikesminister Gunnar 
Hedlunds (bf) resa till Moskva, som skulle komma att genomföras under 
våren 1956. Det är uppenbart att de minskade spänningarna i världspoliti
ken fick konsekvenser för Erlanders vardag. Hans anteckningar är präglade av 
inrikespolitiken under detta år, särskilt av konflikterna mellan LO och par
tiet, och av frågan om bytet på finansministerposten från den legendariske 
Per Edvin Sköld (23 år som statsråd) till den sedermera legendariske Gunnar 
Sträng (31 år som statsråd och 21 av dessa som finansminister). Tonen anslås 
redan på årets första dag: 

Vi har det nog bäst om vi får leva något så när i obemärkrhet. Mina 
försök att föra de stora i kontakt med varandra blev ju helt resultatlösa. 
Och nu får storpolitiken vara för mej. 

Bråken mellan LO och partiet fick uppenbarligen Erlander att grubbla över 
framtiden och sin egen roll. I mitten av maj (19/5) skriver han följande: 

Finge jag gå nu, skulle jag kanske ännu ha kvar något i livet. Stannar 
jag på min nuvarande post, blir ju livet förstört. Det offret gör man, 
om man därmed tror sej göra någon nytta. Men i det ögonblick, då så 
inte är fallet, blir det ju ingen mening med att fortsätta. 

Om sina egna intressen för, men också sin egen otillräcklighet rörande, ideo
logiska frågor skriver han i slutet av november (21/11): "Om jag orkade skul1e 
jag avgå för att ägna mej åt det. Men min genomträngningsförmåga och ska
parfantasi räcker knappt till att vara statsminister åt ett folk, som tror att [ che
fredaktören för Vecko-Journalen] Stig Ahlgren och [chefredaktören för Dagens 
Nyhete;� Herbert Tingsten är skarpsinniga." Men regerandet hade också sina 
fördelar. När skulptören Carl Milles avled i september antecknar Erlander, att 
regerandet trots allt hade en värdefull sida och att man genom detta fick träffa 
människor som man aldrig annars skulle ha fått kontakt med: "Jag begriper 
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ingenting av konst och har aldrig gett sken av att göra det, men människan 
Milles skulle jag inte velat vara utan" (20/9). 

Alldeles fri från utrikes- och säkerhetsfrågor är inte heller den föreliggande 
volymen. En konsekvens av det minskade spänningsläget var att de, som ville 
minska resurserna för den svenska krigsmakten, fick ökat gehör. Det rådde 
beställningsstopp beträffande materiel och mot slutet av året beslutades att 
repetitionsövningar skulle inställas. Detta skapade både inrikespolitisk debatt 
och osämja såväl inom regeringen som mellan regeringen och militärledning
en. Inom militärledningen fruktade man att om övningsinställelse skett ett år, 
så skulle det bli svårt att Bl. tillbaka övningarna året därefter. Försvarsminister 
Torsten Nilsson berättade för Erlander att flera regeringsledamöter mycket 
riktigt hade reagerat just så: "Hedlund hade tillstyrkt innan Torsten hade hun
nit tala om förslagen och [handelsminister John] Kinna [Ericsson] hade velat 
permanenta inställelserna" (9/11). ÖB Nils Swedlund ansåg, i samtal med 
Erlander, att beslutet sakligt sett var "ett allvarligt misstag men än värre sät
tet för dess genomförande". Att regeringen inte ansett sig behöva höra ÖB:s 
mening hade, enligt Swedlund, inneburit att hans "samarbetsvillighet" med 
regeringen "numera betraktades som uttryck för svaghet" inom militärled
ningen (22/11). 

Erlanders negativa förhållningssätt mot Norge och norrmännen lever kvar 
även under detta år. I samtal om atomkraften med kommunikationsminister 
Sven Andersson och professor Torsten Gustafson hette det att norrmännens 
"iver" att bygga reaktorer "var mer ett uttryck for dess nationalkänsla än för ett 
verkligt behov" (14/12). Och inte ens när Erlander uttryckte beundran for den 
norska regeringens politik kunde han låta bli att tillägga något nedlåtande. 
Efter den norske finansministern Trygve Brattelis tal på Nationalekonomiska 
föreningen antecknar han (6/5): 

Hur är det möjligt för ett parti att skaffa sej ett sådant förtroende, att 
det kan föra en sådan långsiktspolitik, som våra norska partivänner 
gjort. Hela det nationalekonomiska resonemanget måste ligga långt 
ovanför väljarnas huvud, Eller finns även hos ett individualistiskt och 
lättsinnigt folk som det norska en intensiv vilja att bygga framtiden, 
så att det kollektiva sparandet i skattebördans form ter sej något så när 
fördragbart? 

Frågan om "Trondheimsleden", en central fråga i dagböckena från 1954, 
fortsatte att vara ett känsligt kapitel för den svenska neutralitetspolitiken. 16 

16 Se anmälan av Tage Erlander: Dagböcke1: 1954 i denna volym av MHT. 
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På norsk sida hade man gjort invändningar mot oljeförrådens förläggning av 
militära skäl och föreslagit att försvarsledningarna skulle kontakta varandra. 
Detta var otänkbart: "[Utrikesminister Östen] Unden och jag var helt överens 
om att detta var helt uteslutet. Ett gemensamt försvar skulle det lätt kunna 
urarta till, och det är väl dit norrmännen syftar." Unden ombads meddela 
de svenska förhandlarna "att vi hellre släpper Trondheim-projektet än ger ett 
finger åt någon form av försvarspolitisk samverkan" (27/1). En månad senare 
(28/2) antecknar han: "Jag tror det vore lika bra att släppa hela skitet. Kommer 
vi i krig efter 1959 lär inte Trondheim spela någon avgörande roll för våra 
möjligheter att försvara oss. Och kommer vi inte i krig, så är det alldeles 
onödigt." 

Också kärnvapenfrågan fortsatte att debatteras och i slutet av april hade 
man anordnat en debatt på Publicistldubben. Det är inte helt enkelt att veta 
precis vilken uppfattning Erlander själv hade i frågan. Att han vacklade är 
sedan länge känt. Omdömena om andras uppfattningar ger inte mycket väg
ledning. Han raljerar över den före detta stats- och utrikesministern Rickard 
Sandlers inlägg: "Sandler avslöjade sin negativistiska, formalistiska debatteknik 
i sitt inlägg mot att Sverige skall skaffa sej atomvapen. Tunnare kan ett spetsigt 
intellekt inte vara." Erlander var också kritisk mot kärnvapenförespråkarna 
inom militärledningen: "Varken Swedlund eller [försvarsstabschefen Richard} 
Åkerman var helt till sin fördel" (27/4). 

Mest problematiskt för Erlander verkar det dock ha varit att "kvinnorna" 
statsrådet Ulla Lindström, det socialdemokratiska kvinnoförbundet och 

kvinnorna i riksdagsgruppen - var helt emot en svensk anskaffning. Erlander 
ansåg uppenbarligen att dessa kritiker inte använde sig av en rationell argu
mentation. I regeringen höll sig Lindström "helt på det emotionella planet" 
(24/11) och när en delegation kvinnliga riksdagsledamöter samt ordföran
den i det socialdemokratiska kvinnoförbundet, Inga Thorsson, uppvaktade 
Erlander antecknade han (1/12): "Jag begick det vansinniga misstaget att tro 
dem tillgängliga för ett förnuftsmässigt resonemang. Men atomvapen mobi
liserar uppenbarligen kvinnornas instinkter på ett alldeles sätt. Och visst kan 
man förstå det." 

Danmarks statsminister Hans Hedtoft avled vid Nordiska rådets session i 
Stockholm natten mellan den 28 och 29 januari. Detta tycks ha gjort ett djupt 
intryck på Erlander, som ansåg att han i Hedtoft hade haft en människa med 
så många egenskaper som Erlander själv saknade (29 / l). Reaktionerna på hans 
bortgång fick Erlander att återigen säga några väl valda ord om svensk press 
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(112): "Jag kan inte finna en enda ny tanke i de hundratals ledarskribenternas 
ansträngningar." 

De minskade stormaktsspänningarna och de nya, försonligare, tongång
arna från Moskva om fredlig samexistens ledde till att många vänsterinriktade 
socialdemokrater - som kanske aldrig hade tillskrivit Sovjetunionen aggres
siva avsikter - på ett mer öppet sätt kunde närma sig ryska ståndpunkter och 
initiativ. Men när en "fredskonferens" skulle anordnas i Helsingfors och soci
aldemokraten Georg Branting, son till den legendariske Hjalmar Branting, 
deklarerade sin avsikt att delta, föranledde detta Erlander och det socialdemo
kratiska partiet att markera att Branting i så fall bara skulle representera sig 
själv. I ett, som det verkar, mycket laddat samtal mellan Erlander och Branting 
(28/5) framkommer skillnaderna mellan dem rörande synen på Sovjetunionen 
och demokratin. Branting ansåg att det var bra for alla om någon socialde
mokrat umgicks med ryssarna och försökte att förstå deras synpunkter: "På 
det sättet far man ju reda på vad de tänker. Och kan ldargöra våra egna avsik
ter." Erlander trodde å sin sida att ryssarna endast hade "det talctiska målet 
att förbättra sina positioner inför en oundviklig slutuppgörelse" och att man 
i Moskva knappast trodde på fredlig samexistens. Branting övergick till att 
tala om det kapitalistiska systemet: "Måste inre förr heller senare samhällets 
inflytande bli dominant även i ekonomin?" Erlander svarade att det sannolikt 
vore så: "Men allt beror ju på sättet för samhällsomdaningen. Sker det så att 
friheten går under, har anpassningen köpts för dyrt." 

Erlanders förhållningssätt till oppositionsledarna Bertil Ohlin (fp) och Jarl 
Hjalmarson (h) tycks ha varit jämförelsevis gott under året, men fortfarande 
framstår Ohlin som hans huvudmotståndare och som den vars uppträdande 
störde Erlander mest. Efter andrakammardebatten i slutet av maj antecknar 
han (27/5): "Ohlin var ju något mycket förfärligare än jag hade drömt om. 
Hans s.k. huvudanförande var det egendomligaste och virrigaste, jag hört 
honom prestera." Och efter en överläggning med Radiotjänst om politiken i 
radio, hette det (8/9): "Ohlin som vanligt. Alltså trist och småskuren." 

Men det var inte bara Ohlin som drabbades av Erlanders dräpande kom
mentarer. I regeringen var Sven Andersson, sedermera både försvars- och 
utrikesminister, fortfarande något av Erlanders favorithackkyckling. Det som 
tycks ha irriterat mest var Anderssons, enligt Erlander, ovilja att ta ansvar och 
benägenhet att slingra (4/2): 

Det är det mest typiska för departementschefer, som icke vill ta något 
ansvar, att de redogör för alla meningsskiljaktigheter, som kan tänkas 
uppstå for att ha alla vägar öppna. Värst i fallet är Sven Andersson, som 
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enligt vad vår partivän Jonsson från Island berättade i förrgår, hade sagt 
till islänningarna, att uppsägningen av luftfartsavtalet var en sak, som 

U,D. gjort (utan att ha tillräcklig kontakt med kommunikationsde
partementet, måste bli islänningarnas reaktion). Det är verkligen att av 
rädsla om sin egen popularitet falla islänningarna i ryggen, jag måste 
väl be Sven Andersson förklara det här, men det blir naturligtvis nya 
ormlika rörelser, 

Som antyddes ovan var också Ulla Lindström föremål för ganska skarp kritik 
från Erlanders sida. I slutet av november, när frågan om ny kabinettssekrete
rare efter Arne Lundberg diskuterades, skrev han: "Ulla är naturligtvis inte 
vuxen att vara regeringsledamot, när hon inbillar sej att Sträng, Kinna, Torsten 
Nilsson nödgas gå samman för att därefter gemensamt såja sin mening mot 
Unden. De behöver verkligen inte stärka sej för att framföra vad de tycker." 
Det verkar ha varit Lindströms individualism som störde Erlander mest: "Alla 
har väl ett behov av att hävda sej, men hos henne är detta begär drivet till lidel
se." Erlander betraktade regeringen som ett "team'', som arbetade för samma 
mål, och när någon ville tvinga regeringen att acceptera ett förslag genom 
avgångshot, ställde han eller hon sig utanför "gänget", menade han. "Men", 
skriver Erlander (10/12) "vi fi.r väl skriva det inträffade på Ullas misstänksam
het, vållad av att hon sitter bland alla karlarna som ensam kvinna". 

Inte heller utrikesminister Unden klarar sig från skarp kritik detta år. Ett 
tal, som skulle hållas på FN-dagen av Unden, innehöll bl.a. formuleringar som 
att man borde "komma ifrån uppdelningen av världens nationer i fromma 
änglar och fallna änglar", att "[d]en s.k. fria världen" inte bara inneslöt "ren
hjärtade demokratier" och att man inte borde "hemfalla åt den förenklade 
synen på den övriga världen, att den styres av en samling politiska fanatiker, 
som håller halva mänskligheten i ett järngrepp och lömskt väntar på tillfällen 
att bringa alla fria folk under sitt välde".17 Erlander ansåg uppenbarligen att 
talet var så olämpligt utformat att det borde ha stoppats: 

Att vid denna tidpunkt, när det ser ut som om det funnes chans till för
nuftighet i Amerika, dra på oss den storm, som talet måste väcka, kan 
inte vara klokt. Dessutom rörigt på ett alldeles oundenskt sätt ... Vill 
Unden antyda en demokratiseringsprocess i Ryssland - liknande den 
som ledde till nazistdiktaturernas störtande. I så fall har han lyckats slå 
ryssarna i ansiktet, samtidigt som amerikanerna blir förbannade, när 

17 "Anförande av utrikesministern i Radiotjänsts program från New York på FN-dagen (den 
24 oktober)" i Utrikesfiwgo1: Offentliga dokument 111. m. rörande viktigare svenska utrikespoli
tiska fi-!igor 1955 (Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1956). 
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de läser talet på sitt sätt. Min första impuls var att stoppa talet ... En 
svårighet framkom emellertid senare. Talet var redan distribuerat till 
beskickningarna. Ändring skulle uppfattas som en reträtt. Jag disku
terade eländet med Torsten Nilsson, som fann talet obegripligt. En 
alltigenom trist historia. Börjar Unden bli gammal? (21110) 

Men det fanns också ljuspunkter i Erlanders liv. Den 30 maj var hans och 
hustrun Ainas silverbröllopsdag: "Tänk att 25 år gått och så väl. Livet har 
ändå sina poänger." Och det fanns hopp om sönerna Bo och Svens utveckling 
(19/9): "Bosse har plötsligt blivit alldeles oerhört politisk intresserad. Bara 
det står sej. Både Sven och han utvecklas i rätt riktning." Men vanligare är att 
Erlander känner sig otillräcklig, även i förhållande till familjen och i synnerhet 
till Aina. Till och med hennes födelsedag försummades (29/9): 

Det var verkligen ledsamt, eftersom Aina efter alla sina svårigheter 
hade behövt något litet av uppmuntran från sina tre fantasilösa karlar, 
som inte kan hitta på någonting att glädja henne med. Det var rätt 
förargligt. Inte ens en flaska vin till middagen hade jag orkat med. Och 
naturligtvis kom jag inte själv hem. 

Men med ett liv fyllt av ständiga "katastrofer" och "brandkårsutryckningar" 
är det kanske inte så konstigt om man känner sig otillräcklig. "Konstigt hur 
det kan skägga till sej mitt i alle lugnet", skriver han i mitten av juni (17/6); 
"[h]ysterisk [Rudolf] Meidner ringde nyss om den idiotiska jordbruksprop
pen, som är så illa skriven, art det är nära nog omöjligt att bedöma, vad den 
innehåller", skriver han den 13 maj. Och ingen hjälp anser han sig ha av sin 
omgivning: "Så fort det gäller någonting, som på minsta sätt avviker från det 
vardagligaste är mina sekreterare fullt omöjliga att klara det" (9/11). Med andra 
ord är det både underhållande, medryckande och lärorikt att läsa Erlanders 
dagböcker och man önskar som läsare att de kunde ges ut i snabbare talet. 

Magnus Petersson 

Den helst oinformerade utrikesnämnden 

Ekecrantz, Stefan: Hemlig utril::espolitik. Kalla kriget, utril::esnämnden och 
regeringen 1946-1959. Santerus, Stockholm 2003. 266 s. 

Hur hanterade regeringen sin kontroll över säkerhetspolitiken under det kalla 
krigets första skede? Hur blev riksdagens utrikesnämnd delaktig i de mest 
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sekretessbelagda delarna av politiken? Vad fick den veta, och när? Och av 
vilka skäl valde regeringen att ibland hålla den utanför, eller att ibland tvärtom 
släppa in den? 

Som man ser, klassiska frågor i alla studier om "makten över utrikespo
litiken" i den parlamentariska demokratins Sverige efter 1921. När Stefan 
Ekeerantz ställer frågorna i sin avhandling, kan han vidga synfältet genom att 
också studera partiledarkonferenserna, som ju blev en institution först efter 
andra världskriget och som ibland kom att ersätta utrikesnämnden i kraft av 
sin formlöshet, höga mötesfrekvens och begränsade deltagarkrets. 

Ekecrantz har valt ut tre fall som han detaljstuderar: de skandinaviska 
försvarsförbundsförhandlingarna 1948-1949, Korea-kriget 1950-1951 samt 
västsamarbetet och underrättelsetjänsten 1949-1957. Under den sistnämnda 
rubriken döljer sig fyra underkapitel: ett om de förberedelser för militär väst
samverkan som följde närmast i spåren av de skandinaviska förhandlingarna, 
ett annat om DC-3:an och Catalinan 1952, ett tredje om Trondheimsleden 
1954 och slutligen ett fjärde om agenterna till Baltikum och den sovjetiska 
protestnoten 1957. 

Urvalet kan naturligtvis diskuteras. Man kan exempelvis sakna utrikesmi
nister Undens kontroversiella FN-initiativ i Tysklandsfrågan i december 1951, 
som fick sin särskilda profil genom att icke blott utrikesnämnden utan även 
Undens regeringskolleger hölls utanför. Erlander kunde alltså bemöta klago
målen från de många förbigångna med att ej heller landets statsminister hade 
fatt se texten. Man kan vidare sakna försvarsminister Vougts översändande på 
våren 19 51 av ett papper om den kvalhemliga svenska krigsplanläggningen till 
Storbritanniens flygminister, Arthur Henderson. För säkerhets skull infogade 
Vougt i sitt papper den för britterna inte ointressanta upplysningen att det 
svenska flygvapnet kunde medverka i försvaret av Själland. Denna gång hade 
Erlander fått se texten, men inte Unden (och givetvis inte heller riksdagens 
utrikesnämnd). 

Vad beträffar Undens FN-initiativ hade givetvis utrikesnämnden bort råd
frågas i enlighet med dåvarande regeringsformens föreskrift i § 54 om "alla 
utrikesärenden av större vikt". Ifråga om försvarsminister Vougts papper till 
britterna gäller egentligen samma sak, men åtgärden var så exceptionellt sen
sitiv, att en 30-hövdad församling som utrikesnämnden jämte suppleanter av 
naturliga skäl ansågs alltför riskabel. Att i stället underrätta och rådfråga de 
tre borgerliga partiledarna, i enlighet med den praxis som utvecklats, befanns 
tydligen mindre lämpligt. 

Så kunde man fortsätta med andra exempel som skulle ha kunnat ge ytter-
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ligare belysning åt Ekecrantz frågor. Men det vore fel att klaga, annat än möj
ligen på att han inte ens helt kort omnämnt några av de väl kända och uppen
bart intressanta fall som han inte haft möjlighet att dra in i sin undersökning. 
Analysen av de fallstudier som Ekecrantz valt ut är emellertid krävande nog, 
och i allt väsentligt har han genomfört uppgiften på ett utmärkt sätt. 

Hans slutsats är, föga överraskande, att informationen till utrikesnämnden 
var "minimalistisk". När nämnden blev involverad, så är det svårt att se hur 
detta skulle ha kunnat undvikas, eller vad regeringen skulle ha kunnat vinna 
på att hålla nämnden (dvs. oppositionen) utanför. När det däremot var såväl 
möjligt som önskvärt, så gick man förbi nämnden. Det är högst intressant att 

följa Ekecrantz beskrivning av hur det gick till, även om den knappast förvå
nar. Bara den naive kan tro att ett manipulativt drag skulle kunna undvikas ens 

i en tämligen anständig demokrati som vår. Politik är det möjligas konst, även 
när det gäller att kringgå grundlagen där den inte är helt entydig. 

Den som själv en gång undersökt Sandlers hantering av regeringskolleger 
och utrikesnämnd 1937-1939 - tyvärr bara tjugofem år i efterhand och alltså 
med sämre källmaterial än Ekecrantz, som väntat nästan femtio tycker nog 
att mönstret går igen, kanske t.o.m. skärps, under Undens tid. Förklaringen 
är kanske att Unden i motsats till Sandler hade att göra med en femton år 
yngre statsminister. Erlander ville i det längsta undvika en konfrontation 
med sin erfarne kollega från Brantings dagar, och han föredrog att backa upp 
honom även när han själv var tveksam till Undens handlag. Sin frustration fick 
Erlander leva ut i dagboken och på andra sätt. 

Det måste framhållas att Ekecrantz avhandling har åtskilligt att ge, även 

för den som är intresserad av substansen i de fall som han undersöker, snarare 
än av de makt- och demokratiaspekter som upptar Ekecrantz. Dessa senare 
kan ju inte belysas utan en grundlig beskrivning av det som faktiskt skedde i 
respektive sakfrågor, så att man exempelvis kan fastställa i vad mån den infor
mation som delgavs nämnden var någorlunda rättvisande i det ögonblick som 
nämnden faktiskt blev tillfrågad. Och den beskrivningen genomför Ekecrantz 
energiskt, uppslagsrikt och kritiskt. Det skulle föra alltför långt att referera de 
nyanser som tillförs vår etablerade bild, men de är fullt tillräckliga för att göra 
mödan värd. 

Några av de allmänna resonemangen hos Ekecranz kan emellertid ifråga
sättas. Tre exempel! 

Ekecrantz gör rätt stor sak av ett fall då FN-delegationens chef Sven 
Grafström fann det lämpligast att inte underrätta Stockholm om vad han fatt 
höra i ett samtal med sin amerikanske kollega under Korea-frågans handlägg-
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ning i januari 1951. Skälet var, enligt vad han själv anger i sin dagbok, att 
han inte ville riskera en enligt hans bedömning skadlig reaktion i Stockholm. 
Det här exemplet på den västvänliga VD-byråkratins möjligheter att påverka, 
eller om man så vill vilseleda, sin politiska ledning (jämte utrikesnämnden) är 
dock, vill jag påstå, blott ett utslag av en icke särskilt ovanlig praxis, låt vara 
att sändebuden sällan vill medge den, 

Ett fall redovisas dock av Max Jakobson i Bokslut (2004) från hans tid 
som ambassadör i Stockholm på 1970-talet. Statsminister Palme utbrast vid 
ett samtal att om Ahti Karjalainen blev president i Finland så skulle det vara 
"en olycka för hela Norden". Om den kommentaren säger Jakobson att han 
givetvis underlät att inberätta till sin chef- utrikesminister Karjalainen. Ehuru 
Karjalainen utan tvivel skulle ha varit en intresserad läsare av ett handbrev om 
saken, och Palmes kommentar förvisso hade varit av vikt för dem på finska 
VM som skulle bedöma svensk politik, så kan man naturligtvis säga att detta 
var ett specialfall. Men man kan också hävda att det illustrerar hur sändebu
dets bedömning av önskvärd politik från sin regering i detta fall fortsatt 
goda relationer med den svenska regeringen kommer honom att sila infor
mationen hemåt. 

En i svenska VD välkänd illustration av hur det annars kan tillhanda-
håller Lennart Petri, svensk ambassadör i Wien 1970-talet. Han gjorde sig 
känd för att samvetsgrant inrapportera de syrliga kommentarer som förbunds
kansler Bruno Kreisky fällde till honom om moraliserande deklarativ utrikes
politik. Det uppskattades inte av Palme, som naturligtvis misstänkte att Petris 
nit i rapporteringen berodde på att denne själv delade Kreiskys uppfattning 
(vilket f.ö. också var fallet). 

Ett andra exempel på viss selektivitet hos Ekecrantz rör hans behandling av 
den "västorienterade" linje som drevs av Boheman, Grafström, Dahlman och 
andra VD-män i en rätt öppen opposition till Undens inställning. Det hör 
faktiskt till bilden att statsministern under hand ganska klart lät VD-tjänste
männens toppskikt förstå att hans egen hållning också skilde sig från Unclens. 
Det märkligaste av de klarlägganden, som Erlander själv redovisar i sin dag
bok, gjordes i slutet av januari 1952 vid ett samtal med en hittills mindre 
diskuterad skeptiker till Undens grundsyn på öst-väst-konflikten, nämligen 
Dag Hammarskjöld, då biträdande utrikesminister. När denne klagar över 
Vndens egenmäktighet och framhåller att han vid sina förhandlingar med 
amerikanarna inte vill företräda någon "neutralitet som ställde allt på samma 
plan", svarar Erlander att han finner Hammarskjölds "västorienterade linje 
utan försvarspolitiskt engagemang" vara den för Sverige riktiga. 
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Detta vågade Erlander naturligtvis inte säga till Unden, som skulle ha 
blivit högst förargad över en sådan etikett på svensk utrikespolitik. Men 
Erlanders kommentarer under hand förblev naturligtvis inte okända inom 
UD:s ämbetsmannaledning. Där måste man i själva verket ha utgått från att 
de inte fälldes utan avsikt. Det hade inte varit ur om Ekecrantz redovisat 
denna vägledning från Undens chef, landets statsminister, liksom också den 
ännu tydligare distansering från Unden som pol-chefen Sven Dahlman fick 
höra efter Undens utrikesdeklaration på våren 1950, återigen enligt Erlanders 
egen dagbok. 

I en exkurs tar Ekecrantz slutligen upp frågan om Undens och Erlanders 
besked till riksdagen 1950 respektive 1959 om Sveriges möjlighet att inom 
ramen för den alliansfria politiken vidta fredstida förberedelser för eventuell 
militär samverkan med NATO-länder i händelse av krig. Här är hans resone
mang märkligt orealistiskt, Han ifrågasätter bedömningarna i NPK:s betän
kande, som frikände Unden men fällde Erlander för anklagelsen att ha vilselett 
riksdagen. NPK fäste vikt vid att Unden inte kategoriskt uteslöt dylika förbe
redelser, vilket däremot Erlander gjorde (SOU 1994:11, s. 307 f.). Ekecrantz 
menar att om man som Unden lämnar "ofullständiga" uppgifter (dvs. inte 
preciserar vilka förberedelser som var möjliga och som också vidtagits), så 
är detta egentligen detsamma som om man som Erlander lämnar "oriktiga" 
uppgifter (dvs. fastslår att varje form av förberedelse är utesluten). 

Detta är en tes som lär överraska våra politiker. Enligt vad som nog är 
bekant för flertalet statsvetare, så är våra riksdagsmän synnerligen medvetna 
om hur parlamentariska demokratiens regler skiljer sig från straffrättens 
ed om att "intet förtiga", som Ekecrantz åberopar såsom en analogi. Om en 
minister lämnar en felaktig uppgift till det brittiska underhuset i en fråga av 
viss vikt, måste han omedelbart avgå, men då skall det självfallet vara fråga om 
just en oriktig uppgift, inte en ofullständig - sådana ju är legio i all politisk 
debatt. Detsamma gäller givetvis i den svenska ril(sdagen. 

Ekecrantz menar däremot att om det förekom något syndafall från reger
ingens sida, så var det när den beslöt hemlighålla förberedelserna att ta emot 
stöd från väst, inte när Erlander uppgav inför riksdagen att sådana förberedel
ser var utesluma. Ekecrantz tillägger att det inte kan vara mycket bevänt med 
en utrikessekretess som "måste upphävas enkom för att någon ställer en direkt 
fråga till regeringen". Men bör inte en historiker känna till den i all politisk 
verksamhet grundläggande konsten att undvika att besvara frågor? 

Krister Wahlbäck 
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Oro och rädsla 

Oredsson, Sverker: Svensk oro. Offentlig fi-t1ktan i Sverige under 1900-talets 
senct1T hälft. Nordic Academic Press, Lund 2003. 419 s. 

I den här uppföljningen på historieprofessorn Sverker Oredssons bok Svensk 
rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft (2001), har 
turen kommit riH den resterande delen av nittonhundratalet. Oredssons arbe
te är disponerat i kronologiska kapitel med tematiska avsnitt, som på olika 
sätt berör säkerhetspolitisk hotbild, politisk extremism av olika slag, föreställ
ningar om utlänningar och invandrare samt miljöhot. I slutkapitlet gör förfat
taren en sammanfattande överblick av förändring respektive kontinuitet i de 
olika tematiska spåren. 

Tiden 19 5 3-1962 beskrivs som en period, där de yttre hoten från det kalla 
krigets inledning i allt väsentligt kvarstod, om än med variationer i graden 
av internationell spänning, Stalins död, vätebomben, notkris, Kubakris med 
mera. Det upplevda inre hotet var till stor del kopplat till den svenska kom
munismens fortsatta uppslutning bakom Sovjetunionen. Däremot framställ
des inte tidens invandring längre som ett problem, då man istället för rädslan 
för förlorade arbetstillfällen såg ett behov av en arbetskraftsinvandring. 

Åren 1963-1969 rymde större förändringar på samtliga tematiska områ
den, med avspänning mellan supermakterna, politisk radikalisering, USA
kritik, nya grupper av invandrare och en stigande oro för miljöförstöring, 
befolkningsökning och svält. 1970-talet innehöll delvis förändrade oros
moln, med internationell terrorism och nya perspektiv på befarade miljöhot. 
Kärnkraftsproblematiken, med reaktorhaveriet vid Three Mile Island 1979 
som symbol, rörde om den inrikespolitiska scenen med regeringskris och folk
omröstning som följd. 

Perioden därpå, 1980-1989, var storpolitiskt dramatiskt med en återupp
tagen spänning mellan supermakterna, invasion i Afghanistan, revolution i 
Iran, kärnvapenkapprustning i Europa, med mera, följt av en lika markant 
avspänning. För svenskt vidkommande dominerades decenniet säkerhetspo
litiskt av en rad ubåtsincidenter, som ledde till en lång period av betydande 
diplomatisk och inrikespolitisk turbulens. Miljöpartiets inträde i riksdagen 
1988 markerade att miljöfrågorna nu på allvar kunde få ett genomslag i riks
politiken. Olika högerextrema grupper växte sig starkare, några med politiskt 
våld på programmet. 

Bokens sista period, 1990-2000, inleddes med en betydande osäkerhet 
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om vad det kalla krigets fredliga avveckling skulle innebära för svenskt vid
kommande och vad det i sin tur skulle betyda för det svenska försvaret. Mot 
slutet av 1990-talet stod det emellertid klart att den ryska försvarsmaktens 
kapacitet kraftigt hade decimerats, särskilt på kort sikt, och riksdagen beslu
tade om genomgripande nedskärningar. Ny Demokrati kom in i riksdagen 
1991, huvudsakligen på en invandringspolitisk kritik, som på kort rid vann 
gehör hos stora grupper. Miljödebatten ändrade delvis karaktär och kom inte 
på samma sätt, som under de två tidigare perioderna, att handla om männis
kosläktets akuta överlevnad. 

Samtliga behandlade temaområden framstår som uppenbart relevanta och 
viktiga, och det hade varit intressant att mer få höra författarens tankar kring 
just det urvalet. Utan en sådan diskussion ges lätt intrycket att dessa områden 
helt dominerade det svenska nittonhundratalets tankevärld. Det hade emel
lertid varit intressant att få ta del av författarens analys av relationerna mellan 
olika orosmoln; till exempel hur stor oron för politisk extremism eller miljö
hot egentligen var under olika perioder i förhållande till oron för ekonomisk 
stagnation, eller annat som faller utanför tematiseringen. Periodiseringen i 
stort handlar om tiden 1953 till 2000. En utsträckning till den 11 september 
2001, och svenska reaktioner därpå, hade nog kunnat fånga den sista perioden 
på ett mer naturligt sätt. Det kunde ha utgjort en markering att den perioden 
på många sätt då hade kommit till ett slut, till synes följt av en i alla fall delvis 
förändrad svensk "offentlig rädsla''. 

Undersölmingen bygger främst på en grannlaga genomgång av ett stort 
antal stadiga utredningar, riksdagstryck och liknande. Perspektivet är således 
ett renodlat elitperspektiv, något som motiveras av författaren i inledningen: 
"[I] ett demokratiskt samhälle finns rimligen en stark koppling mellan besluts
fattares oro och oro i "folkdjupen". Det är svårt att tänka sig att ledande poli
tiker har en oro, medan väljarna oroar sig för någonting annat."(s. 9f) Frågan 
är om det verkligen behöver vara så? Upplevde verkligen elit och allmänhet 
nord-sydproblematiken på samma sätt 1962? I vissa situationer kan det säkert 
finnas en stor överrensstämmelse, i andra inte. Det är helt enkelt en empirisk 
fråga, som inte utan vidare kan avfärdas oavsett styrelseskick. Särskilt när 
det handlar om problemområden, som inte ryms i den dagsaktuella debatten, 
med långa tidsperspektiv, kan man mycket väl tänka sig att skillnader mellan 
experter/elit och "folkdjupet" kan ha varit avsevärda på många sätt, Vad riks
politiker, experter och byråkrati uppfattar som oroande, vilka hotbilder som 
dominerar i olika tider är emellertid ett perspektivval, som framstår som minst 
lika viktigt och intressant för sin egen skull. 
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Emellertid utnyttjas inte den potentialen fullt ut, och däri ligger min främ
sta kritik mot undersökningen. I långa stycken leds man fram i en refere
rande berättelse som till stor del beläggs med referenser till SOU-serien eller 
riksdagstrycket. Efter att ha fatt sig ett sådant avsnitt till livs förväntar man 
sig en utvecklad analys och tolkning av skeendet och källorna, men allt som 
oftast uteblir detta. Det som presenteras är alltså till stor del en deskriptiv 
historia. Det må vara ett stundtals underskattat grepp, men då ämnet för den 
här undersökningen uteslutande handlar om offentliga och kända källor, och 
ett händelseförlopp som även det är väl känt, så framstår ett mer analytiskt 
angreppssätt som närmast nödvändigt. Dessutom skulle framställningen ha 
tjänat på om dessa statliga utredningar och liknande hade använts mer som 
renodlade forskningsobjekt. Nu utnyttjas de ofta istället som en slags bak
grundslitteratur, samtidigt som befintlig relevant forskning används ganska 
sparsamt. Dessutom används den förvisso imponerande mängden genom
gångna utredningar som en närmast homogen källa, där hela det offentliga 
Sverige stundtals flyter samman till en grå massa. För att ta denna elithistoria 
på allvar behöver man väcka enskilda betänkanden, enskilda kommissioner 
och dess enskilda aktörer till liv i betydligt större utsträckning. V issa historiska 
utredningar framstår som möjliga att utan vidare använda som bakgrundslit
teratur, medan mer renodlat politiska dito inte gör det - i alla fall inte utan en 
utvecklad diskussion om de olika texternas bakgrund och tillkomst. 

Ovanstående kritik handlar främst om undersökningen som vetenskaplig 
forskningsprodukt, där mina huvudsakliga invändningar, jämte en metodkri
tik, handlar om att vi inte far oss så mycket ny kunskap till livs i sak. (Det skall 
nämnas att arbetet tillkom inom ramen för det av Vetenskapsrådet finansie
rade MUST-projektet.) Med detta sagt måste ändå understrykas att Svensk oro 
är en välskriven och lättläst översikt om en viktig period i Sveriges politiska 
historia utifrån ett antal intressanta teman. Inte minst de avslutande samman
fattningarna och slutkapitlet bjuder på många tänkvärda betraktelser som med 
fördel skulle kunna publiceras i formen av historiska essäer. För dem av oss 
som fokuserar på säkerhetspolitisk historia tjänar framställningen i sin helhet 
också som påminnelse om att de rikspolitiska aktörerna även hade annat än 
yttre hot att oroa sig över under det kalla kriget och därefter. 

Stefan Elucrantz 
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Tungt verk om kallt krig 

Danmarle ttnder den lwlde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991. 
Bind 1-4. Dansk Institut for Intemationale Studier, K0benhavn 2005.

2 350 s. 

Det är lätt att bli imponerad av den utomordentligt omfattande utredningen 
Danmark under den kolde krig. Den sikkerl1edspolitiske sittttttion 1945-1991. 
Utredningen omfattar 4 band, 90 kapitel, 2 350 sidor och mer än 6 000 fot
noter. Den är frukten av ett av regeringen anmodat mer än fem år långt utred
ningsarbete inom det danska utrikespolitiska institutet (DUPI) och därefter 
inom Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Ett tiotal forskare har 
på heltid varit sysselsatta med utredningen. Därtill har en lång rad danska och 
internationella experter fungerat som stöd i utredningsarbetet. 18 

Bakgrunden till utredningen är att det i Danmark, precis som i övriga 
nordiska länder, alltsedan början av 1990-talet har förts ganska animerade 
diskussioner om den förda säkerhetspolitiken (både den inåtriktade och den 
utåtriktade) under det kalla kriget. När det gäller den inåtriktade säkerhets
politiken, har diskussionen främst gällt laglighet och lämplighet beträffande 
säkerhetspolisens övervakning. När det gäller den utåtriktade säkerhetspoliti
ken har diskussionen i de skandinaviska länderna skilt sig något åt, i vart fall 
på ytan. Medan redan själva förekomsten av svenska kopplingar till de västliga 
stormakterna och NKfO har kritiserats i svenska media och i svensk debatt, 
har diskussionerna i NATO-länderna Norge och Danmark kretsat kring hur 
djupgående kontakterna västerut varit. 

I alla tre länderna har man försökt kasta ljus över dessa svåra frågor genom 
att sätta igång forslmingsprojekt, utredningar och kommissioner. I Norge har 
man kommit längst. Den inåtriktade säkerhetspolitiken har bl.a. utretts av 
den s.k. Lundkommissionen (1996) och år 1998 kom ett mycket omfattande 
tvåbandsverk, Den hemmelige krigen, om övervakningen i N arge 1917 -1997 
utarbetat avTrond Bergh och Knut Einar Erik.sen. Den utåtriktade säkerhets
politiken har väl belysts genom de tre senare delarna av ett sexbandsverk om 
norsk utrikespolitisk historia ( 1995-1997), genom Arnfinn Molands och Olav 
Ristes "Strengt hemmelig" (I 997) som rör norsk underrättelsetjänst 1945-1970 

18 Hela utredningen kan laddas ned 
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och nu senast genom de två senare delarna av ett fembandsverk om norsk 
försvarshistoria (2000-2004) . 19 

I Sverige har vi beträffande den inåtriktade säkerhetspolitiken haft Säker

hetstjänstkommissionen med sitt betänkande Rikets säkerhet och den personliga 
integriteten (2002); beträffande den utåtriktade Neutralitetspolitikkommissio 
nen med sitt betänkande Om kriget kommit ... (1994) och Säkerhetspolitiska 
utredningen med sitt betänkande Fred och säkerhet (2002). Utöver detta har 
omfattande forskning bedrivits av enskilda forskare som Wilhelm Agrell och 
inom ramen för nätverket Sverige under kalla kriget (SUKK). 20 Danmark har 
legat något på efterkälken, men nu börjar det alltså hända saker. 

Utredningens disposition är föredömligt stram och följer den gängse peri
odiseringen i kalla krigsforskningen; den första undersökningsdelen handlar 
om det tidiga kalla kriget åren 1945-1962, den andra om den s.k. detentepe
rioden 1963-1978 och den tredje om den sista fasen i det kalla kriget 1979-
1991. Inom varje empirisk del följs en tydligt uttalad tematik, som är kopplad 
till de av regeringen utpekade teman: först behandlas dansk säkerhetspolitik 
(den säkerhetspolitiska debatten och formuleringen av dansk säkerhetspoli
tik), sedan östblockets aktiviteter riktade mot Danmark (strategi och kampan-

19 Dokument 111: 15. {L995-96). Rapportti!Stortingetfiw kommisjonen som ble 11edst1tt t1vStorti11get 
for !i gmnske p!ist11nder 0111 11/ov!ig overvllkning 11v 11orske borgere (Luml-mpporten) (Avgitt til 
Storingets presidentskap 28. Mars 1996); Trond Bergh & Knut Einar Eriksen: Den hemme
!ige krigen: Overv!ik11i11g i Norge 1914-1997: Bind 1: Overv!iki11gssystemet bygges opp 1914-
1955 (Cappelen, Oslo 1998) och Den hemmelige krigen: Overvllknillg i Norge 1914-1997: 
Bind 2: Storhetstid og stormkt1st 1955-1997(Cappelen, Oslo 1998); Jakob Sverdrup: Norsk 
utemikspolitikks historie. Bind 4: hm i storpolitikken 1940-1949 (Universitetsforlaget, Oslo 
1996); Knut Einar Eriksen & Helge 0ystein Pharo: Nonk utenrikspolitikks historie. Bind 5: 
Kt1!d krig og i11temasjout1!iseri11g 1949-1965 (Universitetsforlagec, Oslo 1997); RolfTamnes: 
Oljealder 1965-1995. Bind 4: Norsk 11tenrikspo!itikks historie, Bind 6 (Universitetsforlaget, 
Oslo 1997); Arnfinn Moland & Olav Riste: "Strengt hemme!ig": Norsk etterretningsteneste 
1945-1970 (Universitetsforlaget, Oslo 1997); Kjetil Skogrand: A!liert i krig ogfi·ed. Norsk 
Forsvarshistorie, bind 4: 1940-1970 (Eide, Bergen 2004); Jacob Borresen, Gullow Gjeseth 
& RolfTamnes: At!iamforsvnr i endring. Norsk forsvt1rshistorie, bind 5: 1970-2000 (Eide, 
Bergen 2004), 

20 Rikets säkerhet och den perso11ligt1 integriteten: De svenska siikerhetstjllmtemns fo,fott11i11gs
skydd11nde verks11mhet sedrm lir 1.945. Betänkande av Säkerhetstjänstkommissionen, SOU 
2002:87 (Fritzes, Stockholm 2002); 0111 kriget kommit ... Förberedelser for mottagf/nde 
av militllrt bistånd 1949-1969. Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen, SOU 
1994:11 (Fritzes, Stockholm 1994); Fred och säkerhet. Betänkande av den säkerhetspoli
tiska utredningen, SOU 2002:108 (Fritzes, Stockholm 2003). En aktuell översikt om det 
svenska forskningsläget ges i Olof Kronvall & Magnus Petersson: Svemk säkerhetspolitik i
s11permt1ktern11s sk11ggt1 1945-1991 (Santerns, Stockholm 2005), 
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jer, underrättelseverksamhet och det militära hotet mot Danmark) och i slutet 
av varje del görs en sammantagen bedömning av dansk säkerhetspolitik under 
den aktuella perioden såväl från ett västligt som från ett östligt perspektiv. 
Betoningen ligger alltså snarare på "hotet från öster" än på Danmarks roll som 
en del av de västliga försvarsstrukturerna. 

I den farsta undersökningsdelen får vi först följa vägen från neutralitetspo
litik till medlemskapet i NA'TO 1949. Därefter behandlas med stor noggrann
het framväxten av den restriktiva allianspolitiken med ett nej till permanent 
fredstidsstationering av amerikanskt stridsflyg på danskt territorium 1953 
"under de nuv.:erende omstendigheder" och ett nej till lagring av kärnvapen på 
danskt territorium 1956-19 57 "under de foreliggende forhold". Utvecklingen 
av den politiken i förhållande till dessa två frågor liknar mycket framväxten av 
den norska "base- og atompolitikken" författarna talar om ett "parl.,b med 
Norge". Motiven för politiken i de båda länderna var också likartad; att inte 
reta den röda supermaktsgrannen var kanske det viktigaste av dem alla. 

Något som också innebar en svår balansgång var det militära samarbetet 
med Västtyskland, som blev medlem av NA'TO år 1955. Mycket hård kri
tik riktades från sovjetiskt håll mot planerna på att etablera att dansk-tyskt 
Östersjökommando inom ramen för NA'TO:s Nordkommando. "Den sov
jetiske kampagne", som den kallas i utredningen, kulminerade under andra 
halvan av 196 l genom den s.k. notkrisen, då Sovjetunionen begärde mili
tära överläggningar med Finland i enlighet med den s.k. VSB-pakten, med 
det uppgivna syftet att säkra ländernas gränser mot hot om angrepp från 
Västtyskland och dess allierade. De norska och danska regeringarna pekades 
i detta sammanhang ur av Sovjet som delaktiga i detta hot. Sovjetunionens 
agerande anses dock ha underlättat den politiska acceptansen av kommandot 
i Danmark och ses således som kontraproduktivt: "Det Sovjetiske pres kom 
dermed på sin vis til at fungere som ll".iftestang for accepten af den milit.Ere 
integration, som det i vid udstr.:ekning var m0ntet på at forhindre." 

Ett intressant grepp som tas i utredningen är att man, när man analyserar 
det militära hotet från Sovjetunionen mot Danmark, först rekonstruerar dåti
dens aktörers (d.v.s. främst danska och västliga militära underrättelsetjänsters) 
bedömningar av Sovjetunionens kapacitet och intentioner. Därefter jämförs 
dessa bedömningar med de uppskattningar som framkommit efter det kalla 
krigets slut, d.v.s. uppskattningar som i många fall bygger på tidigare hemligt 
och outnyttjat källmaterial från f.d. Warszawapaktsländer och de före detta 
baltiska Sovjetrepublikerna (de ryska arkiven är fortfarande i allt väsentligt 
otillgängliga). Man anser att hotet mot Danmark var mindre än vad man 
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trodde mot slutet av kalla kriget, men rörande perioden 1945-1962 konstate
rar man att de bedömningar som gjordes fortfarande är hållbara. 

Om det skulle ha blivit krig skulle massiva kärnvapeninsatser mot Danmark 
och hela Västeuropa förmodligen ha gjorts. Även behovet av att besätta Skåne 
diskuterades inom Warszawapakten och i en polsk generalstabsövning från 
1954 ingick detta som ett moment. Under den senare delen av det kalla kriget 
tycks man ha lutat åt att det var mer fördelaktigt att lämna Sverige utanför. 
Om kärnvapen skulle användas i så stor omfattning som man tänkte sig, skulle 
det hur som helst inte ha spelat så stor roll om Sverige skulle ha kunnat hålla 
sig utanför ett nytt storkrig; skadorna skulle ha blivit totalt förödande. 

I den andra undersölmingsdelen, som omfattar "avspänningsperioden" 
1963-1978, beskrivs hur nedrustnings- och rustningsbegränsningsfrågorna 
stod i centrum för den danska regeringen och att man önskade spela en pådri
vande roll i dessa frågor. Inom ramen for den Europeiska säkerhetskonferen
sen (ESK), som kulminerade i och med toppmötet i Helsingfors 1975, tog 
man på sig rollen som ordförande i den del som handlade om samarbete på 
humanitära och andra områden. Författarna menar att ESK därmed blev en 
"omdrejningspunkt" i dansk avspänningspolitik, men man är inte helt okri
tisk mot det danska agerander. "Danmarks stadige fremhrevelser af behovet 
for dialog mellem 0st og Vest kunne blive til en efterlysning av dialog for 
dialogens skyld" skriver man, och menar vidare att den nykterhet som annars 
gärna präglade det danska agerandet i sådana fall kunde glida över i "en vis 
portion selvbedreg" eftersom systemkonflikten mellan demokratierna och 
diktaturerna var ett strukturellt ingångsvärde. 

På amerikansk sida kunde den danska aktivismen och moralismen i utri
kespolitiken under denna period uppfattas som ett utslag av småstatskomplex 
och t.o.m. som småstatschauvinism. Att det danska bidraget till försvaret av 
NATO-området var blygsamt gjorde inte saken bättre, men fortfarande tjänade 
landets geografiska läge, den politiska betydelsen av medlemskapet i NATO 
och inte minst - de amerikanska baserna på Grönland som kompensation. 

I den tredje undersökningsdelen, som handlar om perioden 1979-1991, 
beskrivs hur konflikterna inom dansk säkerhetspolitik ökade markant. En av 
katalysatorerna för denna utveckling var NATO:s s.k. dubbelbeslut i slutet 
av 1979, som dels innebar utplacering av medeldistansrobotar i Västeuropa 
(som svar på ryssarnas utplacering av nya medeldistansvapen riktade mot 
Västeuropa under åren dessförinnan), dels innebar ambitioner att inleda för
handlingar med Sovjetunionen om reducering av antalet faktiska och plan
lagda medeldistansrobotar i Europa. Antikärnvapenrörelsen, som var inflytel-
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serik i Danmark, reagerade starkt mot detta beslut, och i kombination med 
en utbrett kritisk inställning mot den amerikanska Reaganadministrationens 
utrikespolitik och ett svårbemästrat parlamentariskt läge ledde detta till en 
splittrad dansk säkerhetspolitik under större delen av 1980-talet; den s.k. fod
notepolitiken. 

Det är inte lätt, heter det i utredningen, att säga något definitivt om reak
tionerna i omvärlden på denna förändring i dansk säkerhetspolitik. Främst 
beror detta på bristande tillgång till primärkällor (inte ens i väst har man i 
någon högre utsträckning släppt primärmaterial från 1980-talet). Författarna 
landar också i ganska försiktiga och balanserade slutsatser. "Det er klart", sägs 
det, "at denne politikk ildce var velkommen hos Danmarks allierede". A andra 
sidan ansågs Danmark vara en pålitlig alliansmedlem som uppfyllde sina 
grundläggande förpliktelser. Men det är alltså inte möjligt, anser man, intill 
dess att stormakterna helt öppnat sina militära och diplomariska arkiv, att dra 
några entydiga slutsatser om djupet i den allierade kritiken: "Dertil er de til
g;.engelige kilder for tendensi0se og for mangelfulde." Detsamma kan givetvis 
sägas om den ryska sidans uppfattningar. A ena sidan tycks ryssarna ha sett 
positivt på att man från danskt håll ifrågasatte alliansens kärnvapenstrategier, 
eftersom det kunde bidra till att splittra NATO. A andra sidan uppmärksam
made man på ryskt håll att den danska militära integrationen i NATO i termer 
av modernisering av infrastruktur och förmåga att motta allierade förstärk
ningar ökade, villcet säkert inte sågs som positivt. 

Av stort intresse, och det gäller alla delar av utredningen, är också den 
utomordentligt noggranna och banbrytande kartläggningen av östblocks
ländernas försök att med sina underrättelsetjänster och på andra sätt utöva 
inflytande på den danska politiken genom det danska kommunistpartiet men 
också särskilt från början av 1970-talet då man märkte att detta parti tap
pade mark i förhållande till "den nya vänstern" - genom freds rörelsen och 
andra radikala rörelser. 

Utredningen ger dock inte riktigt vad den utlovar rent analytiskt. 
Dispositionen är som framgått konsekvent utformad, vilket öppnar för sys
tematiska jämförelser över tid. Men den arsenal av analytiska begrepp som 
presenteras inledningsvis, "den adaptionsteoretiska analysramen", som läsaren 
förväntar sig att författarna genomgående ska hänga upp sin framställning 
på, är märkbart frånvarande i de empiriska kapitlen. Den dyker upp igen på 
allvar först i konklusionskapitlet, och därmed får läsaren inte ut lika mycket av 
analysen. Men man får ime glömma borr att det är mycket svårt att teoretisera 
om något innan de empiriska sakförhållandena är någorlunda klarlagda, och 
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efter utredningen är det knappast någon som kan påstå något annat beträf
fande det sistnämnda. 

En annan sak som bör lyftas fram är att man i utredningen i liten grad 
har valt att anknyta till befintlig forskning om norsk respektive svensk säker
hetspolitik under kalla kriget. Om de övergripande strategiska förhållandena 
i Nordeuropa och om dessa länders säkerhetspolitik finns en rik litteratur. 
Varken de två sista banden i den norska försvarshistorien eller Neutralitets
politikkommissionens betänkande finns med i litteraturlistan. Inte heller 
många av de specialstudier om olika aspekter av svensk och norsk säkerhetspo
litik, som kunde ha sparat utredningsarbete. Särskilt märkligt i sammanhanget 
är det att Ola Tunanders starkt ifrågasatta teser om svensk säkerhetspolitik i 
allmänhet och ubåtskränkningarna på 1980-talet i synnerhet, behandlas helt 
okritiskt och får stort genomslag i några kapitel av framställningen. 21 Detta 
förhållande står i bjärt kontrast till den nyss nämnda försiktigheten att uttala 
sig med säkerhet om andra frågor när de tillgängliga källorna är tendensiösa 
och bristfälliga. 

Utredningen har dock bidragit till att ny kunskap har genererats och att 
nytt källmaterial kommit forskningen till del. De övergripande konklusioner 
som dras stämmer också, med något undantag, överens med den forskning 
som bedrivits om norsk och svensk säkerhetspolitik. Lägger man ihop allt
sammans får man en god bild av hur de skandinaviska länderna hanterade 
den säkerhetspolitiska situationen i regionen under det kalla kriget och hur 
omvärlden såg på ländernas agerande. Det är ett mycket stort steg framåt 
om man jämför med hur situationen var för bara drygt tio år sedan. Men 
fortfarande återstår en hel del att göra och man far hoppas att tillgången på 

21 Ola Tunanders skriftliga produkter har på senare år kritiserats mycket hårt både i sak och 
beträffande bristande vetenskaplig skärpa. Se t.ex. Olof Kronvall, Magnm Petersson, Charles 
Silva & Kjetil Skogrand: "Commenrs on Ola Tunander's artide 'The Uneasy Imbricarion 
ofNation-State and NATO: T he Case of Sweden"' i Coopemtio11 r111d Co11fict (4:2000), 
Jerker W iden: "Konspirationsteori om ubåtsincidenten i Hårsfjärden 1982 baserad på 
bristande bevis" i K1111gl. Krigs11etemkr1psr1pr1de111iens hr111dli11gr1r och tidskrift (1:2002) och 
Bj0m Brathak: "Uetisk, uredelig og uetterrettelig" i Norsk tidsskrift for Sjovesen (3:2005). 
Att Ti.manders omstridda tolkningar har fatt så stort utrymme i utredningen har blivit före
mål för stark kritik i dansk press. Se t.ex. Bengt Gustafssons artikel: "Skyggekrigen under 
vandet" i Berlingske Tidene 18/8 2005, Michael Clemmesens artikel "Fra uansvarighetdens 
Overdrev" i Weekendavisen den 22/9 2005 och artikeln "Militrerfolk afviser ubådskrxnkel
ser" av Jens Grund & Jette Elbxk Maressa i ]yllmulsposten 2110 2005. 

213 



Militärhistorisk tidskrift 

tidigare hemligt arkivmaterial fortsätter att öka så att forslrningsfronten kan 
framflyttas ytterligare. 

Magnus Petersson 

Blekinges hemligheter avslöjade 

Högberg, Leif, och Sjöblom, Jörgen: Blekinge. Det hemliga landskapet. Del 
1. Fort & bunker, Skurup 2004. 240 s.

Högberg, Leff, och Sjöblom, Jörgen: Blekinge. Det hemliga landskapet. Del 
2. Fort & bunker, Skurup 2004. 224 s.

Det senaste decenniets nedrustning av det svenska försvaret har inneburit att 
nästan alla befästningar och andra tidigare hemliga anläggningar har skrotats, 
Riksantikvarieämbetet har med stöd av bl.a. Statens försvarshistoriska museer 
och Statens maritima museer försökt att rädda några av dessa anläggningar 
till eftervärlden och i vissa län har vederbörande länsantikvarier också gjort en 
god insats, men till stora delar är detta kulturarv redan borta. Med den bak
grunden är det lyckligt att det finns entusiaster som har förmåga och intresse 
att dokumentera detta arv. Bland de främsta i denna skara räknar jag Leif 
Högberg och Jörgen Sjöblom som 2004 utkom med två böcker om det hem
liga landskapet Blekinge. Samma författare har tidigare givit ut fyra böcker 
om Skånelinjen, även kallad Per-Albinlinjen, samt en bok om den optiska 
I uftbevakningen. 

Böckerna om Skånelinjen innehåller f.ö. betydligt mer än vad som framgår 
av titlarna. Man behandlar inte bara den ursprungliga befästningslinjen från 
1939-1940, utan även snart sagt alla andra befästningar och militära anlägg
ningar i olika delar av Skåne, inklusive de modernaste kustartilleribatterierna. 
Många överraskande hemligheter har författarna nu kunnat avslöja. Som gam
mal Malmöpåg var det verkligen en aha-upplevelse att få reda på att ett vanligt 
hyreshus i Malmös centrum som jag dagligen passerade under flera års tid, var 
försett med en stridssrällning för en pansarvärnskanon i källaren. 

De olika böckerna är uppbyggda på ett snarlikt sätt där befästningarnas 
historia beskrivs med hjälp av äldre planer och fotografier samt med nytagna 
bilder över hur de olika objekten ser ut idag. Varje sida av böckerna, som är i 
liggande eller stående A4-format, är i regel försedda med flera fotografier, rit
ningar eller skisser. Inte sällan har man försökt ra med ögonvittnesberättelser 
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och annan information för att levandegöra anläggningarna. Detta har man i 
regel också lyckats mycket bra med. 

Den första av de bägge Blekingeböckerna består av sju huvudkapitel. Efter 
inledande betraktelser över det militära landskapet, Blekinges geografi och his
toria samt den militära dominansen i landskapet, beskrivs landfronten, d.v.s. 
försvarslinjen norr om Karlskrona som byggdes som skydd för örlogsbasen. 
Den äldsta delen av denna landfront tillkom redan i början av 1900-talet och 
döptes till Oscarsvärn. Så beskrivs kustvärnen, den försvarslinje som tillkom 
1939-1941 och som var en förlängning av Skånelinjen. Från Sölvesborg till 
Kristianopel finner man kustförsvarets betongvärn och en stor del av dem 
beskrivs och dokumenteras. 

Därefter behandlas de i många fall små och oansenliga men mycket vik
tiga anläggningar som marinen gömde på skärgårdsöar och i fastlandets djupa 
vikar. Det rör sig ofta om rester av krigsförtöjningsplatser eller olika typer av 
depåer och basområden. De tunga batterierna Ryssjö och Aspöberg utanför 
Karlskrona ägnas ett eget kapitel. Dessa båda batterier innehöll totalt åtta pjä
ser med den imponerande kalibern 30,5 cm. Det finns idag bara bilder beva
rade av dessa över 100 ton tunga pjäser. Batterierna avvecklades på 1950-talet, 
men inga svenska artilleripjäser torde ha blivit avbildade så ofta som dessa. Det 
gällde för försvarspropagandan att utnyttja det lilla som fanns. 

Ett kapitel handlar om de spanande ögonen ute i kustbandet, de obser
vationsplatser, mätstationer och radaranläggningar som var nödvändiga för 
att kustartilleriet skulle kunna verka. Så följer ett omfångsrikt kapitel över 
Blekingestädernas försvar. Städer betyder hamnar med kommunikations- och 
försörjningsmöjligheter. Karlshamns, Ronnebys och Karlskronas inre försvars
anläggningar beskrivs detaljerat, inldusive den mycket stora underjordiska 
anläggningen under Stora torget i Karlskrona. Boken avslutas så med en efter
skrift, en ortsförteckning och en omfångsrik källförteckning. 

Bok nummer två inleds med en dokumentation över de äldre forten i land
skapet, nämligen Västra Hästholmens fort (183 3-1980), Ellenabbsfortet (1900-
1959), Bollösund (1904-1950), Djupasund (1904-1950), Kungsholmsfortet 
(1680-), Batteri Stenbrottet (1910-1940), Tjurkö skans (1904-1980) och 
Sturkö skans (1904-1980). Efter detta beskrivs i ett långt kapitel det moder
nare kustartilleriets utveclding, allt från svåra artilleripjäser till lätta spärrbat
terier av serie III fanns i den blekingska skärgården, men det var inte bara 
kanoner som gömdes där. Det fanns också strålkastare, fasta minstationer, 
förråd och verkstäder på så gott som samtliga öar. Boken ger verkligen skäl 
för namnet! 
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Det rörliga kustartilleriets historia tecknas i ett särskilt kapitel, liksom 
större underjordiska anläggningar i ett annat och förläggningar i form av tält, 
baracker och atombombssäkra berg i ett tredje. Markförsvaret av flygflottiljen 
vid Kallinge behandlas också, Det ges även några tidsglimtar från beredskaps
åren och även bevakningen i fredstid uppmärksammas. Den okände, eller i 
flera fall kände, tillsynsmannen sin beskärda del av äran. 

Jag nämnde inledningsvis att de båda böckerna och även författarnas andra 
böcker inom samma område är en beundransvärd dokumentationsinsats. Det 
är ganska självklart att de flesta köpare knappast sätter sig och sträckläser de 
båda böckerna, även om det finns entusiaster som kanske skulle kunna klara 
av det. Finns det då ingenting att anmärka på? Jo, det är i så fall att böckerna 
ofta ger ett ganska rörigt intryck. Bilder och texter är blandade på ett sådant 
sätt att det kan vara svårt att tillgodogöra sig det omfångsrika materialet. 
Ordningsföljden mellan kapitlen är inte heller alltid logisk, vilket stör över
blicken. Det hade kanske också varit lämpligt med mer sammanbindande text 
och en fördjupad beskrivning över anläggningarnas tillkomst och framför allt 
deras tänkta funktion. Mer av den aktuella krigsplanläggningen hade också 
varit av intresse, nu när sekretessen i de flesta fall är upphävd. A andra sidan 
är det just anläggningarna i sig som står i centrum, övrigt kan man kanske 
tillägna sig på annat sätt, Böckerna är i alla händelser att rekommendera för 
den som är intresserad av det militära landskapets kulturarv. 

Thomas Roth 

Bakom förlåten 

Frick, Lennart W. och Rosander, Lars: Bakom hemligstämpeln. Hemlig verk
samhet i Sverige i vår tid. Historiska media, Lund 2004. 407 s. 

Författarparet Frick och Rosander har kommit ut med vad som kan sägas vara 
en fortsättning på deras tidigare bok, Det vakande ögat från 1998, en fortsätt
ning med koncentration och fördjupning på det nyligen avslutade 1900-talet. 
I Det vakande ögat behandlade författarna svensk underrättelsetjänst under 
flera sekler, en nog så intressant breddning av ett ämne som i det allmänna 
medvetandet nog mest förknippas med just 1900-talet. Att underrättelsetjänst 
i dokumenterad form sträcker flera sekler bakåt i tiden - och i odokumen
terad form tillbaka till historiens gryning är vid närmare eftertanke knappast 
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ägnat att förvåna. Viljan att veta det fördolda är lika gammal som männis
kan själv. Synen på underrättelsetjänst har emellertid växlat under tidernas 
gång. Författarna uttrycker en ambition att i sitt arbete sätta de rådande för
utsättningarna för underrättelseverksamhet i relation till såväl tidsandan som 
samspelet människa och teknik i en ständigt föränderlig värld. Bokens fokus 
ligger, som titeln anger, på underrättelseverksamhet i vårt land. Svensk 
underrättelseverksamhet är ett intressant område, dels för att den till skillnad 
mot främst anglosaxisk och sovjetisk sådan är ett relativt opublicerat ämne, 
dels för att de svenska statsmakterna i modern tid periodvis nog känt sig rätt 
obekväma i umgänget med underrättelsetjänsterna. Emellertid begränsas 
inte boken till enbart svensk verksamhet, främmande makters kunskapande i 
Sverige behandlas också. 

Upplägget är kronologiskt. Läsaren Par sig inledningsvis dl! livs en översikt 
av svenskt kunskapande från ErikXIV:s kundtscaffterfram till perioden mellan 
de båda världskrigen. Två perioder i historien kan utan vidare sägas ha varit 
formativa för landets underrättelseväsen, nämligen det andra världskriget och 
det kalla kriget. Helt följdriktigt ägnas dessa tre kapitel vardera. Ett kapitel 
om perioden efter Sovjetunionens sammanbrott respektive ett kapitel med 
resonemang om framtiden, samtidigt med ena ögat i backspegeln, avslutar den 
bok som Prick och Rosander nu gett ut. 

Man kan säga att det moderna svenska underrättelseväsendet var ett 
resultat av unionskrisen 1905, då fördelarna med en kontinuerligt verkande 
underrättelseverksamhet, även i fredstid, framträdde med tillräcldig tydlighet. 
Under det första världskriget stärktes motiven; det pågick ju strider inte alltför 
långt från landets gränser, och i norr gränsade Sverige mot det ryska imperiet. 
Statsmakterna hade under världskonflikten ett behov av att fa kunskap om 
sådant, som kunde påverka landets situation som neutral nation. Men under 
mellankrigstiden svalnade intresset betydligt från statsmakternas sida; det var 
ju bevars slut på alla krig, alla tvister skulle lösas i samförstånd och med dip
lomatiska medel. Resultatet för underrättelsetjänstens del blev drastiskt ned
skurna anslag med alla de begränsningar det medförde. Kopplingen mellan 
underrättelsetjänsters förmåga och statsmakternas intresse för verksamheten 
är tydlig i detta och andra fall. Författarna nämner frihetstiden under 1700-
talet som en liknande ökenvandring. 

Konsekvenserna av snålheten och ointresset under 1920- och 1930-talen 
blev smärtsamt uppenbara inför ett uppseglande andra världskrig: det fanns 
knappast någon rutinerad personal, det var klent beställt med baskunskaper
na, det fanns inga etablerade agentnät i utlandet, överhuvudtaget hade man 
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mycket begränsade resurser. Författarna ger i sin beskrivning av uppbyggna
den under de första krigsåren rättvisa åt mycket svåra situation som rådde 

i mångt och mycket började man nästan från noll. Ett till slut ganska väl
fungerande svenske underrättelsesamhälle växte mödosamt fram under kriget. 
De ingående delarna lever kvar än idag: attacheverksamhet, signalspaning, 
flygspaning, personbaserad utrikes inhämtning (s k Humint) samt säkerhets
tjänst. 

Ett stort antal mer eller mindre kända exempel på underrättelseverksamhet 
omtalas i boken. Kontraspionagechefen von Döbelns märldiga sammanträf 
fanden med chefen för Abweh1; den gåtfulle amiral Canaris, torde vara en 
nyhet för de flesta läsare. Abwehnverksamhet på svensk mark blev så småning
om rätt väl känd av svenskarna tack vare rekryteringen av en mycket värdefull 
källa på den tyska legationen. De mot sluter av kriget tilltagande engelska och 
amerikanska aktiviteterna på svensk mark är spännande läsning. Även om det 
inte är någon nyhet att det med svenskt medgivande upprättades en engelsk 
signalspaningsstation på södra Öland 1944, så är det ett intressant exempel på 
den pragmatiska svenska hållningen gentemot de krigförande staterna under 
år 1944 var krigets utgång tydlig, och Sverige kunde vända ryggen åt Tysldand 
och öppna sig västerut. 

Någon avveckling av det svenska underrättelsesamhället efter det andra 
världskriget blev det inte. Istället justerades hotbilden och alla krafter riktades 
mot den uppstigande stormakten Sovjetunionen. De svenska underrättelse
tjänsterna hade hittat sina former och institutionaliserats. Östersjöregionen 
utgjorde av naturliga skäl kraftsamlingsområdet, och så skulle det förbli 
under ett halvsekel. Läsaren erhåller en översiktlig och bra beskrivning av 
vår bitvis aggressiva flygspaning och T-kontorets aktiviteter inom östblocket. 
Signalspaningen behandlas däremot knappast alls förutom i fallet med den 
välkända DC-3:an - FRA:s arkivmaterial från krigsslutet och framåt är fort
farande sekretessbelagt. 

Sverige var under hela det kalla kriget, tack vare det geografiska läget, 
en intressant samarbetspartner för västländernas underrättelsetjänster. Det 
utländska samarbetets motiv och modus operandi beskrivs ett bra sätt i 
boken. Av någon outgrundlig anledning har sådant samarbete ibland fram
ställts som något omoraliskt, men de som hävdar en sådan ståndpunkt har till 
att börja med glömt att det är en juridiskt oantastlig verksamhet. Sedan kan 
man ju ställa sig frågan hur det skulle vara möjligt att utan samarbetspartners 
bedriva underrättelsetjänst värd namnet. 

Säkerhetstjänst, alltså inrikes underrättelsetjänst, är ett ganska infekterat 
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ämne i Sverige. Den under 1950-talet uppseglande grupp B med koppling till 
det största politiska partiet utvecklades sedermera till IB, en ökänd benämning 
som ristat in i nutidshistorien. Den välkända IB-affären år 1973 ledde till 
viss inrikes turbulens. Den största skadan, vilket: väl fa velat inse, var förmodli

gen att Sveriges trovärdighet som samarbetspartner blev rejält naggad i kanten. 
Att säkerhetstjänst ändå har ett berättigande bekräftas av den rad med mer 
eller mindre framgångsrika spioner och förrädare som avslöjats under årens 
lopp. Främst bland dessa torde herrarna Wennerström och Bergling återfin
nas. 

Murens fall och Sovjetunionens kollaps inledde en era med dramatiskt 
förändrade förutsättningar för svensk underrättelsetjänst. Fokus försköts från 
Sovjetunionen/Ryssland till andra områden som Balkan, spridning av massför
störelsevapen, terrorism m m. Underrättelsetjänst blev också en framträdande 
och nödvändig del av internationella insatser. Den tekniska utvecklingen 
både försvårade och förenldade verksamheten. En smärtsam omställningspe
riod inleddes, och man kan nog säga att den omställningen fortfarande 
Beskrivningarna av perioden efter det kalla kriget, och de avslutande resone
mangen om gårdagens lärdomar och framtidens utmaningar, är informativa 
och tankeväckande. Om man skulle man våga sig på att sammanfatta de "les
sons learned" som boken beskriver, så vill anmälaren lyfta fram nödvändighe
ten av kontinuitet och erfarenhet, ett ständigt samlande av baskunskaper och 
en ständig kompetensuppbyggnad, förekomsten av sinnen öppna för föränd
ringar samt goda relationer med uppdragsgivare och samarbetspartners. 

Prick och Rosander har skrivit en utmärkt redogörelse över modern svensk 
underrättelsetjänst. Författarna är mycket välinformerade och kan sitt ämne. 
Boken är lättläst och alltigenom fängslande. Den digra litteraturlistan tyder 
på en gedigen bakgrundsforskning, och det är skada att författarna avstått från 

att använda fotnoter i texten anmälaren skulle många gånger gärna ha velat 
se från vilken källa en uppgift härstammar. En viss brist i korrekturläsningen 
stör måhända den noggranne läsaren en smula, men det är något man kan leva 
med. Det är glädjande att till ämnet svensk underrättelsehistoria kunna foga 

ytterligare en bok och därtill en mycket bra sådan. 
Avslutningsvis kommer läsaren till insikt om att den stora utmaningen för 

underrättelstjänsterna inte är dagens eller gårdagens hot, utan morgondagens. 
Idag finns till stor del områden som terrorism och massförstörelsevapen på 
agendan, men vad är det för hot som kommer att överraska världen imorgon? 

En sak är säker: det kommer att vara något som dagens underrättelsemän inte 
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ägnar mer än i bästa fall en flyktig tanke, och knappast någon annan heller. 
Kanske någon borde börja ägna någon tanke åt det som ingen tänker på? 

Sam Nilsson 

Folket gjordes krigsberett 

Lindal, Kurt: Om kriget hade kommit. Folkberedskapen och motståndsandan i 
Sverige under andra världskriget. Carlsson, Stockholm 2004. 366 s. 

I början av 1940 inrättades vad som skulle komma att bli Sveriges kanske mest 
kontroversiella myndighet under krigsåren Statens in.formationsstyrelse. Den 
nya myndighetens uppgift var att påverka opinionsbildningen i landet, dels 
genom att försöka hindra att (ur statens synvinkel) olämplig information fick 
spridning, dels genom att bedriva egen upplysnings- och propagandaverksam
het. Några månader senare, i april 1940, kompletterades den nya myndighe
ten med en mer eller mindre fristående sektion för kulturell folkberedskap, 
vanligen kallad Folkberedskapen. Så småningom tillkom ytterligare en mer löst 
knuten del, den Allmänna avdelningen, som i själva verket dolde den hemliga 
Samordningsbyrån for motpropaganda. 

Utan tvekan är Statens informationsstyrelse en av de mest intressanta myn
digheterna som inrättades under andra världskriget. Därtill är arkivläget gott 
- myndighetens arkiv med omkring 600 volymer finns bevarat i Riksarkivet.
Därför är det aningen märkligt att det skrivits och forskats så lite om den.
Visserligen finns en opublicerad licentiatavhandling av Göran Boberg och
ett antal uppsatser i bl.a. Historisk tidskrift och dåvarande Militärhögskolans
bokserie om andra världskriget. I jämförelse med den i övrigt så omfattande lit
teraturen om Sverige under andra världskriget är det emellertid magert. Därför
är det välkommet att historikern Kurt Linda! valt att ägna en bok åt, åtmins
tone en del av Informationsstyrelsen, närmare bestämt Folkberedskapen.

Det är dock ingen "akademisk forskningsprodukt" som Lindal skrivit, vil
författaren förldarar redan i förordet. I stället vill han på ett populärt och 

lättillgängligt sätt skildra och väcka intresse för vår närtida men i viss mån 
förbisedda historia. Detta är naturligtvis helt i sin ordning. Samtidigt kan 
man i Lindals bok många gånger sakna en mer traditionell akademisk utblick, 
där tidigare forskning får utgöra utgångspunkt och relief till framställningen. 
Även ett begränsat forskningsläge, som det svenska, borde ha ett och annat att 
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erbjuda. Än mer intressant hade dock varit att få en diskussion av de svenska 
erfarenheterna i jämförelse med övriga delar av världen. Det finns nämligen 
i dag en förhållandevis omfattande utländsk forskning rörande komrollen av 
opinionsbildning under andra världskriget. Även om det inte är en "akade
misk" bok som Linda! velat skriva, finns egentligen ingen motsättning mot 
ett lättillgängligt framställningssätt och en bredare utblick med internationella 
jämförelser baserad på forskning. 

Med detta sagt måste framhållas att boken ändå innehåller en hel del tanke
väckande skildringar av en märklig myndighets verksamhet. Folkberedskapen 
i Sverige skulle byggas med hjälp av över 2000 lokala ombud fördelade på 
flertalet av landets drygt 2500 kommuner. Att detta inte var alldeles lätt fram
går på flera ställen tydligt. Ombuden skulle vara "svensksinnnade" men hur 
skulle det avgöras? De lokala ombuden utsågs efter förslag från skolstyrelsen i 
respektive kommun och granskades även av länsstyrelsen. För att undvika att 
ombud med nazistiska eller kommunistiska sympatier ändå utsågs, nagelfors 
kandidaterna även av den militära säkerhetstjänsten. Ändå framkom så små
ningom nazistiska tendenser hos åtminstone tre av ombuden, alla präster av 
någon anledning, vilka fick lämna sina uppdrag. 

För den som är intresserad av hur stämningarna i landet var på lokal nivå 
erbjuder ombudsmännens rapporter mycket av intresse. De rapporter som 
samlades in tyder på att befolkningen i huvudsak stod på de allierades sida 
men att sympatierna också i viss mån var beroende av krigskonjunkturerna. 
Samtidigt fanns naturligtvis på vissa orter starka nazistiska och kommunis
tiska fästen liksom att vissa yrkesgrupper, t.ex. jordbrukare, tycks ha varit mer 
hemfallna åt nazism än andra, även om materialet inte ger underlag för några 
säkra slutsatser i den riktningen. Åtskilligt annat finns också att läsa i orts
ombudens rapporter, t.ex. om olika rykten som florerade eller om hur man i 
landet uppfattade permittenttrafiken. Ibland blir dock Lindals skildringar av 
ortsombudens berättelser så detaljrika att det snarare liknar en lokalhistorik 
över t.ex. Lessebo än en bred skildring av en myndighet. 

För den vars intressen ligger mer åt svensk förvaltningshistoria ges också 
intressanta inblickar. Folkberedskapen var alltså en sektion inom Statens 
informationssryrelse men placerad direkt under informationsstyrelsens ord
förande. Folkberedskapens anslag kom från Ecklesiastikdepartementet medan 
Informationsstyrelsens anslag kom från Utrikesdepartementet. Det är inte ägnat 
att förvåna att det med tiden uppstod spänningar mellan Folkberedskapen och 
dess modermyndighet Statens informationsstyrelse. 

Förutom ortsombuden fanns även upplysningsnämnder i många kom-
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muner och länsombud för samtliga län. Trots dessa försök att förankra verk
samheten lokalt och regionalt tyder mycket på att misstänksamheten mot 
Folkberedskapen var stark på många håll omdömen som "en likriktad pro
pagandarörelse" och "politiska kommissarier" tycks inte ha varit helt ovanliga. 
Samtidigt litade inte informationsstyrelsen på alla sina ombud, vilket fick till 
följd att några av dessa inte fick del av alla förtroliga meddelanden som skicka
des ut från central nivå. 

Lindals försiktiga slutsats är ändå att Folkberedskapen förmodligen bidrog 
till att stärka allmänhetens motståndskraft. En mer oavsiktlig effekt av hela 
myndighetens verksamhet var att den kom att försvåra myndigheternas och 
statsmakternas försök att efter kriget bygga upp ett psykologiskt försvar i 
Sverige. Som Eino Tubin konstaterat, ville det svenska psykologiska försvaret 
"helst inte räkna sina anor från Statens informationsstyrelse, det olycksaliga 
statliga organ som tvingade pressen i beredskapstidens Sverige att ålägga sig 
självcensur". 22 

En randanmärkning är att bokens titel är missvisande. Linda! berör 
egentligen inte den intressanta men svåra frågan om hur den svenska bered
skapen skulle ha fungerat om kriget kommit. De inblickar som ges ger dock 
vid handen att många av landets kommuner knappast var rustade för de ved
ermödor som ett väpnat angrepp mot Sverige skulle ha inneburit. 

Om ett avslutande omdöme skall ges kan boken karaktäriseras som ett 
mycket lovvärt initiativ - utan tvekan vet vi nu, tack vare Kurt Lindal, mer 
om Folkberedskapen och Statens informationsstyrelse än vi gjorde tidigare. 
Framställningen hade dock vunnit på att ha mer av internationella jämförelser 
och något mindre av lokala, detaljerade djupblickar. Lindal har också lyckats få 
fram nytt privat källmaterial i form av dåvarande docenten Örjan Lindbergers 
minnesanteckningar, vilket är förtjänstfullt. Det är bara att hoppas att dessa 
lämnas in till något arkiv och därigenom görs tillgängliga för vidare forskning. 
För den som vill ägna sina forskarmödor åt en spännande verksamhet i en svår 
tid finns nämligen åtskilligt kvar att göra av Statens informationsstyrelse. 

Magnus Hjort 

22 Tubin, Eino: Förfäras ej. 50 år med det psykologiska försvaret. En biografi om en 
svensk myndighet. Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 2003; s. 13. 
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Försvarets upplysande propaganda 

Hjort, Magnus: 'Nationens livsfi'åga". Propaganda och upplysning i försvarets 
tjänst 1944-1963. Santems, Stockholm 2004. 363 s. 

I sin avhandling 'Nationens livsfi'åga" ställer historikern Magnus Hjort en rad 
intressanta frågor. Utgångspunkten är två klassiska demokratiproblem: graden 
av politisk kontroll över forvaltningsorgan, samt icke-statliga organisationers 
inblandning i offentlig politik och förvaltning. Hjort sammanför dessa två 
frågor till en, och kallar den, med en term lånad från Robert Dahl, för kon
troll-autonomiproblemet. Vem bestämmer egentligen vilken politik som ska 
bedrivas? Vilket inflytande har olika delar av den opolitiskt tillsatta förvalt
ningen över politiken, och i vilken mån kan opolitiska organisationer påverka 
vilka beslut som fattas? Gör statsmakterna försök att styra dessa olika instanser 
och i så fall hur? 

Dessa frågor är viktiga, och särskilt intressanta i det sammanhang, där 
Hjort har valt att studera dem: propaganda och upplysning i försvarsfrågor 
under perioden 1944-1963. Avhandlingens disposition är både kronologisk 
och tematisk och författaren undersöker konsekvent fyra områden: 1. den 
militära propagandan, 2. statsmakternas styrning av den militära propagan
dan, 3. de icke-statliga organisationerna, 4. styrning av de ickestatliga organi
sationerna. I boken undersöks åtta kampanjer som bedrevs av försvarsstaben 
och/ eller icke-statliga försvarsföreningar. 

Det första exemplet är hur försvarsstaben försökte få officerare, som varit 
protyska under kriget, avsatta för att dessa inte skulle skada försvarsmaktens 
anseende. V idare undersöker Hjort hur olika intressenter försökte påverka 
1948 års försvarsbeslut och olika försök att få till stånd någon form av västan
knytning inom säkerhetspolitiken. En fråga, där många olika organisationer 
kunde enas, var vikten av att vara uppmärksam på femtekolonnare i de allra 
flesta fall kommunister. Försvarsstaben engagerade sig också i att försöka spri
da uppfattningen att det sovjetiska talet om fred och avspänning var en form 
av psykologisk krigföring. Man försökte också påverka 1958 års försvarsbeslut 
och bedriva opinionsbildning för att Sverige skulle skaffa atomvapen. 

Det är inte propagandan i sig som undersöks, utan snarare kampen om 
vem som skulle sätta agendan i försvarsfrågor. Hjort visar tydligt att stats
makten försökte styra den militära propaganda, som spreds av försvaret och 
av enskilda organisationer, men också hur försvarsmakten och de olika for
svarsföreningarna på olika sätt försökte påverka regeringens politik. Begreppet 
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propaganda tolkar Hjort i likhet med flertalet propagandaforskare som "infor
mation som sprids i syfte att påverka individers och/eller organisationers atti
tyder och handlande". Som synonymer används orden upplysning och opi
nionsbildning. Med tanke på det första ordets positiva konnotationer är det 
inte helt optimalt, men det fungerar. De samtida aktörerna talar själva både 
om propaganda och upplysning. 

En stor fördel med "Nationens livsfråga" är att författaren så noggrant 
undersöker hur propagandaverksamheten organiserades och vilka som styrde 
arbetet. Att själva budskapen och argumentationen inte är i fokus för ana
lysen är helt i linje med avhandlingens frågor, även om det hade varit roligt 
att ta del av fler sådana resonemang. Vad jag däremot i högre grad saknar är 
en diskussion om vilka som var de tänkta mottagarna. Vilka var det egentli
gen som skulle påverkas och vilka konsekvenser fick det för hur propagandan 
bedrevs? Svaren finns implicit i avhandlingen, men hade kunnat förtjäna en 
mer utförlig behandling. Det är uppenbart att försvarsstaben använde sig av 
mer informella tillvägagångssätt, när det var regeringen som skulle övertygas, 
än när man vände sig till de bredare befolkningslagren. 

Under Helge Jungs tid som överbefålhavare organiserades en hemlig pro
pagandakommitte, "välfårdsutskottet", som dock förlades "utanför huset", 
det vill säga utanför försvarsstaben. Hjorts redogörelse för dess verksamhet 
tillhör de mest spännande avsnitten i avhandlingen. I detta utskott ingick 
bland andra Olof Sundell som passande nog var verkställande direktör på TT. 
Utskottet såg till att placera journalister som delade försvarsstabens åsikter 
på de ledande tidningarna. De publicerade anonyma artiklar i forsvarsfrågor 
och skrev flera böcker som vanligen tillskrevs andra än de verkliga författarna. 
Syftet var att motverka nedskärningar i försvaret till följd av freden - det gällde 
att upprätthålla en hotbild. För dessa syften använde sig också försvarsstaben 
av Centralkommitten Folk och Försvar, CFF. Denna organisation skulle vara 
politiskt obunden och finansierades bland annat av LO, SAF och KF. Under 
Jungs tid som ÖB kom den i hög grad att föra ut försvarsstabens åsikter, något 
som också var tanken enligt en promemoria från 1946: "Med hänsyn till att 
varje av från försvarsstaben dirigerad upplysningsverksamhet till allmänheten 
rörande försvarsavvägningen kan framkalla irritation på ledande politiskt håll 
bör dylik upplysning i främsta rummet organiseras genom CFF ... " (s. 107). 
Regeringen svarade på försvarsmaktens propaganda med informella samtal 
men också med kritiska anonyma ledare i socialdemokratisk press. 

CFF kom också att spela en framträdande roll i det som formellt fram
ställdes som en kamp mot sabotage, men i verkligheten blev en kamp mot 
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kommunister i allmänhet. Konferenser för särskilt utvalda deltagare hölls i 
landet, och det förekom att föreningens företrädare fick ta emot angivelser 
mot misstänkta kommunister. Organisationens band till försvarsstaben för
svagades så småningom, och när statsanlaget kraftigt höjdes innebar det att 
den alltmer underställdes staten. Ett annat grepp, som användes av försvars
staben i kampen mot den femte kolonnen, var att läcka uppgifter till pressen 
för att misskreditera kommunisterna. 

I atomvapenfrågan arbetade anhängarna större delen av tiden i motvind. 
Trots både dold opinionsbildning och mer öppen propaganda, som skriften 
Vad är din fNhet värd?, blev det svenska intresset för atomvapen aldrig till
räcldigt stort. Att försvarsstaben på detta sätt propagerade i denna politiskt 
känsliga fråga väckte däremot heta känslor, och saken diskuterades flera gånger 
i riksdagen. 

Magnus Hjorts avhandling är välskriven och stringent och dessutom rik
tigt spännande. Det är uppenbart att försvarsstaben i en rad frågor drev en 
helt egen agenda. Boken belyser i hög grad de demokratifrågor, som förfat
taren adresserar i bokens början. Det verkar sannolikt att det inte bara var 
försvarsstaben, som höll sig med egna hemliga propagandakommitteer, läckte 
uppgifter ril1 pressen när det passade ocb placerade ut passande journalister på 
olika tidningsredaktioner. Det samarbete, som tidvis rådde i försvarsfrågorna 
mellan högt uppsatta personer på vitt skilda samhällspositioner är anmärk
ningsvärt, men knappast unikt. Dessa inblickar i det höga politiska spel, som 
hela tiden pågick bakom kulisserna i några av tidens viktigaste spörsmål, precis 
som Hjort själv konstaterar i slutet av boken, nya frågor. Hur har politiska 
beslut fattats i Sverige, och hur fattas de idag? Vem är det egentligen som sätter 
agendan för det samhälleliga samtalet, och vilka aktörer står bakom artiklarna 
i våra tidningar? Och inte minst, med Hjorts egna ord: "Vilka intressen styr 
dagens försvarspolidk?" 

Anna Maria Forssberg 
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Supermaktsflottan som inte ville ha hangarfartyg 

Herrick, Robert Warring: Soviet Naval Doctrine and Policy, 1956-1986, 
The Edwin Mellen Press, Studies in Russian History 8 a-c (tre volymer), 
Lewiston New York, 2003, 1 382 s. 

Roben Warring Herrick tillhör 1944 års avgångsklass från sjökrigsskolan i 
Annapolis. Efter studier vid marinens underrättelseskola och certifiering som 
rysk tolk tjänstgjorde han i mitten av 1950-taler som biträdande amerikansk 
marinattache i Moskva. Efter Sjökrigshögskolan i Newport lämnade han flot
tan som kommendörkapten 1965 och doktorerade vid Columbia Universiry 
med en avhandling om sovjetisk marinstrategi, vilken senare publicerades 
under titeln Soviet Navtd Strategy 1968. Genom omsorgsfulla studier av öppna 
källor, främst marintidskriften Morskoj Sbornile (som utgivits sedan 1848 och 
näst efter svenska Kungliga Örlogsmannasällskapets tolv år äldre Tid skrift i
Sjöväsendet är den äldsta, ännu utkommande marina facktidskriften i värl
den) kunde Herrick ge en fördjupad bild av doktrinmotsättningarna inom 
sovjetmarinen under mellankrigstiden. Tjugo år senare återkom han till sitt 
avhandlingstema i boken SovietNavalTheoryandPolicy 1917-1956: Gorshkov's 
Inheritance. Källmaterialet hade nu kompletterats med studier av den hemliga 
generalstabstidskriften Voennaja Mys!, som på hemliga vägar alltid nådde det 
amerikanska underrättelseetablissemanget. 

I Gorshkov's Inheritance förändrade Herrick något den bild han givit i sin 
föregående bok. Han kunde bland annat visa på en betydande kontinuitet 
mellan Stalins högsjöflotteplaner i slutet av 1930-talet och den globala marina 
strategi som Sovjetunionen utvecklade under Sergej Gorsjkovs (1910-1988) 
tid som marinchef 1956-1985. En viktig marin tänkare på sovjetisk sida var 
konteramiralen Vladimir Belli (I 887-1981), som bötjade sin karriär i tsar-

flottan, tillhörde den så kallade "gamla", slagskeppsorienterade skolan under 
1920-talets doktrinstdder och under många år var lärare i operationskonst vid 
Sjökrigsakademin i Leningrad, bland annat när Gorsjkov studerade där. Belli 
betonade betydelsen av sjöherravälde men definierade det som ett tillstånd 
som det gällde att säkra tillfälligt i kustnära vatten, i syfte att understödja 
markstridskrafternas operationer i till Sovjetunionen angränsade landområ
den. Dessutom måste flottan vara "balanserad" och innehålla såväl ubåtar, 
ytstridsfartyg som flygstridskrafter. Den sovjetiska marinen var dock inte, 
vilket många i USA gärna hävdade, en billigare kopia av den amerikanska 
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och liksom den inriktad på att tillkämpa sig mahanistiskt herravälde på ocea
nerna. 

Genom utgivningen av Soviet Naval Doctrine and Policy, 1956-J986har 
Herrick fullbordat ett livsverk. De tidigare studierna av sovjetiska marintid
skrifter och facklitteratur har nu kompletterats och förts fram till Gorsjkovs 
pensionering i december 1985. 

Författarens ymniga referat ur sina talrika källor (som motiveras med att 
läsaren skall övertygas om att de slutsatser som presenteras är riktiga och med 
att kommande forskning skall ha något att utgå från) innebär att boken blivit 
mycket omfangsrik. De första 65 sidorna utgör ett sorts refererat av Gorshkov's 
Inheritance, varför läsaren faktiskt får möjlighet att följa utvecklingen ända 
från 1917. Sträcl<läsning är dock inte att rekommendera. 

En röd tråd är den sovjetiska diskussionen om flottans möjligheter att 
röra sig ute på oceanerna och kopplat till denna diskussion - dess behov 
av hangarfartyg. De första tankarna om att skaffa sådana fartygssystem hade 

framförts redan på 1920-talet, då det var aktuellt att låta bygga om någon 
av de halvfärdiga slagkryssare tsarregimen lämnat efter sig. Som bekant sjö
satte Sovjetunionen på 1960-talet helikopterkryssare för ubåtsjakt, men inga 
attackhangarfartyg byggdes trots omfattande marina satsningar. Som Herrick 
kan visa, fanns hela tiden ett motstånd mot hangarfartyg från Sovjetarmen, 
som givetvis inte ville avstå resurser eller tillerkänna marinen - ständigt den 
femte och sista i de sovjetiska försvarsgrenarnas hierarki en självständig stra
tegisk roll. Först 1982 blev det möjligt att stapellägga det första i en serie om 
fyra planerade attackl1angarfartyg. Bakgrunden var den amerikanska flottans 
allt mer offensiva strategi under president Reagan, som kunde motivera att 
Sovjetmarinen åtminstone rillfålligt borde kunna bestrida NATO:s sjöherra
välde i Nordatlanten. Endast ett av fartygen kom så småningom att färdig
ställas och tas i tjänst av Ryska federationens flotta under namnet Admiral 
Kuznetsov. 

Herricks intresse för den under det kalla kriget ganska marginella debat
ten om hangarfartyg i den sovjetiska marinen speglar tveklöst en nedärvd, 
amerikansk föreställning om vad sjömakt är och vad flottor lämpligen borde 
göra i krig. Att Rysslands geografiska läge och historiska erfarenhet gjort andra 
problem mer centrala för sovjetiska marina tänkare är han bevisligen själv 
medveten om, men det verkar som han inte velat göra sin amerikanska läse
krets besviken. 

Vi andra kan med hjälp av Herricks bok på ett bekvämt sätt ta reda på 
vad som skrevs i sovjetisk militär fackpress i marina frågor från Chrustjev till 
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Gorbatjov. Man skrev uppenbarligen ingenting om miniubåtar eller svenska 
skärgårdar. 

Gunnar Äselius 

När sanningen skjuts i sank 

Knightley, Phillip: Krigets första offer iir sanningen. Krigskorrespondenten som 
hjälte och mytskapare. Ordfront, Stockholm 2004. 570 s. 

Phillip Knightleys Krigets första offer är sanningen (1975, svensk översätt
ning 1977) fick när den utkom första gången ett starkt genomslag. Mottot, 
ursprungligen hämtat från ett uttalande av den amerikanske senatorn Hiram 
Johnson 1917, kom att inrangeras i den politiska vokabulären. 

Nu har Ordfront givit ut en utökad ny upplaga innehållande fyra nya 
kapitel samt ett förord av journalisten och krigskorrespondenten John 
Pilger. Tidsomfånget sträckte sig tidigare från Krimkrigets 1850-tal till 
Vietnamkrigets, eller snarare Indokinal<.rigets, slut 1975. Detta krig kom att 
bevakas närgånget av såväl press som TV-team. Krigets vardag nådde vardags
rummen över en stor del av världen, något som anses ha haft stor betydelse for 
den kritik mot kriget som kom att växa fram i såväl USA som Europa. Den 
relativt fria bevakningens effekter ledde till ett omtänkande inom de politiska 
och militära etablissemangen. Friheten kom att avlösas av mycket begränsade 
möjligheter en fri rapportering. Det illusteras väl i den nya upplagan där 
också Falldandskriget 1982, Kuwaitkriget 1990-1991, NATO:s bombningar 
i Kosovo 1999 och Irald-riget 2003 har fatt sina egna kapitel. 

De äldre avsnitten är kvar. Vi får därför liksom tidigare ingående skild
ringar av en rad krigshändelser med inriktning på krigskorrespondenternas 
roll. Krimkriget gav, trots stora svårigheter, möjlighet till självständiga, kritiska 
skildringar. Huvudperson är William Howard Russel, som enligt sin gravsten 
var "den förste och störste" krigskorrespondenten. Den ställningen ger inte 
Knightley honom. Men Russels täckning av Krimkriget var det första stapp
lande försöket med en civil reporter som fortlöpande skildrade krigsutveck
lingen med adress till läsarna på hemmaplan, till hemmaopinionen om man så 
vill. Att den genre som därmed skapades, krigskorrespondenternas skildringar, 
sedan dess i huvudsak har varit en misslyckad och bedräglig sådan är en annan 
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sak. Russel själv uttryckte det som att han var "den sorglige anfadern till en 
olycksalig skara". 

Boken är en svidande vidräkning med krigskorrespondenternas insatser. 
Inte bara på grund av moraliska defekter hos denna grupp, även om sådana 
fanns, utan för det tryck som de utsattes för. Nationalistisk hemmaopinion, 
tidningsägarnas försiktighet, militära hinder för bevalming, krigssituationens 
tendens att skapa identifikation mellan journalisten och de stridande man 
följer samt den starka uppslutningen kring det egna landets krigsmål är några 
skäl till att bevakningen blir skev. 

Knightleys genomgång tar läsaren till nordamerikanska inbördeskriget 
1861-1865, boerkriget 1899-1902, första världskriget 1914-1918, de allie
rades intervention i bolsjevikernas Ryssland 1917-1919, Abessinienkriget 
1935-1936, spanska inbördeskriget 1936-1939, andra världskriget med brit
tisk respektive sovjetisk utsiktspunkt 1939-1945, Koreakriget 1950-1953, 
Algeriets frigörelsekamp 1954-1962, Vietnamkriget 1954-1975 samt de nya 
stridsscener som nämndes ovan. 

Knighdey förfäktar en klassisk journalistisk ståndpunkt, om än inte alltid 
använd i journalistisk praktik, att krigskorrespondentens främst uppgift är 
att leta reda på och sedan förmedla sanningen till läsarna. Att förvandlas till 
en megafon för den egna sidan är ett svek, ännu mer när korrespondenterna 
utrustas med vapen och ibland deltar i striderna. Att diktaturer till vänster 
och höger uppfattar korrespondentens uppgift på det sättet är en sak, något 
annat är inte att förvänta. Men att demokratiska stater med yttrandefrihet och 
pluralism som måttstock agerar på det sättet bör leda till kritik. 

Knightleys inställning gör också att "den goda sidan" i ett krig, som repu
blikanerna i det spanska inbördeskriget, granskas. Här ges en mängd exempel 
på hur korrespondenterna på den republikanska sidan främst ingick som en 
del i republikanernas propaganda. Massakrer på präster och nunnor eller den 
stalinistiska repressionen mot konkurrerande krafter på den republikanska 
sidan förtegs. I stället förmedlades osanna uppgifter om republikanska segrar 
och hjältemod. Den så hyllade Ernest Hemingway syndade åtskilligt mot upp
giften att berätta vad som hände. Att han sedan gav en mer nyanserad bild i 
den klassiska romanskildringen Klockan klämtar for dig är en annan historia. 

Också den standardmässiga tolkningen av Guernica som en terrorhandling 
i syfte att skrämma civilbefolkningen tillbakavisas av Knightley. Snarare var 
angreppet ett av många i inbördeskriget som orsakade död och förstörelse 
bland civilbefolkningen, men ett angrepp som främst siktade på de militära 
mål som fanns vid staden. 
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Utifrån sådana exempel från den första upplagan är det tråkigt att konsta
tera att de nyskrivna delarna inte håller samma klass. Inte så att de inte ger 
överväldigande belägg för att den moderna militära motstrategin, innehållande 
såväl desinformation som skapandet av bildmässiga händelser, utvecklats till 
närmast perfektion av brittisk och amerikansk militär de senaste årtiondena. 
Problemet är i stället att Knightley är så uppenbart kritisk till insatserna mot 
Iraks diktator Saddam Hussein och den serbiska etniska rensningen i Bosnien. 
Mycket energi går åt till att motbevisa övergrepp som ska ha gjorts av Irak 
och serbisk militär. Avsnitten blir mer av polemik i omstridda internationella 
frågor än en analys av krigskorrespondenternas roll. Kanske är det i linje med 
Ordfronts hållning till dessa händelser, och även John Pilger som gjort sig 
känd som en enveten kritiker av USA:s politik, men risken finns att sanningen 
blir offer för denna ensidighet. 

Torbjörn Nilsson 

Hur världen svek Rwanda 

Dallaire, Romeo: Shake Hands With the Devil. The Failure of Humanity in 
Rwanda. Anow, London 2005. 562 s. 

Under tre månader 1994 dödades ungefär 800 000 tutsis av hutuextremis
ter. Rwanda genomled ett tre månader långt folkmord bestående av det mest 
extrema våld världen sett i modern tid. Före och under detta folkmord valde 
världen att titta på. General Romeo Dallaire tjänstgjorde som chef för den 
FN-styrka, som fanns i Rwanda under folkmordet och genomled själv hela 
folkmordet. Från den 7 april 1994 och 100 dagar framåt såg Dallaire hur män
niskor hackades ihjäl med machete. Han har nu skrivit en rasande, kritisk och 
djupt tragisk bok om folkmordet i Rwanda. 

Hösten 1993 kommer Dallaire till Kigali, huvudstad i Rwanda. Hans bak
grund i kanadensiska armen är i huvudsak som utbildnings- och stabsofficer. 
Han hade ingen egen erfarenhet av strid eller komplicerade, moderna FN
uppdrag. Dallaire fick efter uppdraget i Rwanda avsked på medicinska grun
der, började missbruka alkohol och droger och led av ångest och tankar om sin 
egen otillräcklighet. Efter flera år började Dallaire skriva sin bok, en av de mest 
rasande beskrivningar av krig jag läst. Idag arbetar Dallaire för kanadensiska 
regeringen och har en forskarplats vid Harvard. 
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Dallaires uppdrag hösten 1993 var att bevara den fred, som undertecknats 
i Arusha i Tanzania. Detta fördrag skulle avsluta inbördeskriget i Rwanda, en 
konflikt som pågått i decennier mellan de två dominerande folkgrupperna tut
sis och hutus. Konflikten har sina rötter i kolonialsystemet där kolonialmakten, 
i Rwandas fall Belgien, utnyttjade den inneboende potentiella motsättning, 
som finns i länder med olika etniska grupper. I Rwanda valde kolonialmakten 
att till en början stödja tutsierna, som fick möjlighet till högre utbildning och 
därigenom till mellanpositioner i administrationen. Fredsfördraget skulle lösa 
den polarisering som skett mellan tutsis och hutus. Det skulle också medföra 
en demokratisering, inklusive ett flerpartisystem, av Rwanda som varit en dik
tatur sedan 20 år tillbaka. 

Redan tidigt insåg Dallaire att viljan att följa fredsfördraget var mycket 
liten. Flerpartisystemet var en pappersprodukt liksom förslagen att lämna den 
etniskt grundade statsbildningen. Vapenstilleståndet var inte bara bräckligt, 
det var de facto inte ens implementerat. Dallaire och hans stab insåg snabbt 
att förberedelser för en "slutlig lösning" på tutsiproblemet var långt gångna. 
Västvärldens intresse för en insats i Afrika var vid denna tiden milt uttryckt 
svalt. Med Somalia i färskt minne och de pågående operationerna på Balkan 
ville ingen ställa förband till FN:s förfogande för UNAMIR (United Nations 
Mission in Rwanda). Detta gällde också materiel, stabspersonal och ekono
miska resurser. 

Från första början har Dallaire problem att få världen och FN att förstå 
vidden av problemen i Rwanda samt de krav på resurser till UNAMIR, som 
han ställer. Kraven möts med skepsis och avfärdas ofta utan vidare diskussion 
med Dallaire. Under hela missionen lider Dallaire och UNAMIR av förö
dande kortsiktighet i logistiken och av brister i kommunikationen med FN. 
Under slutet av 1993 och början av 1994 försöker Dallaire skynda på de krav 
som fredsfördraget ställer på omställningar i Rwanda och på införandet av den 
övergångsregering som är tänkt att genomföra fördraget. 

Tidigt inser Dallaire att det i Rwanda finns fler maktpositioner än de inom 
regeringen. Tydliga tecken på att det finns planer på ett utökat inbördeskrig 
och förkastande av fredsfördraget syns i både press och radio. Hutumilis orga
niseras och tränas, den officiella radiostationen talar om att "kackerlackorna" 
måste utrotas, hutuextremisterna får allt större utrymme i det officiella rum
met i Rwanda. 

I januari får Dallaire kontakt med en informatör som beskriver planerna 
på folkmordet, ger exakta platser for vapengömmor och visar exempel på 
dödslistor sammanställda av de välorganiserade hutuextremisterna. Av samma 
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informatör får Dallaire också information om den plan, som finns för att 
döda belgiska FN-soldater, för att på så sätt få den belgiska regeringen att ta 
hem sina soldater från UNAMIR. Detta tillbakadragande skulle förmodligen 
påverka övriga västnationers stöd till UNAMIR på ett mycket negativt sätt, 
allt en del i den plan som finns för att utrota "kackerlackorna". 

När Dallaire rapporterar om sina informationer till FN i New York, får 
han svaret att han på inget sätt får ingripa eller i förväg försöka förhindra 
planerna. Han får på inga sätt riskera sina trupper eller påverka den politiska 
situationen i Rwanda. Fredsfördraget och övergångsregeringen måste få tid att 
införas och formera sig. 

Den 6 april 1994 skjuts Rwandas presidents plan ner under landning 
på Kigalis flygplats. Ombord finns regeringstjänstemän från Rwanda och 
Burundi. Presidenten från Rwanda, Juvenal Habyarimana, dör omedelbart. 

Ansvaret för nedskjutningen är fortfarande höljt i dunkel, men timmar efter 
händelsen börjar hutumilisen avrätta tutsier, samarbetsinriktade hutus och 
regeringsmedlemmar, som varit inriktade på samförstånd istället för konfron
tation. Agathe Uwilinbiyimana, den kvinnliga premiärministern, mördas. De 
tio belgiska soldater som avdelats för att skydda henne tillfångatas, torteras 
och mördas. De första dygnen efter nedskjutningen av presidentens flygplan 
får till effekt att Belgien drar tillbaka hela sin trupp-kontingent. UNAivIIR 
minskas från 2 538 man dl! ungefär 250. Västvärlden vänder Rwanda och 
UNAMIR ryggen, folkmordet kan nu ske utan inblandning av väst. 

Dallaire stannar i Rwanda med resterna av UNAMIR: dåligt utrustade 
soldater, obeväpnade militärobservatörer, inga helikoptrar för snabb transport 
inom landet och i princip inget logistiskt understöd. Fordon som hyrs ut, eller 
säljs till FN av västvärlden, anländer utan handböcker, utan reservmateriel, 
trasiga och i princip obrukbara. Länder som deltar i UNAMIR med trupp 
lämnar så detaljerade regler för hur deras personal får utnyttjas att de i princip 
är obrukbara för Dallaire. Stödet från FN är mycket svagt. Det är till och 
med så att viss kommunikation med FN från Dallaire direkt motverkar sitt 
syfte. Rwandas FN-ambassadör sitter under denna period i säkerhetsrådet och 
kan sända detaljerad information till Kigali om vilket stöd, eller "ickestöd", 
UNAMIR kan förvänta från världssamfundet. Med hjälp av UNDP, enskilda 
insatser och kanadensiska flygvapnets influgna förnödenheter någon gång per 
vecka lyckas Dallaire vara kvar i Rwanda med ett ytterligt försvagat UNAMIR 
och ett urholkat mandat från FN. 

Dallaire och UNAMIR hade inte någon reell möjlighet att stoppa folk
mordet, eller ens hjälpa mer än en bråkdel av de hjälpsökande. Man kan inte 
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försvara de platser där tutsier samlats, på uppmaning av kyrkan eller på FN. 
Dallaire och hans personal räddar tusentals liv med risk att mista sina egna. 
Hans upprepade rop på stöd och hjälp lämnas obesvarade eller reor av motar
betas av resten av världen. 

Under I 00 dagars folkmord levde Dallaire och hans soldater under ständig 
eldgivning, ständigt hot om avrättning. Ett pris på Dallaire liv utropades 
av den officiella radiostationen men tas senare tillbaka påuyckning från 
Frankrike och Belgien. 

Paradoxen i UNAMIR:s misslyckande är att det egentligen inte saknades 
resurser. Det saknades vilja. Belgien, Frankrike och Italien evakuerade sina 
medborgare och övriga västerlänningar redan under folkmordets första del. 
Man lät också evakuera en del av den regering som iscensatt folkmordet. USA 
hade en snabbinsatsstyrka utanför Afrikas östkust, FN hade trupp i Burundi. 
Resurser fanns och hade kunnat utnyttjas om viljan funnits. Frankrike genom
förde "Operation Turqoise" i slutet av juni med 2500 välutrustade soldater i 
en välorganiserad insats i västra Rwanda, som kom till för att skydda befolk
ningen. Operationen kom i realiteten att skydda en stor del av dem som utfört 
folkmordet. Mördarna tog helt enkelt med sig 2 miljoner flyktingar som skydd, 
först in i den zon som bevakades av Frankrike och senare in i Demokratiska 
Republiken Kongo, till de flyktingläger som blev en fristad och ett område for 
fortsatt verksamhet för hutuextremisterna. 

Dallaire beskriver i sin bokhändelser som är ofattbara, en grymhet som sak
nar motsrycke: barn som utför handlingar mot barn som egentligen inte låter 
sig beskrivas, makar som ställs mot varandra, malmr som tvingas välja mellan 
sina barn. Soldaterna i UNAMIR tvingas se och uppleva helvetet på jorden, 
utan annat stöd än från enstaka organisationer och enstaka individer. Världen 
"visste inte", världen" såg inte", världen valde att inte lyssna på Dallaire och de 
reportrar som trots allt verkade i Rwanda under hela folkmordet. 

Dallaires bok är en ögonvittnesskildring, en berättelse om världssamfun
dets svek, om medmänskligt nederlag och om hur västvärldens och FN:s lik
giltighet faktiskt underlättade ett folkmord. Boken är välskriven, personlig 
och beskriver folkmordet i Rwanda på ett nästan fotografiskt sätt. Som läsare 
är man inte bara åskådare utan också delaktig i Dallaires upplevelser. 

Shake Hands With the Devil är en av de mest tragiska böcker jag läst. 
Dallaire beskriver hur hans förhoppningar om att kunna hjälpa och att vara 
en del av lösningen kom att bli en del av ett misslyckande. Boken genomsyras 
av en rasande kritik mot västvärlden och FN men också av en djup och ärlig 
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självkritik. Frågor som "kunde jag ha gjort mer", "var jag tillräckligt tydlig och 
högljudd" och "var jag för naiv" är ständigt återkommande i boken. 

Boken är ett viktigt bidrag till förståelsen för vår tids konflikter och kanske 
ännu viktigare som en påminnelse om vårt gemensamma ansvar för en fredlig 
samexistens. Den grundläggande orsaken till folkmordet, säger Dallaire, var 
inte kolonialsystemet eller motsättningar mellan etniska grupper utan giriga 
människors önskan att försöka tillskansa sig mer makt och rikedomar. 

Vår gemensamma moraliska skyldighet att hjälpa måste ibland fa kosta 
egna liv och egna resurser. 

Magnus jörgef 

Geopolitik som förklaringsmodell 

Chaupmde, Aymeric: Geopolitique. Constantes et changements dans L'histoire. 
Ellipses, Paris 2003, 960 s. 

Författaren till detta i många meningar tunga verk är lärare vid 
Sorbonneuniversitetet och directeur des etudes vid den franska forsvarshög
skolan ( College Interannees de De.fense). Hans grundtes är att det finns en 
geopolitisk analysmodell, som - åtminstone delvis kan bidra till att förklara 
historien. Under det kalla kriget gick utrikespolitiken i allmänhet att förklara 
på grundval av ideologier, d.v.s. vilken ställning en stat intog i öst-västkonflik
ten. Idag ser vi att denna förldaringsmodell inte är tillräcklig. Det finns också 
andra modeller, som bygger på geografi, identitet och historia. Det är här, 
hävdar författaren, geopolitiken kan komma till nytta. 

Geopolitik är ett i Sverige sällan förekommande ämne. Detta är ganska 
egendomligt, dels med tanke på att det var en svensk, Rudolf Kjellcn, som 
på allvar lanserade begreppet i Stormaktema från 1905, dels för att Sveriges 
geopolitiska läge så tydligt har bestämt vår utrikespolitik. Orsaken torde ligga i 
det faktum att de nazistiska ideologerna baserade sina ideer om det tyska rikets 
behov av Lebensraum på geopolitiska rankar. Kjellen var också germanofil, 
även om han avled långt innan Mein Kamp/hade publicerades. Chauprade 
hävdar emellertid med emfas att man måste skilja på en vetenskap och på de 
sätt den användes. 
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Boken är indelad i sju delar. Den första behandlar de viktigaste geopolitis
ka skolorna: tyska, amerikanska, franska och engelska. 'Tyvärr, för oss svenskar, 
ges inte Kjellen något större utrymme. 

De tre följande delarna behandlar permanenta faktorer: den geografiska 
hårdvaran, frågan om identiteter exempelvis klaner, nationer och religioner 

samt resursberoendet. I det första avseendet är det frågor som insularitet, 
enklaver, center respektive periferi som behandlas. 

De tre resterande delarna behandlar dynamiska frågor. Här diskuterar 
författaren hur geografin förändrats till följd av de stora upptäckterna och 
som konsekvens av den tekniska utvecklingen. I den sista delen behandlas 
uppkomsten av nya maktcentra som konkurrerar med staten, inte minst orga
niserad brottslighet och globalisering. Genomgående är att författaren gör en 

såväl historisk som geografisk analys - allt i konsekvens med den inledningsvis 
nämnda grundtesen. 

Enligt recensentens mening finns det åtminstone två olika skäl att studera 
geopolitik. Det ena är att det ökar förmågan att förstå internationell politik 

särskilt då långsiktiga l<Cll:wc.u3.c.,. Det andra är vårt ökande engagemang i 
internationella fredsfrämjande operationer. Här kommer svenska soldater och 
officerare att möta för dem nya problem och inflytelsefaktorer - ett studium 
av relevanta geopolitiska faktorer är en bra förberedelse. Chauprades bok skul
le här kunna fylla ett tomrum. Bokens klara disposition, mängden kartskisser 
samt inte minst den omfattande bibliografin (45 sidor) förhöjer värdet. 

Lars Wedin 

Mästerlig miniatyrhistoria 

Howa.rd, Michael, Fred och krig. Hur/reden uppfanns och kriget återuppfanns: 
Prisma, Stockholm 2004, 126 s. 

Sir Michael Howard, professor emeritus i modern historia vid Oxford och Yale 
och nestor inom brittisk militärhistorisk forskning, har författat ännu en ele
gant och pedagogisk sammanfattning av de senaste 1200 årens västerländska 
historia på något hundratal sidor. Medan fokus i hans Wfo· In Eui-opean History 
(1976) låg på sättet att föra krig, är det i föreliggande lilla volym snarare moti
ven till att föra krig och synen på alternativen - som står i centrum. Ibland 
blir de pedagogiska förenklingarna väl brutala, som när Howard säger att det 
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var bristen på militärt ledarskap som på 1700-talet dömde Sverige till platsen 
som en andrarangsmakt och Polen till förintelse. Vilka resurser Sverige och 
Polen kunde uppbåda i jämförelse med sina expansionslystna grannar måste 
rimligen ha varit en viktigare faktor i sammanhanget. Men sådana invänd
ningar är futtiga. Detta är en mästerlig miniatyrhistoria om krig och fred i 
Europa sedan Karl den stores dagar. 

Det var först på 1700-ralet, menar Howard, som fred började framstå som 
ett naturligt tillstånd i världen som var värt att eftersträva. Dessförinnan domi
nerades det europeiska samhället av en adel som krig som den enda riktigt 
anständiga sysslan för människor av börd, av en kyrka som gärna såg att kriget 
tämjdes men som ändå inte var beredd att tänka bort kriget när människorna 
var så pass syndfulla, samt av furstar som genom ständigt fick en före
vändning att ta ut skatter och öka sina befogenheter. Genom upplysningen 
kom emellertid en sekulariserad krigskritik in i den västliga tanketraditionen. 
De borgerliga samhällsskikt som i första hand bar upp upplysningen stod ju 
i de flesta europeiska länder utanför krigföringen. Borgarnas söner var för 
simpla för att bli officerare och för välbeställda för att låta sig värvas som

soldater. Däremot var borgerskapet tvunget att betala skatterna till krigen och 
se sin handel störas av krigshändelserna. Det var naturligt att man kom "att 
betrakta kriget som en aktivitet som monarkerna, adeln och samhällets drägg 
ägnade sig åt för nöjes eller egen vinnings skull", 

Howard menar att om någon enskild tänkare uppfann freden så var det 
upplysningsfllosofen Immanuel Kant (1724-1804). Denne var samtidigt med
veten om att mänsldighetens väg till fred skulle bli lång och krokig, innehålla 
bakslag och besvikelser, men menade att det ändå vore vår plikt att anträda 
den vandringen. Det framtida folkförbund Kant skisserade var inte en mili
tär allians, utan en rättsligt reglerad samfällighet, ett sorts världssamhälle där 
enskilda människor med tiden skulle kunna uppleva sig som medborgare. 

I vår tid har genom världsekonomins globalisering ett transnationellt sam
fund uppstått, människor med gemensamma värderingar och engelskan som 
gemensamt språk, som är betydligt talrikare än kyrkans folk var på medel
tiden eller upplysningskämparna på 1700-talet. Men Howard är ändå skeptisk 
till förutsättningarna att bygga en stabil fredsordning på dessa människor. 

Även om de transnationella, moderniseringsvänliga eliterna under tidigare 
epoker var numerärt mycket små, var de ändå väl integrerade i sina samhäl
len. Redan i och med industrialiseringen på 1800-talet uppstod emellertid i 
flera europeiska länder svåra konflikter mellan internationaliseringskulturens 
förespråkare och de grupper som förlorade på utvecklingen. Ur dessa konflik-
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ter föddes inbördeskrig och diktaturer, fascism, kommunism och nazism. När 
den nya sköna, liberala världsordningen syntes vara på väg att slutgiltigt eta
bleras från Atlanten till Ural vid 1900-talets slut, fortsatte istället kampen mot 
globaliseringen på andra håll i världen, där isolerade, moderniseringsvänliga 
eliter av folkets breda lager betraktades som redskap för främmande makters 
utsugning. Det amerikanska stjärnbaneret var på sina håll i arabvärlden lika 
hatat som den franska trikoloren dåtidens symbol för modernitet och sekula
risering- varit i vissa delar av Europa under 1800-talet (klyftan mellan sekula
riseringens välutbildade förespråkare och dess outbildade motståndare delade 
dessutom USA självt, som Howard mycket riktigt påpekar). Dessutom var 
den fredliga, borgerliga samhällsordningen tråkig och alstrade oppositionslust 
och destruktiva beteenden, som i samhällen med hög arbetslöshet och rasmot
sättningar kunde leda till storskaligt våld och långvarig instabilitet. 

I en särskilt epilog, tillkommen efter den 11 september 2001, uttryck
er Howard viss skepsis till USA:s möjligheter att med militära medel vinna 
någon slutgiltig seger i sitt krig mot den islamiska fundamentalismen. I upp
lysningslandet USA har traditionellt maktbalanstänkande aldrig stått högt i 
kurs (annat än hos en och annan europeisk immigrant som Henry Kissinger), 
och inte heller det formalrättsliga perspektiv på de internationella relationerna 
som Kant representerade. När det gäller den internationella ordningens upp
rätthållande har amerikanerna liksom andra hämtat sina förebilder ur natio
nella erfarenheter, vilket i deras fall är koloniseringen av vilda västern, där lag 
och ordning kunde säkras av ett uppbåd av "några få bra karlar som följde 
de bud den inre moraliska lagen dikterade". Det är ur det perspektivet inte 
mindre legitimt att uppträda i Irak som ledare för "de villigas koalition", än 
med ett mandat från FN. 

Howard anser dock att Västedandets politik "borde gå ut på att försöka 
upprätthålla en ofrånkomligen bristfällig fred, inte på att föra krig, att hålla 
denna linje utan att låta sig nedslås ens av de mest fruktansvärda motgångar 
och att försöka bevara en världsordning som gradvis har utvecklats alltsedan 
människorna först började se den som möjlig för nära 300 år sedan". 

Gunnar Äselius 
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Smidig introduktion till europeisk integration 

Tol'hiörn, Kjell M.: Destination Europa. En kontinents politiska och ekono
miska utveckling. SNS föl'lag, Stockholm 2005. 392 s. 

Destination Europa skildrar Europas utveckling efter andra världskriget. 
Tyngdpunkten ligger på den europeiska integrationen. Det är alltså snarare 
organisationernas än staternas Europa som skildras. Relativt mycket plats 
ägnas också åt diskussioner om Europas medborgare och deras relationer till 
de internationella organisationerna; i första hand EU och dess föregångare. 
Det är huvudsakligen politiska och ekonomiska aspekter, som ligger till grund 
för skildringen; de militärstrategiska aspekterna har en väsentligt lägre prio
ritet. 

Boken har tidigare kommit ut på engelska (2003) och franska (2005). 
Den svenska upplagan är uppdaterad och är aktuell t.o.m. våren 2005. Det 
förtjänar här att påpekas att boken inte ser Europas utveckling ur ett svenskt 
utan ur ett alleuropeiskt, i första hand västligt perspektiv. 

Torbiörn är internationell tjänsteman, verksam vid Europarådets par
lamentariska församling samt undervisar i europeisk politik vid Syracuse 
University. 

Boken inleds med Europas utvcclding under de första efterkrigsåren. 
Marshallhjälpen och dess konsekvenser spelar här en huvudroll, när författa
ren tecknar bakgrunden till Europas senare snabba ekonomiska och politiska 
utveckling. 

EU och dess föregångare utgör bokens röda tråd. Författaren gör en rela
tivt detaljerad genomgång av den utveclding som har lett fram till dagens för
slag till en europeisk konstitution. Härvid är det de politiska och ekonomiska 
faktorerna som ges huvudrollen. Det grundläggande problem, som författaren 
presenterar, är hur integrationen skall kunna gå vidare i en tid då medborgarna 
förefaller allt mer skeptiska. Det tycks finnas en sakta ökande l<lyfta mellan 
EU:s beslutsfattare - regeringsföreträdare, europaparlamentariker och kom
missionstjänstemän - och medborgarna. Boken mynnar ut i en längre diskus
sion om framtidsfrågorna. 

Med detta upplägg följer också ett problem. Den historiska skildringen är 
konkret och korrekt. Men när författaren diskuterar medborgarnas förmenta 
attityder ligger tyckandet snubblande nära. Man är här ibland osäker över vad 
som är författarens egna tankar och vad som faktiskt finns belagt (t.ex. genom 
EU:s återkommande gallupundersökningar). Detta hindrar inte att han ger 
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många värdefulla poänger, som när han påpekar att dagens integrationsnivå 
(passfrihet, gemensam valuta) framstår som självklar, varför det lätt blir de 
negativa aspekterna som framhålls. Härtill kommer regeringsföreträdarnas 
vana att skylla sina misslyckande på EU eller "Bryssel". 

NATO är, som sig bör, den andra huvudorganisationen i boken. Författaren 
koncentrerar sig här på utvecklingen efter det kalla kriget, som leder fram 
till dagens breda NATO-samarbete med PfP, NATO-Rysslandsrådet etc. 
Härigenom skapas den nödvändiga helhetsbild av den europeiska integra
tionen, som ofta saknas i det militärt alliansfria Sverige. Något mer kunde 
emellertid ha sagts om det NATO som spelade huvudrollen i den europeiska 
säkerhetspolitiken under det kalla kriget. Inte minst saknar recensenten något 
om utvecklingen av organisationens politiska och strategiska koncept. Med 
tanke på att integrationsfrågan är så viktig i boken, kunde det också ha varit 
på sin plats att diskutera den gemensamma militära transatlantiska kultur som 
har blivit en följd av det nära militärpolitiska samarbetet under det kalla kri
get, men som nu är hotad av strategiska och doktrinära åsiktsskildringar över 
Atlanten. I sammanget saknas också något om den strategi Containment

som låg till grund för västs agerande under hela det kalla kriget. 
Det är däremot glädjande att Europarådet lyfts fram. Detta är en orga

nisation som allt för få vet särskilt mycket om, trots att dess arbete avseende 
mänsldiga rättigheter har varit och är av stor berydelse. En något fördjupad 
diskussion om rådets möjligheter att hantera den nu pågående avdemokrati
seringen av Ryssland hade emellertid kunnat vara på sin plats. 

Däremot är OSSE och dess föregångare ESK (författaren använder för
kortningen "KSSE", vilket skulle ha varit rätt på de andra nordiska språken) 
ganska styvmoderligt behandlad. Inte minst saknas en diskussion om den så 
kallade tredje korgen (de mänskliga rättigheterna) och dennas betydelse för 
Östeuropas frigörelse. Likheter och skillnader mellan OSSE och Europarådet 
borde ha förtjänat en diskusson, inte minst som de två organisationerna sam
arbetar. 

Inte heller VEU ges någon större plats i boken. Detta är kanske naturligt 
dels med tanke på att organisationen tämligen omgående hamnade i skuggan 
av NATO, dels med tanke på författarens betoning av de ekonomiska fakto
rerna. Men VEU spelade faktiskt en viktig roll som grund för dagens ESFP 
(Europeiska Försvars- och Säkerhetspolitiken). 

Författaren tar inte upp den flora av subregionala organisationer som trots 
allt spelat och i viss mån fortsätter att spela en viktig roll i Europa: Nordiska 
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rådet, Visegradgruppen, Östersjörådet m fl. Detta är en visserligen beklaglig 
men fullt förståelig avgränsning. 

Avslutningskapitlet om europeiska vägval är mycket intressant och lägger 
en god grund för de diskussioner som behöver föras efter det att EU:s konsti
tution mer eller mindre tillfålligt avförts från agendan. 

Organisationerna kan givetvis inte skildras utan att något om de län-
der och politiker som så att skapat och burit upp Europas organisationer. 
Med naturnödvändighet koncentrerar sig författaren här på de i samman
hanget viktigaste: Frankrike, Storbritannien och Tyskland. T ill detta kommer 
en balanserad skildring av det transatlantiska samarbetet. Även andra länder 
berörs när så är nödvändigt för framställningen, t.ex. Danmark i samband 
med ratificeringen av Maastrichtfördraget. 

Noteras bör att även utvecklingen i Östeuropa och särskilt dessa staters 
frigörelse från Sovjetunionen och integration i väst ägnas en allsidig skildring. 
Som svensk kunde man emellertid ha önskat en diskussion om tankarna på 
att Sverige och Finland skulle ta ett "särskilt ansvar" för de baltiska länderna, 
och därmed "ersätta'' deras anslutning till NATO. 

Det är uppenbart att Torbiörn varit tvungen att prioritera ganska hård
hänt. Som militärstrateg anser t.ex. recensenten att sådana perspektiv kunde 
ha givits mer utrymme. Inte minst hade en diskussion om Europas beroende 
av externa resurser och transporter - såväl inom Europa som globalt - varit 
intressant. Vidare saknas en djupare diskussion om de viktiga förtroende- och 
säkerhetsskapande åtgärderna som förhandlades fram av ESK/OSSE. Dessa 
bidrog, tillsammans med CFE-avtalet, starkt till att nedmonteringen av det 
kalla krigets militära konfrontationspolitik gick så smärtfritt. 

Utvecldingen av ESFP ges tyvärr en ganska undanskymd plats och här finns 
också en hel del faktafel. Inte minst har författaren överdrivit EU:s beroende 
av NATO, vilket emellertid är ganska vanligt förekommande i litteraturen. 

Ur militär synvinkel finns det också en del andra invändningar att göra. 
Att påstå (s. 14) att det var först omkring 1870 som krigföring blev en politisk 
angelägenhet är inte konekt redan Moritz av Sachsen insåg detta i mitten 
av 1700-talet! Det är ju också detta som är innebörden i Clausewitz tes om 
kriget som fortsättning på politiken att krig förs av politiska skäl (s. 219). 
På s. 75 förefaller det som Torbiörn köpt "fredsrörelsens" argument mot neu
tronbomben - omoralisk eftersom den bara dödade människor. Sanningen var 
ju att den främst var användbar mot soldater i pansarfordon men inte skadade 
människor i skyddsrum eller motsvarande skydd. 

Tack vare sitt övergripande perspektiv på utvecklingen av den europeiska 
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integrationen har Torbiörn skrivit en bok som hittills saknats. Den är därför 
väl lämpad som kurslitteratur i europeisk politik. Men då skulle den dock 
behöva kompletteras med en bok som mer koncentrerar sig på den strategiska 
och militärstrategiska utvecklingen under det kalla kriget kanske Norman 
Friedmans The Fifiy-year �1: Conflict and Strategy in the Cold i%r. Vidare 
kan Torbiörns lite skeptiska hållning till fortsatt integration balanseras t.ex. 
av Timothy Gordon Ashs The Free World vars slutord - "It is up to us" 
recensentens tycke väl sammanfattar framtiden. 

Lars Wedin 

Militär makt i världspolitiken och på slagfältet 

Biddle, Stephen D.: Military Powe1: Explaining Victory and Defiat in Modern 
Battle. Princeton Univel'sity Pl'ess, Pl'inceton 2004, 312 s. 

I sin nya, redan prisbelönta, bok Military Power: Explaining Victo;y and 
Deftat in Modern Battle, ger den amerikanske statsvetaren Stephen Biddle 
sig i kast med en av militärteorins huvudfrågor: hur kan segrar och nederlag 
i slag och fälttåg förklaras? Boken är välskriven, nyanserad och berör - direkt 
eller indirekt - flera centrala frågekomplex inom militärteori, statsvetenskap 
och internationella relationer. Mer specifikt bidrar Biddles bok till tre vik
tiga forskningsdebatter: (1) Vad är makt inom internationell politik? (2) Hur 
omsätts resurser till militär effektivitet? (3) Kan teknik, numerär eller taktik 
förklara seger i slag och fälmig? I denna recension kommer jag att, efter en 
kortare innehållsbeskrivning, kommentera boken efter dessa tre områden. 

I korthet utvecklar Biddle en teori, som gör gällande att taktiskt och ope
rativt uppträdande (force employment) kan förklara variation i krigslycka under 
1900-talet. Biddle kontrasterar sina resultat mot teknik och numerär, vilka 
ofta framförs som förklaringar till segrar och nederlag i slag och fälttåg. Mer 
precist menar Biddle att den relativa förmågan att utnyttja en speciell form 
av taktiskt och operativt uppträdande - det moderna systemet (modern sys
tem) kan utgöra en bättre förklaring till varför vissa aktörer vinner slag. Det 
moderna systemet består på taktisk nivå av ett komplext system av utnyttjan
det av skydd, dold framryckning, utspridning, nedhållande eld, manöver och 
kombinerad bekämpning. På operativ nivå består det av vidmakthållande av 
operativt djup, reserver och kraftsamling (s.3). Genom att pröva teorin mot 
tre fallstudier, en statistisk undersökning av samtliga mellanstatliga krig under 
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1900-talet samt en experimentell studie uppvisar Biddle en metodologisk sys
tematik, som fa andra analyser av krigföring kan uppbåda. Urvalet av fallstu
dier - den tyska våroffensiven 1918 ( Operation Michae� de allierades miss
lyckade utbrytning från brohuvudet i Normandie 1944 ( Operation Goor:lwood) 
samt den USA-ledda alliansens befrielse av Kuwait 1991 ( Operrttion Desert 
Storm) - motiveras med att just dessa utgör "hårda tester" för teorin då utfal
let av dessa operationer traditionellt har förklarats med hjälp av teknik eller 
numerär. 

Inom forskningsområdet internationella relationer - och framförallt inom 
dess dominerande teoretiska perspektiv, realismen - fästs stor vikt vid rela
tiv makt som förklaring till agerande inom världspolitiken. Traditionellt har 
inom realismen makt likställts med befolkningens och landets geografiska 
storlek samt de ekonomiska och militära resurser, som staten kan uppbringa. 23 

Kvantitativa mått som BNP, befolkningsmängd, antal soldater, försvarskost
nader m.fl. har använts för att skilja stater med stor makt från stater med min
dre makt. Problemen med detta sätt att mäta makt är välkända. Det är t.ex. 
inte helt självklart att det som utgör en avgörande maktresurs i en situation är 
lika betydelsefullt i en annan. Exempelvis kan en stats kärnvapen ibland vara 
direkt oanvändbara som maktmedel. På motsvarande sätt är det inte heller 
inte helt självldart att ekonomisk makt kan omsättas i militär makt. Ett flertal 
forskare har påpekat att maktbegreppet inom den internationella politiken 
kräver nyansering. 24 

Biddles resonemang bidrar just till en sådan differentiering av maktbegrep
pet inom världspolitiken. Detta gör Biddles bok högintressant även ur ett 
statsvetenskapligt perspektiv. Biddle utvecklar en teori, som preciserar under 
vilka förutsättningar som militär makt är effektiv och vilken typ av militär 
makt som kan förklara varför vissa aktörer segrar på slagfältet. På det här sät
tet kan han nyansera den konventionella uppfattningen om offensiv-defensiv 
balans, i vilken det t.ex. föreslås att relationer där offensiven har fördelen gen
temot defensiven kännetecknas av instabilitet, medan det omvända förhållan
det leder till stabilitet.25 Genom att introducera en teori, som förklarar seger 

23 Se t.ex. Kenneth Walrz, Theo!J' of lntemationa! Politics (New York: McGraw-Hill, 1979), 
s. 129-193 och John J. Mearsheimer, The 1i,1gedy of Great Power Politics (New York: W.W.
Norton, 2001), s. 55-137.

24 Se t.ex. David Baldwins översikt av maktlitteraturen, Baldwin, "Power and International 
Relations", i Walter Carlsnaes, m.J l (red.), Handbook ofintemational Relations (London: 
Sage, 2002), s. 177-191. 

25 Se bidragen i Michael E. Brown, et.al. (red.), O/fense, Defense, and W0r (Cambridge, MA: 
MIT Press, 2004). 
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och nederlag i slag och fälttåg, visar Biddle att dylika uppskattningar inte bara 
bör vara baserade på förhållandet mellan teknik och geografi, utan även på 
doktrin, taktiskt och operativt uppträdande (s.191-196). Biddles precisering 
av det traditionella maktbegreppet i flera dimensioner än bara en potentiell 
kapacitet att uppnå ett visst mål, innebär ett viktigt bidrag i studiet av makt
utövning på den internationella arenan. 

Det andra problemområdet, som Biddles teori bidrar till att förklara, är 
varför det finns ett glapp mellan en stats nominella resurser och den militära 
effektivitet som staten kan uppvisa. Inom denna debatt brukar t.ex. variation 
i social struktur, politiskt system, kultur, civil-militära relationer och natio
nalism framhävas som förklaringar till varför vissa stater vid vissa tillfällen 
förefaller vara mer framgångsrika än andra att omsätta t.ex. ekonomisk styrka 
till militär effektivitet. 26 

Biddle bidrar till denna debatt genom att utveckla en teori, som indikerar 
att det är utnyttjandet av förbanden i strid, som är den avgörande förklaringen 
till militär effektivitet. Han gör det genom att precisera styrkesammansätt
ning, doktrin, förbandens utbildningsnivå och materielanskaffning, som de 
mellanliggande variablerna. Dessa förklarar i sin tur varför vissa stater är mer 
framgångsrika än andra att omsätta ekonomisk styrka till militär effektivitet. 

Biddle för en initierad diskussion om varför det moderna systemet inte 
fulländas av fler stater. Han framför här exempelvis argumentet att det, för 
att kunna lyckas med det moderna systemet på den taktiska nivån, behövs 
självständigt agerande chefer. Detta har som bekant inte ansetts som en dygd 
i alla samhällssystem. Vidare har inte alla stater, t.ex. Israel, de geografiska 
eller politiska möjligheterna att bedriva strid på djupet, vilket enligt Biddle 
är en förutsättning för att genomföra krigföring enligt det moderna systemet 
till fullo (s. 48-51). 

Den tredje debatten, till vilken Biddle bidrar, försiggår inom forsknings
området militärteori. Ofta framförs att numerär och teknisk utveckling utgör 
betydelsefulla förklaringar till utfallet av slag och fälttåg. Biddle menar istället 
att teknik och numerär i och för sig utgör viktiga förutsättningar för framgång 
i krig, men det är främst valet av taktik, som förklarar seger och nederlag i 
slag och fälttåg. Att taktik är betydelsefullt är i sig knappast ett vågat påstå
ende, men Biddle når sin slutsats på ett metodologiskt mer systematiskt och 
välgrundat sätt än många andra, som tidigare har försökt att besvara denna 

26 Se t.ex. Risa A. Brooks, "Making Military Might: Why do States Fail and Succeed?", 
Imemational Sec11rity, vol. 28, no. 2 (2003), s. 149-191. 
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fråga. Att däremot taktik spelar större roll än storleken på förband och teknik 
är aningen mer kontroversiellt. 

Biddles analys av fallstudierna demonstrerar emellertid tesens styrka på 
ett trovärdigt sätt. De tyska framgångarna 1918 och 1944, trots underlägsen 
numerär, visar enligt Biddle att det är hur förbanden används, som avgör 
slag och fälttåg. På liknande sätt kritiserar Biddle föreställningen att det var 
stridsvagnens införande som gjorde att dödläget på västfronten bröts ett antal 
gånger under 1918. Istället menar Biddle att det var en taktisk och operativ 
anpassning med existerande förband till den allt högre dödligheten på slag
fältet, som de första krigsåren hade bevittnat, som tvingade fram det moder
na systemet och dess framgångar (s. 102-107). Biddle menar dessutom att 
det inte var den USA-ledda alliansens teknologiska försprång, som avgjorde 
Kuwaitkriget 1991, utan snarare sättet på vilket koalitionens förband utnytt
jades (s 144-149). 

Den enskilt största bristen i Biddles teori om det moderna systemets påver
kan på utfallet av slag och fålttåg är att den inte löser vissa centrala problem. 
För det första gör Biddles avgränsningar att teorin inte gör anspråk på att 
förklara t.ex. gerillakrigföring. Om inte teorin i dess nuvarande form kan 
förklara den överväldigande delen av dagens konflikter innebär det begräns
ningar av dess relevans. Det bör naturligtvis påpekas att man inte i en enda 
bok kan utsätta teorin för all sorts prövning. Teorins räckvidd förtjänar därför 
att prövas mot andra fall. Det bör också nämnas att det inte är orimligt att det 
även i framtiden kommer att utkämpas mellanstatliga krig, där teorin om det 
moderna systemet förefaller ha mer omedelbar relevans. 

Teorin erbjuder visserligen en tilltalande förklaring av hur militär seger 
uppnås, men hur denna förvaltas till en strategisk seger för att vinna kriget 
lämnas därhän av Biddle. Att det senare problemet är akut, har de senaste åren 
visats inte minst i Afghanistan och Irak, där relativt korta reguljära militära 
operationer har efterföljts av långdragna fortsatta oroligheter. 

För det tredje behandlar inte Biddle samtliga former av militär maktutöv
ning. Genom bokens fokus mot storskaliga operationer försummas mer subti
la former av militär maktutövning såsom avskräckning. Detta begränsar också 
teorins relevans eftersom den inte kan anses förklara och nyansera all militär 
maktutövning. 

Genom sin tankeväckande analys, rigorösa metod och teoretiska elegans 
utgör Biddles studie ett landmärke, som visar vägen för oss andra. Denna bok 
borde vara en självklar läsning inte bara för officerare utan också för civila 
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som är intresserade av militära förhållanden och världspolitik. Bokens insikter 
kommer säkerligen att göra den omtalad även under kommande decennier. 

Jan Ängström 

Liten bok med stora lärdomar 

Desportes, Vincent: Decider dans l'incertitude. Economica, Paris 2004. 

199 s. 

Alla som tror att informationsteknologi och nätverksbaserade försvarslösning
ar har avskaffat krigets dimma och friktion bör läsa denna lilla bok. Desportes 
hävdar att Clausewitz tes - att kriget är en mänsklig företeelse och därför i 
grunden oförutsägbart - fortfarande är giltig. Av detta drar han den övergri
pande slutsatsen att militära chefer måste lära sig att besluta och agera under 
osäkerhet, samt att därvid ta överlagda risker. Desportes är general i franska 
armen och han har skrivit ett antal böcker och artil<lar om strategi och opera
tioner. Inte minst har han, i egenskap av f.d. försvarsattache i USA, analyserat 
den amerikanska utvecklingen. 

Boken är delad i två delar. I den första analyseras osäkerheten som förete
else inom ramen för militär verksamhet. I den andra diskuteras olika sätt att 
säkerhetsställa förmågan att agera under osäkerhet. 

Desportes utgångspunkt är att krigets natur inte har förändrats genom 
tiderna. Soldaternas och beslutsfattarnas mentala förmåga är avgörande. 
Kriget är alltför komplext för att kunna förutses. Caesar kunde vinna över 
Pompejus för 2000 år sedan trots den senares numerära övertag och USA 
kunde inta Bagdad på kort tid och med små förluster trots många förutsägelser 
om motsatsen. Det enda säkra är just osäkerheten. 

Den största osäkerheten ligger i den mänskliga faktorn. Historien visar hut 
svårt det är att avgöra hur människorna kommer att reagera i en krigssituation. 
I sin definition av strategi understryker Beaufre krigets karaktär som en duell 
mellan viljor, där varje sida försöker skapa största möjliga handlingsfrihet. 
Utgången kan därför inte vara given och dessutom, som Churchill påpekat, 
ger sig ingen in i ett krig utan något hopp. 

I analysen av osäkerhetsbegreppet utgår Desportes från Clausewitz klas
siska definitioner angående friktion och hasard. Även idag medför miljön 
oförutsedda situationer. Desportes refererar bland annat till Operation Iraqi 
Freedom, då en sandstonn gjorde att 3. amerikanska infanteridivisionen inte 
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hade några färska underrättelser om fienden men ändå var tvungen att fort
sätta framryckningen under vidtagande av extra försiktighetsåtgärder - frik
tionen ökade högst avsevärt igenom att fienden försvann i krigets "dimma" 

för att använda ett annat av Clausewitz uttryck. 
Chefer är fortfarande underkastade hasardens lagar - det finns inte någon 

möjlighet att samla in all tänkbar information och tillgodogöra sig denna. 
Den framgångsrike chefen inser detta och agerar på basis av att vare sig han 

eller motståndaren kan veta och än mindre ta hänsyn till allt. Intuition är 
alltså en fortsatt viktig chefsegenskap. Den framgångsrike chefen är den som 
bättre än motståndaren minskar oordningen på egen sida och förmår öka samt 
dra nytta av oredan hos motståndaren. 

I detta sammanhang pekar Desportes på vikten av militärhistoria. Ingen 
annan utbildning, hävdar han, kan på samma sätt åskådliggöra friktionen, 
osäkerheten och den mänskliga naturens dominans i krigföringen. Detta är 
naturligtvis särskilt tänkvärt ur svensk synvinkel med tanke på den rudimen
tära svenska utbildningen i ämnet. Samtidigt är det, som Desportes påpekar, 
mycket viktigt att inte missbruka militärhistoria. Historia måste tillrättaläggas 
för att kunna skildras och det är då lätt att bortse från kaos och se de historiska 
besluten som naturliga. 

Bokens andra del - om att hantera osäkerheten - utgör naturligt nog dess 
huvuddel. Utifrån grundtankarna i den första delen görs en analys av hur 
cheferna bör hantera den ständigt närvarande osäkerheten. Det finns, under
stryker Desportes, två grundmetoder: att förneka osäkerheten respektive att 
acceptera och anpassa sig till den. Historiens stora har i allmänhet valt det 
senare angreppssättet. Ett exempel på den förra metoden är Schlieffenplanen. 
Schlieffen försökte att komma runt problemet genom en mycket detaljerad 
och rigid planläggning, som var avsedd att fungera som ett urverk. Vi vet hur 
det gick. Här kan naturligtvis läsaren invända att det är tveksamt om det verk
ligen fanns en Schlieffenplan i vedertagen mening, men ur den här aktuella 
synvinkeln är detta mindre intressant. Motsatsen utgörs bl.a. av von Moltke 
d.ä., vars botemedel mot osäkerhet var långtgående delegering och skapandet
av en gemensam kultur och doktrin.

Mot denna bakgrund föreslår Desportes tre huvudsakliga metoder att 
reducera krigets dimma: genom att minska det som är oförutsett, att minska 
känsligheten för osäkerhetens inverkan på den egna verksamheten samt att 
utnyttja osäkerheten till egen fördel. 

Underrättelsetjänst och spaning är givetvis det viktigaste medlet att redu
cera krigets dimma. Desportes varnar igen, bl.a. genom att citera van Creveld, 
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för övertron att dagens teknik skulle komma att göra slagfältet mera transpa
rent. Det stora problemet är emellertid inte frånvaron utan mängden av infor
mation. Detta leder i sin tur till frestelsen att vänta med att agera tills att "alla" 
luckor är tilltäppra, men därigenom förloras initiativet. Chefen måste alltså ha 
modet och intuitionen att handla under osäkerhet. Hans mod och intuition 
måste baseras på en förmåga att snabbt förstå de viktigaste faktorerna. 

Desportes anger fyra huvudsakliga metoder för att minska känsligheten 
för osäkerhetens inverkan: flexibel planeringsförmåga, anpassningsförmåga, 
befälsföring som främjar initiativ samt en utbildning som gör all personal van 
vid att agera under osäkerhet. 

Planeringen av en operation måste ta hänsyn till von Moltkes ord att ingen 
operationsplan överlever det första mötet med fiendens huvudstyrka. Det gäl
ler alltså att ha förmåga att under pågående fälttåg planera och genomföra 
manövrar, som kanske inte var tänkbara vid tiden för dess början. Den ame
rikanska framryckningen mot Bagdad med dess successiva anpassning ses av 
Desportes som ett utmärkt exempel. 

När det gäller anpassningsförmågan är reserverna särskilt viktiga for att 
skapa flexibilitet, såväl offensivt som defensivt. Enkla order är en annan viktig 
faktor. Desportes återger den franska operationsordern för den 24 augusti 
1944 under Paris befrielse - två A4-sidor - som trycker på vad som skall åstad
kommas men inte hur. En annan viktig faktor är att förbanden är mångsidiga 
och kan byta uppgift när så behövs. Det amerikanska konceptet Three Block

U'lrtr uttrycker just detta: i ett kvarter omfattande strid, i ett annat fredsbeva
rande verksamhet och i ett tredje humanitär verksamhet. Förbanden måste 
hela tiden kunna växla mellan dessa uppgifter. 

Desportes understryker vikten av den tyska ( och svenska) tanken med 
uppdragsstyrning samt chefernas förmåga att ta initiativ och risker. Den hand
lingskraftige chefen ser osäkerheten som en möjlighet. Det understryk� att en 
sådan befålsföringsprincip måste bygga på en gemensam kultur, där chefer på 
olika nivåer har förtroende och förståelse för varandras handlingssätt. Denna 
förmåga kan endast skapas genom omfattande övning samt en god allmän
bildning - cheferna måste ha såväl stor erfarenhet som hög intelligens och 
kreativitet. Här saknar emellertid recensenten ett resonemang om uppdrags
styrning i dagens multinationella operationer, där förbanden sammansätts mer 
eller mindre ad hoc samtidigt som kraven på politiskt ansvar är mycket stora. 

Slutligen, när det gäller att utnyttja osäkerheten framhåller Desportes rela
tivt välkända metoder: att öka fiendens osäkerhet om det egna agerandet, att 
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skapa handlingsfrihet att gå mot olika mål beroende fiendens agerande samt 
att störa ut fiendens ledningsförmåga. 

Desportes använder, som framgått ovan, såväl äldre som nyare militärhis
toria. Härigenom understöds tesen om oföränderligheten hos krigets natur. 
Han utnyttjar ett stort antal strategiska tänkare från Guiberr och framåt. 
Särskilt frekventa är von Moltke d.ä., Foch, de Gaulle, Van Creveld och Scales 
(amerikansk general som skrivit om Operation Iraqi Freedom). Bokens grund
teser bygger emellertid helt klart på Clausewitz, som är den i särklass oftast 
citerade författaren. 

Decider dans l'incertitude är en liten bok om ett viktigt ämne. Genom de 
omfattande litteraturhänvisningarna ger den också ideer for fortsatt studium. 
Det finns naturligtvis en del invändningar art göra. Kapitlet om uppdragsstyr
ning är, i varje fall för en svensk, bitvis trivialt. Det finns även några historiska 
sakfel bl.a. angående den amerikanska planen för ett krig med Japan ("Plan 
Orange"), 

Som helhet är detta emellertid en viktig bok, som bör läsas av alla som 
fortfarande tror att militär ledning utövas med hjälp av Excelark, eller att 
informationsteknologin har gjort art initiativrika och erfarna chefer inte läng
re behövs. 

Lars Wedin 

Marin guldålder ur franskt perspektiv 

Motte, Martin: Une education geostrategique. La pensee navale fi'anraise de 
la Jeune ficole a 1914. Economica, Institut des Strntegie Comparee, Paris 
2004. 817 s. 

Tiden omkring det förra sekelskiftet har kallats den marina strategins guldål
der. Det är nu som de ldassiska teorierna om sjökriget läggs fast av författare 
som Mahan, Colomb och Corbett. Mahan är ju själva sinnebilden för den 
s k navalismen: "Neptun är Gud, Mahan är hans profet och US Navy den 
enda verldiga kyrkan" som Henry L. Stimson (amerikansk krigsminister 1940-
1945) uttryckte det. Men också i Frankrike lämnades viktiga bidrag till den 
teoretiska utvecklingen. Författare som Daveluy och Darrieus översattes till 
svenska i början av 1900-talet och den franska feune Ecole (unga skolan) har 
med säkerhet haft inflytande på den svenska utvecklingen. 

Martin Mottes här recenserade bok [En geostrategisk bildning. Det fi-anska 
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marina tänkandet fi'ån femte .Ecole till 1914j innehåller en ordentlig genom
gång av det franska marina tänkandet från det katastrofala kriget mot Tyskland 
1870 fram till första världskrigets utbrott 1914. Det skildras mot bakgrund av 
den internationella marina utvecklingen samt den politiska, industriella och 
sociala utvecklingen i Frankrike. Boken bör därför vara värdefull även för den 
som - till skillnad från recensenten - inte är specifikt intresserad av marin
historia. Inte minst finns här intressanta aspekter på civil-militära relationer 
och på spänningen mellan politiska och militära intressen under en viktig 
brytningstid. 

Titelns första del "En geostrategisk bildning" kan förefalla egendomlig. 
Begreppen geostrategi och geopoliti!? är vanliga i Frankrike men ovanliga hos 
oss i Sverige, möjligen för att vi inte är vana att tänka längre än till våra egna 
gränser. Motte förklarar själv betoningen av geostrategi med att man därige
nom kan placera in det marina tänkandet i en större maritim strategisk ram 
med dess viktiga icke-militära delar: ekonomi, diplomati etc. Ett annat skäl 
är att havet i sig inte är ett mål för marin krigföring, i stället är det havet som 
transportled som är viktigt. Ett tredje skäl är den starka kopplingen mellan 
marin krigföring och skapandet av kolonier och därmed flottbaser. De nya 
ångdrivna flottorna kunde ju, till skillnad från sina seglande föregångare, inte 
klara sig utan att anlöpa hamn för drivmedelskomplettering. 

Kriget mot Tyskland 1870 blev en katastrof för Frankrike. Trots stor 
överlägsenhet gentemot Tyskland kom flottan med sina magnifika slagskepp 
från andra kejsardömet att ha liten betydelse. Detta berodde dels på politiska 
överväganden med rädsla för repressalier om man bombarderade tyska hamn
städer, dels på mycket låg beredskap. Inledningsvis kunde dock den franska 
flottan binda cirka 100 000 soldater genom att hota med landstigning 
på Östersjökusten. Detta hot försvann när hösten kom och flottan av väder
skäl inte vågade stanna kvar. Sjömännen utmärkte sig emellertid vid strider 
till lands, och tack vare herraväldet till sjöss kunde Frankrike importera en 
stor mängd vapen från USA. Av kriget drog många slutsatsen att slagflottan 
borde överges. I stället borde man skapa ett system liknande det preussiska, 
med kustförsvar, minor och särskilda kustförsvarsfartyg och kompletterat med 
kryssare för handelskrig. Bortsett från den sistnämnda komponenten känns 
dessa tankar igen från den svenska dåtida debatten! 

Under den aktuella tiden har Frankrike tre tänkbara fiender: Storbritannien, 
Tyskland och Italien. Den förstnämnda försvann i och för sig med bildan
det av Entente Cordiaie 1904, men många sjöofficerare såg denna allians som 
en tillfallighet historiskt och geostrategiskt var och förblev Storbritannien 
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huvudfienden. Eftersom dessa tre stater hade tämligen varierande marin för
måga fick den franska sjöstrategin en dualistisk karaktär, I huvudsak tänkte 
man sig ett eskaderkrig mot Tysldand och/eller Italien medan den brittiska 
flottans styrka tvingade till en strategi byggd på handelskrig och/eller kustför
svar. Den över tiden varierande avvägningen mellan dessa strategier är ett av 
bokens huvudteman. Denna avvägning hänger i sin tur samman med dialek
tiken mellan de två viktigaste tankeskolorna: den materiella, dit ]emie Ecole 
räknas, och den historiska eller neoldassiska med mahanismen som främste 
exponent. Som namnen antyder betonar första skolan de tekniska möjlig
heterna, medan den senare betonar de grundläggande strategiska faktorernas 
kontinuerliga betydelse, 

Under tiden från 1870 till 1914 sker stora tekniska framsteg på alla områ
den. Torpeder, ubåtar och flygplan tillkommer, vilket gör att den dittills två
dimensionella marina strategin nu måste bli tredimensionell för att inkorpo
rera undervattens- och luftdomänerna. Allt detta innebar nya möjligheter och 
därmed utmaningar för sjökrigets teoretiker och praktiker. Denna tekniska 
utvedding medförde att en allt större !dass av industriarbetare bildades, med 
från bönder och borgare skilda intressen. I flottan måste den klassiske sjöman
nen från Bretagne kompletteras med tekniskt kunniga industriarbetarsöner. 
Därmed klasskampen in i flottan. 

En annan viktig strömning i tiden var darwinismen med dess tro på den 
starkares överlevnad. Tron på kriget som det yttersta provet på ett folks för
måga kom att spela en sinister roll i samband med världskrigets utbrott. Detta 
synsätt stämde väl överens med den franska politiska och strategiska traditio
nen av allt eller en nation i vapen, som slåss för sin överlevnad. Dåtida 
författare tycks ha varit mycket förtjusta i Clausewitz tes om det absurda i att 
införa modererande element i kriget, och i Colmar von der Goltz, som häv
dade att massornas krig skulle leda till det extrema våldet. 

Dessa strömningar bildar bakgrunden till feune Ecole, den enda allmänt 
kända specifikt franska marinteoretiska skolan. Skolan grundades av amiralen 
och sedermera marinministern Theophile Aube (1826-1890), men byggde 
på en lång tradition med stan i fästningsbyggaren Vauban (1633-1707), över 
1800-talstänkare som Paixhans samt Jean och Richild Grivel. Aubes grund
läggande tes var att torpeden hade gjort slagskepp och andra större fartyg 
onödiga. Detta var ett synsätt som passade väl in i debatten efter 1870. Aube 
ansåg att herravälde till sjöss inte längre skulle vara möjligt. Därigenom skulle 
Storbritannien, beroende av sina handelsförbindelser, vara sårbart för fransk 
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handelskrigföring. Denna skulle kompletteras med ett kustförsvar, som skulle 
hindra de brittiska slagskeppen att förhärja de franska kusterna. 

Aubes tankevärld var emellertid mycket mer komplicerad än så. Han var 
starkt liberal och såg de små fartygens med nödvändighet sammansvetsade 
besättningar som ett radikalt alternativ till slagskeppens förment aristokratiska 
officerare. Här uppstår möjligen den seglivade myten om att små fartyg är mer 
"demokratiska" än andra jämför tidigare försvarsminister Roine Carlssons 
tal om "plåtschabrak". Torpedbåtarna krävde också mer mod och offensivanda 
än slagskeppen, något som passade det franska kynnet särskilt väl enligt Aube. 
Vidare var han en stark anhängare av arbetsfördelningsprlncipen - istället för 
ett stort fartyg med många olika vapen borde man ha många små och specia
liserade. Handelskriget borde föras utan restriktioner, allt var inte bara tillåtet 
utan legitimt när man slogs för sin existens. 

Även om Aubes tankar passade in i tidens socialistiska strömningar hade 
han stor hjälp av journalisten Gabriel Charmes (1850-1886), som tack vare 
uppkomsten av massmedia och pressfrihet fick stort genomslag. Med amatö
rens stora entusiasm blev Charrnes budskap än mer radikalt än Aubes. Han 
förutsåg en flotta om 500 torpedbåtar, kompletterad med 60 meter långa 
kanonbåtar beväpnade med 140 mm artilleri (!), samt snabba kryssare för 
handelskrig. Av stor betydelse i propagandan var Charmes berättelse hur tor
pedbåtarna 63 och 64 år 1884 oupptäckta hade lyckats nå anfallslägen gente
mot medelhavseskadern. Härav kunde man dra slutsatsen att dessa små fartyg 
autonomt kunde anfalla stora fartyg långt från egen kust. Problemet var bara 
att den händelse Charmes återberättade aldrig hade inträffat. 

]etme Ecole hade naturligtvis inte ett realistiskt budskap. Redan vid medel
havsmanövrarna 1886 visade sig att de små torpedbåtarna (33 respektive 
46 ton) inte dög mycket till i hårt väder. Man kan fråga sig hur Aube, en erfa
ren sjöman, hade kunnat tro något annat. Denne, som då var marinminister, 
avgick 1887. Då hade också två företrädare för den historiska skolan sjöof
ficerarna Gougeard och Bourgois -· öppnat moteld mot de aubska ideerna 
genom att hävda de strategiska ideernas "eviga" giltighet. 

Nästa del inleds med en bra och djupgående analys av Mahans tankar 
och kulturella bakgrund. Denne tycks dock ha fått ganska litet genomslag i 
Frankrike före sekelskiftet. Del två domineras i stället av ]emu Ecole, nu under 
ledning av signaturerna Commandant Z och Henry Montechant, som båda 
hade stått Aube nära. Dessa företrädde en närmast matematisk skola grundad 
på vad vi idag skulle kalla operationsanalys. En viktig skillnad mellan dessa 
och Mahan, som Motte understryker, är att den senare försökte skapa en uni-
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versell teori medan de förra sökte en specifikt fransk strategi. jeune Ecoles tan
kar utsätts dock för hård kritik från flera anhängare av den historiska skolan, 
som sökte en kompromiss mellan denna skolas förkärlek för småfartyg och 
slagskeppens anhängare. 

I del två spelar geostrategiska överväganden en stor roll. Det är inte bara 
franska diskussioner utan även brittiska sådana som refereras. En intressant 
tanke var t.ex. förslaget från 1898 att tillsammans med Ryssland bygga en 
järnväg Oranienburg-Tasjkent i syfte att hota Indien och därmed kompen
sera den franska underlägsenheten till sjöss vis-a-vis Storbritannien. Härutöver 
ges Fashoda-krisen en stor plats kanske lite väl stor med tanke på bokens 
huvudämne. Krisen är emellertid mycket intressant ur ett allmänt strategiskt 
perspektiv genom att den tydligt visar på konsekvenserna av en politik som 
inte är underbyggd med tillräcldig militär förmåga. 

Del tre skildrar mahanismens triumf över jeune Ecole. Debatten kom att 
utspela sig mot bakgrund av de politiska omvälvningarna i Dreyfusskandalens 
spår. ]etme Ecoles efterträdare hade stöd av socialisterna medan deras motstån
dare hade sin hemvist på den konservativa sidan. Den franska mahanismen 
leddes av de tre sjöofficerarna Daveluy, Darrieus och Cuverville, där de två 
förstnämnda de två som är mest kända i Sverige var de mest extrema. 
Medan den senare mer principiellt talade om krigets mål talade de två andra 
främst om fiendens förintande. Nu hade också den allmänna opinionen trött
nat på småfartygen och i stället blivit fascinerad av slagskeppen. Mahanisterna, 
som Motte kallar neoklassiker utan att riktigt förldara varför, blev snart lika 
dogmatiska som Jeune J:,,"coles anhängare varit. 

Det fanns emellertid också modererande element i den franska debatten. 
En av de viktigaste var kommendörkapten Leonce Abeille med antal artik
lar i La Marine Fram;aise 1911-1912. Han protesterade mot den svindlande 
marina upprustningen och Mahans överdrifter och talade om neoldassikernas 
"marina storhetsvansinne". Det är också nu Frankrikes ende verkligt kände 
marinstrateg gör sin entre då den dåvarande fänriken Castex debuterade med 
ett geostrategiskt verk 1904. 

Genom del tre går, som en röd tråd, de marina upprustningarna och det 
ökande brittisk-franska samarbetet inför första världskrigets utbrott. 

Mattes bok är nödvändig för dem som intresserar sig för den marina 
strategins historia och i synnerhet för flottpolitiken före första världskriget. 
Historien om ]eune Ecole och dess sökande efter en teknisk lösning på den 
franska underlägsenheten är lärorik också för dagens svenska försvarsmakt. 
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Förhoppningsvis är det sant som ryktet säger att han nu skriver en bok om 
franska flottan under mellankrigstiden. 

Boken är relativt lättläst och de successiva sammanfattningarna är av stort 
värde. Självklart finns det en del att anmärka på. Man skulle t.ex. önska att 
omnämnda aktörer presenterades med födelse- och dödsår. Motte förklarar 
aldrig riktigt varifrån begreppet "neoklassiker" kommer. Han är också väl för
tjust i klichen "X:s tänkande kom att spela stor roll ända in på 1900-talet" 
- när tänkandet i fråga utspelade sig under sent 1890-tal blir det lite löjligt.
Men detta är detaljer.

Det breda anslaget innebär naturligtvis både för- och nackdelar. Fördelen 
utgörs självklart av den allsidiga belysningen av de aktuella frågorna. Men 
detta för också med sig att det blir litet svårt att se "skogen för alla träd"; d.v.s. 
att göra en syntes. Sammanfattningsvis dock en mycket läsvärd bok. 

Lars Wedin 

En supermaktsmarin föds 

Baer, George W.: Sjöma!?t under 100 å1: US Navy 1890-1990. Del I. 1890-
L945. Marinlitteraturföreningen, Stockholm 2004, 288 s. 

USA:s flotta har varit ett mycket viktigt instrument i tillvaratagandet av natio
nens såväl ekonomiska som säkerhetsmässiga intressen. I nedgångsperioder för 
det amerikanska militärväsendet har flottan i allmänhet lyckats att argumen
tera väl för sin roll. Det borde därför vara värdefullt för en vidare läsekrets, än 
den marinspecifikt intresserade, att ta del av professor Baers flerfaldigt pris
belönta bok. George W. Baer har en mångårig verksamhet vid US Naval Wtir 
College bakom sig, vilket får anses vara en utmärkt utsiktspunkt för behand
landet av rubricerat ämne. 

Bokens femdofemådga perspektiv innebär att det är första hälften av den 
amerikanska flottans moderna historia som avhandlas i den nu utkomna delen. 
Starttid punkten på framställningen är lämpligt vald i och med att den ameri
kanska flottans roll från omkring år 1890 genomgick en total förändring. Det 
koncept för sjömakt, som från denna tid utvecklades, lade tonvikten på en 
offensiv slagflotta. Idefundamentet utgjordes givetvis av boken The lnfluence 
ofSea Power Upon History, författad av dåvarande kommendören, sedermera 
konteramiralen, Alfred Thayer Mahan. Boken publicerades år 1890 och blev 
mycket uppmärksammad inte bara i det egna landet utan även i bland annat 
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Storbritannien och Tyskland, liksom i vårt eget land. Boken kommunicerade 
ett budskap, vars syfte var att förändra USA:s syn på den nationella säkerheten 
i en riktning, som betonade landets maritima profil i rådande konkurrenssi
tuation med andra starka nationer med dito flottor. Mahan argumenterade för 
ett offensivt sjöherravälde grundat på en stark slagflotta, som var stridsberedd 
redan i fredstid. För Mahan, som marinstrategisk skriftställare, var således 
flottan ett centralt maktinstrumem i landets säkerhetspolitik. 

Den amerikanska nationens välstånd och en stark flotta var för Mahan 
två sidor av samma mynt. Han insåg tydligt att för att nå sitt mål, krävdes en 
förståelse for sjömaktens betydelse inte bara hos de politiska beslutsfattarna, 
utan också hos breda befolkningsgrupper. Skattebetalarna behövde alltså en 
förståelse for den offensiva slagflottans betydelse för att denna skulle kunna 
bli verklighet! 

På det rent praktiska planet innebar Mahans tankar omtumlande för
ändringar. Före år 1890 hade den amerikanska flottan bestått av kryssare, 
som detacherats eskadervis till olika havsområden samt, som en reminiscens 
från inbördeskrigets erfarenheter, monitorer i rollen som flytande batterier 
for hamnförsvaret av det kontinentala USA. Konceptet gav en angripande 
sjömakt uppenbara fördelar liksom att en blockad mot amerikanska hamnar 
relativt lätt kunde genomföras. Botemedlet, som skulle förhindra ett angrepp 
mot USA, låg alltså i den av Mahan förfäktade tesen om sjöherravälde, vil
ket byggde på en slagflotta, som kunde möta en fiendeflotta i en avgörande 
drabbning. Tankarna om sjöherravälde var i sin tur en förutsättning för att 
USA:s flotta skulle kunna lösa blockaduppgifter, respektive bryta desamma 
liksom att skydda egen och bekämpa motståndarens sjöfart. 

Mahans tankegångar fick snabbt politiskt genomslag och redan samma 
år som han publicerade sin bok, gav de politiska instanserna grönt ljus till 
ett inledande förverkligande av Mahans kungstanke. Det är i vår tid sällan 
förekommande att en enskild person lyckas förändra militära eller andra sam
hällsområden på ett genomgripande sätt, men det är tveklöst så att Mahans 
tankegångar, liksom hans förmåga att sälja dessa till de rätta beslutsfattarna, 
förändrade den amerikanska nationens syn på det marina maktinstrumentet. 
De lade också grunden till en helt ny amerikansk sjömilitär kultur. Under 
decennier gav sjömaktsbegreppet legitimitet, såväl inåt USA:s flotta, som utåt 
mot det amerikansk samhället. Både det politiska stödet liksom allmänhe
tens stöd var starkt. Den speciella inomorganisationskulturen i flottan kom 
att karakteriseras av en känsla att tillhöra nationens främsta militärstrategiska 
verktyg, av oberoende ställning i operativa sammanhang och av en självstän-

254



Recensioner 

dighet som bland annat möjliggjordes av framgångsrik politisk lobbyism och 
starka stödorganisationer. 

Sjömaktsbegreppet var genialt i så måtto att det identifierade flottan med 
de nationella intressena, varmed denna per automatik blev en integrerad del 
av nationens politik. Denna solida position behövde emellertid försvaras 
genom att organisationen utvecklades i takt med omvärldsrealiteterna. Det 
var här det började krakelera redan innan första världskriget var slut. Rollen 
för flottan under åren 1917-1918 blev inte att tilldela motståndare det avgö
rande och förintande sjöslaget. Rollen blev i stället avsevärt mindre glamorös. 
Transporterna av de amerikanska armeförbanden och deras logistiska behov 
till den europeiska krigsskådeplatsen liksom konvojering kom att dominera. 

Någon identifierbar fiende till sjöss som motiverade vidmakthållande av 
slagflottan kunde svårligen upptäckas efter världskrigets slut. Försvarsgrenens 
företrädare hade svårt att tänka i banor som låg vid sidan av den "mahanska" 
traditionen. Följaktligen fick dessa företrädare tilltagande svårigheter i argu
mentationen med de aktörer, som definierade de nationella intressena och 
fördelade de ekonomiska resurserna, således administrationen och kongressen. 
Om flottans ledning hade svårt med nytänkande, så satte detta också tydliga 
avtryck inom den egna organisationen med doktrinär stiltje som följd. 

Till ovanstående svårigheter skall läggas den amerikanska isolationismen 
decennierna efter första världskriget liksom den ekonomiska depression, som 
drabbade landet fram till slutet av 19.30-talet. Under denna tid försvagades 
flottans position genom frånvaron av en motståndare, som kunde motivera 
satsningar inom det marina området. Stödet för Mahans offensiva sjökrigs
strategi som byggde på sjöherravälde var borta! 

Fredsoptimism och internationella marina nedrustningssträvanden under 
perioden 1920-1930 skapade en politisk atmosfär i USA som motverkade 
förnyelsebehovet inom flottan. Trots dessa starkt återhållande yttre förutsätt
ningar, inklusive de inskränkningar som medfördes av 1936 års internationella 
flottavtal, lyckades den amerikanska flottan att modernisera ett antal kvarva
rande slagskepp, utveckla doktrinen för användningen, liksom konstruerandet 
av, hangarfartyg samt en doktrin för amfibieoperationer. Sammantaget gjorde 
denna utveckling att man inför det andra världskriget utbrott hade en någor
lunda balanserad kapadtetsbredd. 

Det andra världskriget kom att karaktäriseras av en enorm utbyggnad av de 
marina resurserna. Att med utgångspunkt i katastrofen i Pearl Harbor kunna 
skapa herravälde till sjöss åtföljt av de strategiska offensiverna i Europa och 
Asien åren 1943-1945, då flottan framgångsrikt förenade den offensiva sjö-
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makten med flygkomponenten, är en tribut till den amerikanska nationens 
styrka. 

George W. Baers bok är ett viktigt bidrag till förståelsen av USA:s syn 
på användningen av sina militära maktmedel genom historien. Den första 
delen kommer att följas upp med en svensk översättning av del II i marinlit
teraturföreningens regi. Denna emotses, då den första delen varmt kan rekom
menderas. 

Tommy Jeppsson 

Maritim väckarklocka 

Langewiesche, William: The Outlaw Sea. A Wodd of Freedom, Chaos, and 
Crime. North Point Press, New York 2004, 239 s. 

Detta är en för Militärhistorisk Tidskrift ovanlig bok. Den rör varken historia 
eller militär strategi och är inte en vetenskaplig utan en journalistisk bok. 
Den rör emellertid ett mycket viktigt ämne - den globala sjöfart, som vårt 
välstånd är beroende av. Boken är mycket välskriven och byggd på omfattande 
studier. 

Författarens tes, som framgår av titeln, är att havet och sjöfarten fortfaran
de är utanför regeringars kontroll. Stora delar av den globala handelssjöfarten 
drivs under bekvämlighetsflagg av affårsintressen i de stora handelsstädema. 
Omsorgen om dem som arbetar ombord är ofta mycket låg. Samtidigt fraktas 
nästan alla såväl råvaror som färdiga produkter på fartyg, varför världsekono
min är starkt beroende av en säker sjöfart. 

Boken består av sex kapitel. Vart och ett behandlar ett ämne, som åskådlig
görs genom en beskrivning av en verklig händelse. 

Den första episoden beskriver tankern Krystats undergång 2001 i en storm 
till följd av ålder, dåligt underhåll och kravet på snabb framfart. Skildringen 
av undergången och stormen är mästerlig, recensenten har som f.d. sjöofficer 
en viss erfarenhet av hårt väder. De flesta i besättningen dog - de anhörigas 
tystnad köptes till ett lågt pris. Den egentliga orsaken till katastrofen anser 
Langewiesche vara dålig kontroll, oansvariga ägare och en besättning, rekryte
rad från tredje världen och glad över ett jobb - även om det var på ett farligt 
fartyg. 

Det andra kapitlet behandlar terrorism, smuggling och sjöröveri. 
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Huvudepisoden är en attack av pirater mot ett fartyg i Malackasundet. Ett av 
huvudproblemen som Langewiesche tar upp är problemet med jurisdiktionen 
på det fria havet - endast f!aggstaten har rätt att visitera ett misstänkt fartyg. 
Och detta görs inte av flaggstater som Liberia eller Malta. Därför, hävdar 
författaren, har örlogsfartygs patrullering mycket liten verkan. Här kan man 
invända att erfarenheten från tiden efter tsunamikatastrofen 2004 förefaller 
ha visat att närvaro av örlogsfartyg har en viss avskräckande inverkan. Vidare 
anses NATOs patrullering i syfte att avskräcka terrorister i Medel havet ha varit 
någorlunda framgångsrik. 

Det tredje kapitlet behandlar relativt kort oljekatastroferna längs Europas 
kuster och svårigheten att hindra dessa. Här är fokus på EU:s oförmåga att på 
allvar göra något åt undermåligt tonnage åtminstone delvis därför att vissa 
medlemsstater inte tar tillräckligt ansvar. 

De fjärde och femte kapitlen handlar om Estonia. Det första av de två 
behandlar katastrofen från omgivningens perspektiv. Särskilt intresserar sig 
författaren för Jutta Rabe och hennes teorier om sabotage. Han tillbakavisar 
dem. Han tycks dra slutsatsen att Rabe och hennes meningsfränder helt enkelt 
inte kan förstå att även ett litet hav som Östersjön blir farligt i storm. Det 
andra, bokens längsta, ger en brutalt realistisk skildring av katastrofen sedd 
med passagerarnas ögon. Här diskuteras också frågan om bogvisiret och det 
tyska varvets agerande i syfte att rentvå sig och skjuta skulden på Estland som 
en f.d. sovjetrepublik Slutsatsen tycks vara att i brist på tydliga tekniska svar 
kommer haveriets orsaker alltid att vara oklara och ge upphov till misstro. 

Det sista kapitlet handlar om hur fattiga arbetare i tredje världen, speciellt i 
Bangladesh, hugger upp uttjänta fartyg under milt sagt ruskiga förhållanden. 

The Out!aw Sea ställer många frågor men ger inga enkla svar. Bokens mil
jöskildringar är mycket väl utförda och grovt realistiska. Den fyller absolut 
ett tomrum i Sverige, där maritima frågor egendomligt nog endast ägnas ett 
förstrött intresse. Med tanke på den strategiska vikten av en säker global sjöfart 
kan man bara hoppas att EU med tiden orkar utveckla en verldig maritim 
strategi, som kopplar samman såväl militära som polisiära och ekonomiska 
faktorer. Langewiesches bok borde kunna tjäna som väckarklocka inför ett 
sådant projekt. 

Lars Wedin 
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Små båtar och stora fartyg 

Unda Maris. 5jöfartsmuseet i Göteborg årsbok 2001-2003. Föl'eningen 
Götebol'gs Sjöfru:tsmuseum, Götebol'g 2004, 122 s. 

Arets årsbok från Föreningen Göteborgs sjöfartsmuseum är en vacker liten 
bok med tre intressanta artiklar - alla vackert illustrerade. 

Den första artikeln är "Skepps båtar" av Martin Dunge. Den är en ordentlig 
genomgång av olika typer av skeppsbåtar för såväl örlogs- som handelsflotta. 
Genomgången visar med emfas att ingressen "De skeppsbåtar ... äro av många 
slag och variera betydligt till antal och storlek ... " har fog för sig. Materialet 
omfattar båtar från 1500-talet och framåt till mitten av 1900-talet. I en avslu
tande del beskrivs olika typer av livbåtar, deras utrustning och benämningar 
av olika delar. Recensenten, som en gång pluggat in dessa ibland fantasifulla 
beteckningar, undrar förstås om den unge sjöofficeren fortfarande vet vad t.ex. 
ett jäckvantär. Riktigt korrekt är det väl däremot inte att beskriva en stångmin
båt i artikel om skeppsbåtar; sådana var ju knappast skeppsbåtar utan själv
ständiga enheter. A andra sidan täcks härmed ett intressant utvecklingssteg i 
örlogsflottans utveckling. 

Den andra artikeln är Kent Olssons "Svenska Amerika Linjen". Artikeln 
beskriver framväxten av den svenska linjetrafiken på Nordamerika. Av särskilt 
intresse är de inledande kona avsnitten om hur Sverige blev en sjöfartsnation i 
början av förra seklet. Den rikt illustrerade artikeln täcker ett stort antal aspek
ter av teknisk och ekonomisk natur med tonvikt på tiden fram till omkring 
andra världskriget. När man ser bilderna från exempelvis förstaldassmatsalen 
eller gymnastiksalen kan man inte låta bli att känna en viss nostalgi avseende 
en tid då folk hade tid (och råd) att resa på detta sätt i stället för att sitta som 
sardiner i ett flygplan och äta med plastbestick. 

Den sista artikeln utgörs av Valde Lundhs och Ola Christenssons "Varför 
gick skeppet Götheborg på grund hösten 17 43?". Det är alltså om den nyli
gen färdigställda Götheborg IIl:s förebild det handlar. Artikeln är en noggrann 
navigatorisk genomgång där huvudfrågan är: varför miste skeppet plötsligt 
styrförmågan, vilket ledde till grundstötning och undergång. Svaret är, hävdar 
Lundh i en väl belagd plädering, ett hydrografiskt fenomen kallat dödvatten. 
Christensson däremot behandlar de juridiska förhållandena och det rättsliga 
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efterspelet. Här får vi också några notiser om lotsen, som dömdes för haveriet 

- oskyldigt enligt Lundhs förldaring.

Lars Wedin 

Vårt svunna flygvapen 

Braunstein, Christian: Svenska flygvapnets förband och skolor under 1900-
talet. Statens försvarshistoriska museet, Stockholm 2005, 166 s. 

Boken Svenska flygvapnets forband och skolor under 1900-talet kan sägas komma 
i rätt tid. Försvarsmakten och därmed även flygvapnet har varit utsatta för en 
hårdhänt bantning under de senaste decennierna och slutet har vi knappast 
sett ännu. Detta har medfört en strid ström av förbandsmonografier; inför 
nedläggningarna och andra organisationsförändringar har ofta följt ett behov 
att dokumentera det förflutna. Det finns då också ett behov att systematiskt 
sammanfatta och redovisa läget på högre nivå och det är vad som nu skett 
för flygvapnets del. Mönstret för denna typ av sammanställningar skapades 
av Carl Herlitz 1967, då han gav ut Svenska armens regementen, som snabbt 
fick en välförtjänt popularitet. Den trycktes efter en tid i en ny upplaga och 
kom för några år sedan ut i en ordentligt överarbetad version av överstelöjt
nant Christian Braunstein. Denne har nu tagit sig an en annan försvarsgren 
och anpassat den tidigare strukturen efter det nya föremålet. Resultatet är 
en i huvudsak väldisponerad och välskriven sammanfattning av flygvapnets 
historia med förbanden i fokus - av naturliga skäl har många flygvapenmo
nografier tenderat att bli väl flygplanfetischistiska och det är vi inte ensamma 
om i Sverige. Jag vill understryka detta positiva intryck i stort, när jag nu 
över till att granska verket med kritiska ögon. 

Boken inleds med en genomgång av flygvapnets organisationsutveclding, 
flygplan och helikoptrar samt uniformer och tjänstetecken, därefter följer 
redovisningar av flygflottiljerna, eskadrar och kommandon, "tillfälliga krigs
flottiljer" samt skolor och centra. Det är särskilt förtjänstfullt att flygvapnets 
organisationsutveckling beskrivs. Det borde dock ha påpekats att normalflot
tiljen organiserades med tre flygande divisioner (de ursprungligen få undanta
gen hanteras i de förhandsvisa avsnitten). 

Flygbasområdenas (flybo) uppgifter är något styvmoderligt behandlade. 
Flybostaberna svarade för flygvapnets territoriella infrastruktur i form av flyg-
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baser och luftbevakning, medan eskadrarna var de operativt rörliga enheterna 
med sina flygande förband och deras stridsledningsresurser. När flybostaberna 
och (jakt)eskaderstaberna slogs ihop 1957 innebar detta ett paradigmskifte i 
synen på eskadrarnas tidigare starkt omhuldade operativa frihet, genom att 
jakteskadrarna gavs ett territoriellt ansvar nu prioriterades istället en enhet
lig ledning av alla resurser. Knytningen av luftförsvarssektorernas ursprung
liga beteckningar till flygbasområdena hängde samman med de senares roll 
och borde ha påtalats (det västra betecknades vidare flybo W!). De nämnda 
stabernas och de senare flygkommandonas uppgifter borde kunna redovisas 
kortfattat och i ett sammanhang, så att ledningsförhållanden och innebörden 
av förändringar i dessa blir ldarare för den mindre initierade läsaren. 

I samband med redovisningen av organisationsutvecklingen borde även 
flygförvaltningens vapen ha tagits med. Det fastställdes 1955 och kom att 
återupptas av huvudavdelningen för flygmateriel inom Försvarets materiel
verk 1989. Ett kommandotecken, som förtjänat att tas med, är det inofficiella 
som utfördes för Chefen för flygvapnet 1952. Luftbevakningen tilldelades ett 
särskilt vapen, den enda tjänstegren som förärades ett officiellt fastställt sådant, 
och detta kom fyra decennier senare att bli stilbildande för utformningen av 
vapnen för flygvapnets förband, skolor och centra med flygemblemet i en 
ginstam över den vapenbild som representerar den territoriella förläggningen 
eller verksamheten. 

När det gäller märkningen av flygplanen borde principerna för divisions
färger och anropssignaler redovisas i de allmänna avsnitten. Divisionsfärgerna 
avspeglades inte enbart i den flygande personalens halsdukar utan också i flyg
planens märkning, divisionsbenärnningar och emblematik. 

Uniformsavsnittet var intressant att läsa även för recensenten, som upp
fattar sig som rätt välinformerad inom området. Några anmärkningar dock. 
Flygvapnets paradskärp utgjordes ursprungligen av ett lmutskärp, m/30, och 
stickerten bars till detta eller till livrem av officerare i fan- och honnörsvakter 
m m. Det framgår inte klart av de tidiga uniforms- och tjänstgöringsreglemen
tena var tillämpningsgränsen gick och äldre kamrater skakar på huvudet! Med 
införandet av trupparadskärp m/52, som det i boken avbildade ursprungligen 
benämndes, skapades en enhetlig lösning. Förhistorien till knapp m/30, som 
knapp för livdragonerna innan K 1 och K 2 slogs ihop 1928 och knappen blev 
"ledig", borde ha nämnts. Gradbeteclrningssystemet m/30 illustreras omväx
lande med bilder från UniF fastställd 1951 och UniR FM 1999. Det hade 
varit att föredra att konsekvent använda det förra verket för m/30-systemet, 
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inte minst av estetiska skäl, men med bilderna på det modifierade gradbeted:
ningssystemet från 2002 ur den senaste reglementsutgåvan. 

I och med utbyggnaden av strilsystemet (stdl står för stridsledning och 
luftbevakning) kom en skara utlokaliserade enheter med egna traditioner och 
stark egen identitet och sammanhållning att skapas. De första luftförsvars
centralerna (lfc) 0 3 och O 2 byggdes i anslutning till berghangarerna på F 
16 och F 18 flottiljområden och samhörigheten med flottiljen var naturlig. 
Den fortsatta utbyggnaden av fristående fortifikatoriska anläggningar utan 
direkt fysisk kontakt med flottiljerna betydde, särskilt med övergången till 
Stril 60, att känslan av självständighet ökade. Ledningscentralerna var liksom 
de flygande divisionerna kaderorganiserade och bemannade i fredstid, dels för 
utbildnings- och övningsbehov, dels som ett led i den incidentberedskap som 
präglade flygvapnet under det kalla kriget. Ett uttryck för dessa förhållanden 
var den emblematik som frodades, regelmässigt grundad på djurnamnen i 
anropssignalerna som t ex Puman och Geten (endast försvarssekretessen hin
drar recensenten att avslöja varför dessa exempel valts). Hur denna fråga lämp
ligen hanteras kan diskuteras. Till del kan det ske flottiljvis liksom divisio
nerna, men ett alternativ kan vara en samlad hantering. Ett skäl till det senare 
vore de växlande flottiljtillhörigheterna för vissa anläggningar förorsakade av 
förbandsnedläggningar; !fe O 5, senare Mitt, kom successivt att tillhöra F 8, 
F 1 och F 16 - men uppgifterna förblev desamma! 

Det finns ytterligare en tjänstegren, nämligen bastjänsten, som knap
past alls berörs i boken. På flottiljerna är klargöringstjänsten nära knuten till 
divisionernas verksamhet och tjänstegrenen är integrerad i den dagliga verk
samheten. För krigsbaserna organiserades basbataljoner, men dessa samlades 
endast relativt begränsad tid i samband med stora övningar och för det dag
liga vidmakthållandet svarade bastroppar, vilka var för små enheter för att 
ha förutsättningar att institutionalisera en självständig förbandsanda. Dessa 
förhållanden borde ha berörts. Bastjänsten är generellt den tjänstegren som 
tilldragit sig minst intresse i historieskrivningen kring flygvapnet och förtjänar 
en mer omfattande studie. 

En av förtjänsterna med den samlade återgivningen av fanor, heraldiska 
vapen och emblem är de jämförelser som kan göras. Bakom heraldiska 
symbolspråket ligger en strävan efter enkelhet och klarhet. När det gäller 
fanorna, kan man här tydligt se det problem som skapats av behovet att ge 
uttryck för traditionsbärande från nedlagda förband. De sentida fanorna för 
F 4, F 16 och F 17 ger ett plottrigt intryck i förhållande till de ursprungliga 
dukarna. Lösningen, som försöktes att på F 16-duken förenkla symboliken 
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kring de nedlagda sju förbanden med en sjuuddig stjärna, är konstruktiv, men 
fortfarande inte estetiskt tillräckligt bra. Problemet är inte unikt för flygvapnet 
och ställer krav på nytänkande. Troligen på grund av tidsförhållandena kring 
tillkomsten av verken saknas hos Braunstein en referens till Leif Törnquists 
artikel "Flygvapnets fanor" i Ikaros Flygvapenmusei årsbok 2004, vilken 
ger en intressant redovisning av tillkomsten och utvecklingen av dukarna. 
Törnquist avslutar sin artikel med att behandla traditionsproblematiken vid 
framtagningen av F 17:s fana. Han förutspår därvid bekymren inför framtida 
nedläggningar, vilket understryker behovet av en god lösning. 

Jämförelserna mellan den officiellt påbjudna heraldiken och den lokala 
heraldiken på divisions- och kompaninivå inbjuder till funderingar. Den 
senare far ses som spontan och skapad av lokala förmågor parallellt med eller 
i vissa fall möjligen som protest mot den förra. Förhållandet är inte unikt för 
der svenska flygvapnet och torde utgöra såväl en självständighetsmanifesta
tion som ett tecken på den officiella heraldikens bristande förankring på lägre 
nivåer i organisationen. Stora skillnader föreligger i kvaliteten vad gäller såväl 
symbolik som utförande, här finns hela skalan från suggestiva bilder utförda 
i ett elegant tecknat utförandet, som i emblemen för 2. div F 1 och F 18:s 
divisionsemblem från 1960-talet, till bilder med mer mediokert innehåll och 
utförande. Läsaren kan döma själv. Många av de valda symbolerna talar för 
sig själva, i den mån de inte kommenteras i texten, men även en i heraldikens 
bildspråk välorienterad läsare har anledning att fråga sig vad som ligger bakom 
det blå avslitna örnhuvudet i Norra flygkommandots, FKN, vapen. 

Genomgången av flottiljerna visar att flygvapnet har besparats den horrör 
som drabbade armen vid förbandsnedläggningarna efter 1925 års försvarsbe
slut, då den från 1634 års regeringsform rådande inbördes ordningen mellan 
förbanden slogs sönder. Flygvapnet har bibehållit den ursprungliga ordningen 
mellan förbanden, även om lakunerna i nummerserien blivit många. Vi far 
hoppas att inte samma traditions- och historielöshet som präglade armens 
omnumrering skall smitta av sig på den yngre försvarsgrenen. Så skedde inte 
inom armen när de finska förbanden föll bort 1809 - de kvarvarande förban
den bibehöll då sin inbördes ordning - och det hade inte varit nödvändigt 
efter 1925. Vem som låg bakom vandaliseringen har inte lyfts fram av den 
militärhistoriska forskningen. 

Ett avsnitt rubricerat "Tillfälliga krigsflottiljer" avhandlar F 19 och F 22, 
som var de frivilliga svenska förbanden i Vinterkriget och i FN-insatsen i 
Kongo. Rubriken leder tanken till termen "krigsförband", vilket det inte var 
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fråga om. Eftersom Sverige formellt inte var i krig borde även av detta skäl en 
annan rubrik ha valts, t.ex. "Förband i utlandstjänst". 

I den avslutande redovisningen av skolor och centra borde flygförvaltning
ens försökscentral, Fe, och dess organisatoriska efterföljare ha getts utrymme. 
Försökscentralen hade stor betydelse för flygvapnets tekniska utveckling, den 
var en viktig länk mellan vapnet och industrin och hade en ställning som 
påminde om skolornas och centras. 

Förtjänsten och kraften i ett verk av den karaktär, som det här recenserade 
representerar, ligger i hög grad i bildmaterialet. Bildkvaliteten är tyvärr ojämn 
och särskilt drabbade är bilderna på fanor och emblem, som därför inte kom
mer till sin rätt. Eftersom denna typ av verk inte endast är deskriptiv utan i sin 
roll som uppslagsverk också får en normativ funktion, är detaljuppgifter och 
typografi viktiga och här finns en del att se över till en senare upplaga. 

Efter dessa delvis kritiska synpunkter vill jag återvända till helhetsbilden av 
Braunsteins verk som är positiv - han har skapat en utmärkt översikt och ett 
värdefullt uppslagsverk som ger kunskap och inbjuder till reflexion omkring 
vår yngsta försvarsgren. Det förtjänar spridning och nya, överarbetade, upp

lagor! 

Bertil Wennerholm 

Fälttecken i ett krympt försvar 

Braunstein, Christian: Svenska fiirsvarsmaktens falttecken efter millennieskiftet. 
Statens forsvarshistol'iska museer, Stockholm 2004, 199 s. 

Christian Braunstein har aktualiserat och vidareutvecldat sin Svenska annefiir
band under 1900-talet från 2003 vad avser fålttecknens utveckling i en ny bok. 
Här föreligger nu en samlad aktuell framställning av läget, vilket inte minst när 
det gäller hanteringen av den framtida traditionsvården inom Försvarsmakten 
är värdefullt. Redovisningen inleds med en allmän bakgrundsteckning med 
definitioner och de regler som styr utformningen av kommandotecken, fält
tecken och andra dukar som behandlas i verket. Därefter följer en beskrivning 
av Irma Wallenborg av hur tillverkningen av dukarna sker och så följer en 
omfattande bilagedel som tar upp beskrivningar och avbildningar av aktuella 
dukar. 

Som framhölls i föregående recension är det av stort värde med tillgång 
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till en så fullständig återgivning av dukarna som här föreligger. Därmed finns 
också möjlighet till en kritisk granskning och jämförelse av de beskrivna 
objekten ett perspektiv som tyvärr saknas i boken. 

Enligt heraldikens regler är vapenbeskrivningen (blasoneringen) oförän
derlig, medan den konstnärliga och hantverksmässiga utformningen varieras 
i en anpassning till tidens smak och formspråk. Variationer i utformningen 
betingas också av konstnärernas och konsthantverkarnas uppfattningar och 
maner. Här ser man de något äldre dukarna ritade av konstnärer som Brita 
Grep och senare dukar av Ingrid Lamby, Bengt Olof Kälde och Kristina 
Holmgård-Almberg. 

Bengt Olof Kälde står för utformningen av Livgardets fana och standar. 
Här föreligger en stor skillnad i intrycken av dukarna. Medan fanan, ursprung
ligen utförd för Svea livgarde 2000, uppvisar balans mellan vapenbild och duk 
i likhet med Brita Greps tidigare fanor för I 3 (1956) och I 4 (1964) så är 
detta inte fallet med standaret, ursprungligen tilldelat K 1 1995. En för stor 
vapenbild är här intryckt på duken och företer en obalans vid jämförelse med 
Brita Greps standar för K 3 från 1957. 

Kristina Holmgård-Åkerberg har en intressant personlig stil med en linje
föring som ger ett pregnant intryck i teckningen av emblemen, de verkar vara 
skurna ur metall. Detta är särskilt tydligt i utformningen av P 7 :s fana samt 
Artilleri- och Luftvärnsregementenas standar. Utformningen är generellt väl 
lämpad för militära förbands fålttecken. När det gäller flygvapnets dukar kan 
man notera en utveclding från hennes teckning av Flygskolans fana från 1996 
med sin traditionella utformning av flygemblemet till de senare dukarna för F 
4 (2001) och F 17 (2004), där propellern i flygemblemet givits ett hårt borr
liknande utseende samtidigt som vingarna i sina översta vingpennor uppvisar 
en påbörjad förvandling från fågel- till fladdermusvingar. Totalintrycket är 
oskönt och fråga är om inte konsnären här tagit sig friheter på gränsen av vad 
vapenbeskrivningen bjuder. 

När det gäller vapenbeskrivningarna, d v s den i princip tidlösa utform
ningen av dukarna, finns det också anledning till en del reflexioner. I 1950 
års föreskrifter, väsentligen upprepade 1972, fastställdes att standarens dukar 
skulle ha gul frans, medan de nu aktuella föreskrifterna från 1994 säger att 
fransen skall ha samma färg som bottenduken. En jämförelse mellan K 1 :s och 
K 3:s ovan nämnda standar samt mellan Norrlands luftvärnsbataljons standar 
(ursprungligen för Lv 7) och de sentida standaren för A 9 och Lv 6 visar hur 
olycklig denna klåfingrighet med föreskrifterna var - den avvikande färgen 
på fransen ger ett helt annat liv åt dukarna, oavsett den konstnärliga urform-
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ningen i övrigt. Fransarna har historiskt sett alltid haft en från dukarna något 
avvikande färg, om så endast genom inblandning av guld- eller silvertrådar. 

Segernamnen på de senare utförda dukarna är maskinbroderade med sans
seriftypsnitt som ger ett själlöst intryck i förhållande till de äldre handbro
derade segernamnen i typsnitt av antikvatyp. Huruvida skillnaden beror på 
tekniken eller valet av typsnitt eller båda i kombination, undandrar sig recen
sentens bedömning, men den resulterande effekten borde stämma till efter
tanke, eftersom den drar ned totalintrycket av dukarna genom att kontrasten 
är stor mot dukens huvudmotiv, som har en helt annan klass. 

I Sverige kan fälttecknens principiella utseende härledas till 1686 års för
ordning och uppföljningen med ett kungligt brev 1700 avseende de tilH'ålliga 
förstärkningsförbanden (tremänningar m m). För kompanistandar och kom
panifanor upptogs hela duken av vapnet för det landskap varifrån manskapet 
rekryterades. På livfälttecknen (för överstens kompani) och på andra dukar, 
som inte kom att utformas enligt huvudregeln, sattes det regionala vapnet i 
övre inre hörnet. Andra lösningar, grundade på blågula korsdukar, har tid 
annan prövats (1819, 1838 och 1899) men återgång har hittills skett till de 
nämnda principerna (1844 och 1950). På 1930-talet kom för specialtrupp
slagen inom armen, för kustartilleriet och flygvapnet att utkristalliseras en ny 
form: i dukens mitt tre kronor eller för först flygvapnet, senare kustartilleriet 
och armeflyget dess emblem. I övre inre hörnet sattes respektive regionala 
vapenbild enligt tidigare. För artilleriets och luftvärnets dukar anbringades i 
dukarnas övriga hörn truppslagsemblem och för ingenjör- och signaltrupperna 
i övre inre hörnet en trnppslagssymbol, varpå lades det fullständiga regionala 
vapnet. Här börjar alltså en tendens att överbelasta dukarna att synas. 

Ett problem, som nämnts i föregående recension, är ambitionen att tränga 
in symbolik från flera förband på samma duk. Detta gick bra när det var fråga 
om två förband med uttryck som i K 1 :s, I 4:s och I 12:s dukar. På A 9:s, Lv 
6:s och F 17:s dukar har man nu fört in de regionala vapen som represente
rar flera nedlagda förbands traditioner. Detta ger ett splittrat och plottrigt 
intryck. Hörndekorationer har tidigare alltid varit desamma i de fyra hörnen 
- fyrkulor, kronor eller liknande och har därför inte splittrat uppmärksam
heten. När de olika vapenbilderna nu ställer krav på uppmärksamhet fladdrar
blicken över duken och helhetsintrycket störs. Denna utveclding bör snarast
stoppas och nya vägar sökas.

I inledningsavsnittet återges föreskrifterna om att nya dukar för samman
slagna förband skall återspegla de upptagna traditionerna. Problematiken 
ovan hänger samman med denna regel. En möjlig lösning är att välja andra 
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vapenbilder eller symboler som i sig representerar en större enhet, exempel
vis en återgång till trekronorsvapnet (som i det tidigare A l:s standar) för 
Artilleriregementet såsom ensamt i riket. En annan väg vore att frångå den 
strikta regeln att varje regemente endast för ett fälttecken och övergå till batal
jonsfälttecken för de regementen som har bataljoner, vilka representerar skilda 
truppslag. Så är fallet vid Livgardet idag, där gardesbataljonen för den tidigare 
I 1 :s fana och dragonbataljonen K 1 :s standar samt i praktiken vid I 19 - skill
naden tycks snarast ligga i benämningen av dukarna. Genom att många tidi
gare regementsfanor förs vidare av de s k "grupperna" har en del av problemet 
lösts, men den fortsatta organisationsutvecklingen kommer säkert att ställa 
krav på mental beredskap även inför utformningen av fälttecknen! 

S 2 fana, nu förd som traditionsfana vid K 3, är en udda duk som uppvisar 
tecken på nytänkande, men tyvärr med olyckligt resultat. Duken är utförd i 
grön bottenfärg; signaltruppernas truppslagsfärg har alltså tagits upp i ana
logi närmast med kustartilleriets dukar men i strid med truppslagets tidigare 
dukutformning. Som centralt motiv har förbandets vapen valts i stället för 
rikssymbolen tre kronor eller truppslagets emblem; det senare har i stället för
visats till dukens nedre inre hörn. I övre inre hörnet återfinns geni truppslagens 
nordstjärna omgiven av ett strålknippe, men utan vare sig den regionala bilden 
eller blixtarna som annars särskiljer signaltrupperna. Duken borde rätteligen 
ha utformats i analogi med S 1 :s, S 2:s och S 3:s tidigare dukar eller med 

enbart truppslagssymbolen i centrum och förbandets lejon i övre inre hör
net liksom på artilleriflygbataljonernas dukar. Valet av truppslagets gröna färg 
saknar förebild bland armens truppslag och kan i bästa fall ses som tveksamt. 
(Det kanske bör påpekas att kritiken inte innefattar utformningen av duken 
såsom konsthantverk det är fråga om en förnämlig produkt utan ligger på 
det principiella planet.) 

Av formalistiska skäl har Försvarshögskolans relativt nya fana utelämnats 
- skolan ingår formellt inte i Försvarsmakten men borde ha kunnat vara
med, det hade säl{ert uppskattats av läsarna.

Tretungade blågula dukar tilldelas flottans förband samt centra och skolor, 
och förs vid hemvärnets förband. Recensenten har tidigare (Armenytt2/2003) 

opponerat mot det alltför ymniga bruket av tretungade dukar. När det 
ler centra och skolor vacklar bruket; FJS, SkyddC och Swedint har tillde
lats dukar vars motiv anknyter till verksamheten, och militärhögskolorna för 
fanor som emblematiskt anknyter till MHS K fana. Bruket att föra" anonyma" 
tretungade örlogsflaggdukar strider mot grundiden med fälttecknen; de skall 
vara unika för förbandet i fråga och uniciteten skall vara tydlig, så att dukarna 
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inte kan förväxlas. De tretungade örlogsflaggdukarna bör alltså förbehållas 
flottans förband och även kunna förses med särskiljande tecken, mot vilket 
det dock existerar en stark officiell motvilja. Här borde företrädare för flottan 
värna sitt vapenslags intresse. 

När det gäller användningen av fälttecken finns detta reglerat i CerR FM 
1. Det bör noteras att ett fälttecken inte får lämna sin normala säkra förva
ringsplats hos regementschefen eller motsvarande utan att föras av fanvakt,
vilkendimensioneras efter omständigheterna. Vid ceremonier av olika slag
skall fälttecknen hela tiden föras av en fanförare. De far inte tas i bruk för
dekoration av platsen genom att ställas i ställ som en del av möblemanget,
vilket däremot kan ske med vanliga tvärskurna svenska flaggdukar. (Så skedde
t ex vid Försvarshögskolans examensceremoni i juni 2005.)

Den engelska översättningen skulle må väl av en översyn, det förekommer 
mindre lyckliga formuleringar. En sådan som definitivt leder tanken fel är att 
kalla elen tretungade örlogsflaggeduken swal!ow-tailed, den borde rätteligen 
beskrivas som three pointed. 

Detta blev inte bara en introduktion av Braunsteins verk utan också en 
redovisning av ett sätt att förhålla sig till vad som presenteras i det. Utan den 
förtjänstfulla återgivningen av dukarna hade detta inte varit möjligt. 

Bertil Wennerholm 

Snaps i bunden form 

Lyth, Einal': Överstens snapsvisa,: I smakfittl blandning. Svenskt militål'histo-
1·iskt bibliotek, Stockholm 2004. 255 s. 

Egentligen är titeln på denna mycket elegant formgivna bok alldeles för blyg
sam och missvisande. Det rör sig inte endast om en bok med 100 snaps-, 
bords- och gästabudsvisor utan om en kulturhistorisk expose över snapsvisan, 
brännvinet, det svenska försvarets traditioner och om det svenska försvarets 
utveckling (eller nervä.'l:ling) under 1900-talet. Med en militär förkortning 
skulle boken även kunna heta Sup! FM. Boken är författad av den pensio
nerade översten av första graden Einar Lyth, som tillbringade en stor del av 
sin militära karriär vid Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro, vars chef 
han var 1983-1992. Han avslutade sin militära bana som militärrådgivare 
vid OSSE i Wien. Einar Lyth är ledamot av Krigsvetenskapsakademien och 
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är en välkänd publicist inom ämnet militärhistoria. Lyth är även stormästare i 
det mycket hemliga sällskapet Hvita Korset, närmast en militär motsvarighet 
till Juvenalorden i Uppsala eller Uardaakademien i Lund. Som stormästare 
är han känd för att när som helst utan någon förberedelsetid exekvera form
fulländade tacktal på hexameter. Författarens vitterhet framgår tydligt även i 
den aktuella boken, men den är inte bara allmänbildande. Den är helt enkelt 
rolig att läsa. 

Bokens 100 visor presenteras med en historik som ofi:a har koppling till 
något svenskt regemente, flottilj eller enhet inom marinen. Man far också reda 
på en hel del om brännvinets historia i Sverige och om snapsvisans historia 
över huvud tager. Ofta förklaras även den historiska bakgrunden till visan 
och miljön där den avsjöngs. Förutom snapsvisor förekommer - som sagt 
även visor från Karlberg och andra visor med militära förtecken, lämpliga att 
imponera på en ovetande civil allmänhet med. Man får också lära sig en hel del 
annat, som t.ex. texter till militära trumpetsignaler och vem kaptenen Lindahl 
vid Norrbottens regemente var. 

Något som avsevärt höjer bokens värde är de mycket fina och detaljrika 
illustrationer, som pryder snart sagt varje sida. De är tecknade av den kände 
militäre illustratören Alf Lannerbäck och är i sig en kulturgärning. 

Vad skall man då säga om själva urvalet? Eftersom recensenten själv stude
rat komparativ alkohologi vid Lunds universitet och därför anser sig ha insupit 
vissa kunskaper i snapsvisesjungandets ädla konst, delar han kanske inte alltid 
överstens åsikter om visornas lämplighet. Detta gäller t.ex. visan "Nu har jag 
fått en liten tjej ... ". 

En text som högeligen uppskattas är däremot hyllningen till det storsven-
ska smörgåsbordet melodin "Engelbrektsmarschen". Första versen lyder: 

Tågom fram med aptiten till fädernas bord 
Här finns gravlax och ål som med kärlek är gjord 
Här finns fem sorters sill, här finns böckling med dill 
Här finns strömming och nyrökt makrill 
och ansjovis vi ser på herr Janssons maner 
och en räkpyramid och en hummer frigid 
och en skaldjurssallad och löjromskrustad! 
Tågom fram i en ursvensk parad! 

Att snapsvisan inte representerar en förlegad tradition utan tvärtom följer 
med sin tid bevisas övertygande med följande moderna variant på melodin 
"Lambeth Walk": 



Det är inte särskilt lätt 
att fli en sup på internet 
trots att mitt modem 
är kopplat till ett system! 
Hej! 

Recensioner 

Den mycket behändiga boken är utgiven av Svenskt militärhistoriskt biblio
tek och innehåller både förstaradsregister och sökordsregister, nyttjaren till 
fromma. Den rekommenderas varmt. Eller snarare kallt. 

Thomas Roth 
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