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Redaktörens förord 

Militärhistorisk tidskrifts trogna läsare kan konstatera att årets nummer är 
blygsammare till omfånget än på flera år. Det beror på rotation av redaktör
skapet under det senaste året. Efter flera år av förtjänstfulla insatser överläm
nade Fredrik Eriksson redaktörskapet till underteclmade. Piotr Wawrzeniuk 
debuterar som redaktör, medan Fredrik Thisner var medredaktör till MHT 
2011-2012. 

Även redaktionens sammansättning har förändrats och tack vare Svenska 
militärhistoriska kommissionens försorg förnyades det vetenskapliga rådet till 
att omfatta professor Tom Kristiansen (IFS Oslo), professor Niels Bo Poulsen 
från danska MHA, professor Maria Sjöberg från Göteborgs universitet, profes
sor Nils Erik Villstrand från Åbo Akademi och MHA: s egne ämnesprofessor 
Gunnar Åselius. Rådets uppgift är att vara en vetenskaplig garant för tidskriftens 
kvalitet. Syftet är också att stärka tidskriftens nordiska profil. 

I oktober 2016 lämnades ansökan till Norsk Senter för Forskningsdata om 
att MHT skulle upptas till nivå 1 i deras rankning. Fördelarna med att upptas 
på NSD: s [sic!] lista (i folkmun "norska listan'') över nivå 1 publikationer är 
flera. Det gör MHT attraktivare att publicera i. Utöver att en författare kan 
ange sina artildar vara kollegialt granskade, ses publicering i en nivå I-tidskrift 
som mer meriterande. Nu när MHT upptagits på " norska listan" kommer fler 
författare att attraheras. 

I anslutning till ansökan publicerades också flera tidigare nummer i open 
access på vår hemsida, som även getts erforderlig ansiktslyftning. Besök oss 
gärna på https://www.fhs.se/sv/forskning/forslmingsomraden/militarhistoria/ 
militarhistorisk-tidskrift/ om-militarhistorisk-tidskrift/. För tillfallet erbjuds 
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MHT för åren 2006-2014. I takt med nyutgivningen kommer även äldre 
nummer att tillgängliggöras. 

2017 års nummer är öppet för bidrag, med deadline för inkommande artiklar 
1 maj. År 2018 planeras ett temanummer om geopolitiska förändringar och deras 
yttringar i Sveriges nära omvärld med utgångspunkt i perioderna 1917-1941 
och 1989-2017, där den bolsjevikiska statskuppen i november 1917 och valet 
i Folkrepubliken Polen i december 1989 utgjorde startskott på två omvälvande 
perioder av säkerhets- och försvarspolitisk förändring. 

I den första av årets artiklar diskuteras den svenska flottans officerskår och 
tekniska innovationer med torpeden och torpedbåtens införande under senare 
delen av 1800-talet. Andreas Linderoth visar hur flottans officerare hanterade 
tekniska innovationer. Karsten Skjold Petersen skriver om den danska massakern 
på uppåt 4 000 hästar efter slaget vid Helsingborg 1710. Han undersöker 
orsakerna därtill och drar paralleller med liknande handlingar genom historien. 
Det handlade om att förneka fienden materiel och djur, det vill säga något som 
var vida pralctiserat, även om massalcerns omfattning var ovanlig. 

I en historievetenskaplig uppsats om svenska veteraners psykiska ohälsa 
skisserar Lars Garpenhag hur veteranerna växte fram som social- och vårdpolitisk 
kategori fram till att Veteranmottagningen öppnade 2016. Författaren pekar 
också ut flera möjliga forskningsinriktningar. Christian Gerdov diskuterar 
historiebruket kring den skandinaviska kåren i slaget vid Magersfontein 1899 
under andra boerkriget. Han finner att historiebruket ändrades över tid från 
att ha understrukit svenskars krigsförmåga och skandinavers samhörighet till 
att idag inta en undanskymd plats i det samtida Sverige. 

Under kategorin forskningsöversikter presenterar Mattias Legner en studie 
över litteraturen om angrepp på kulturarv i väpnade konflikter. Det högalctuella 
ämnet studeras utifrån en mängd publikationer som drygt täcker de senaste 
100 åren. Översikten följs av kortare recensioner om Främlingslegionen 
som sociologiskt fenomen, svenskt stridsflyg under kalla kriget, nya teser 
om Förintelsen, propaganda under första världskriget, tvångsarbete, 
gymnastinspiratören major Nils Uggla, fortifikationsingenjören Erik Dahlgrens 
storverk Suecia antiqua et hodierna, och Gustav II Adolfs regeringstids påverkan 
på Finland. 

Piotr Wawrzeniuk och Fredrik Thisner 
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Torpeder och torpedbåtars introduktion 
i den svenska flottan 1860-1901 

Andreas Linderoth 

Efter mitten av 1800-talet utvecldades vapentekniken snabbt. För 
sjökrigsområdet fick den snabba tekniska utvecklingen stor betydelse eftersom 
flottorna är starkt beroende av fungerande teknik för att kunna strida till sjöss. 
Ny teknik kan helt ändra tidigare rådande förutsättningar för strid och förändra 
en flottas möjligheter att framgångsrikt utföra sina uppgifter. Det är därför 
viktigt för flottor att hänga med i den tekniska utvecklingen och integrera 
innovationer för att inte halka efter potentiella fiender. Men samtidigt hävdas 
ofta att militärer är konservativa och har svårt att ta till sig nya ideer och 
uppfinningar. Främst anses det finnas motstånd mot innovationer som kan 
leda till större förändringar av rådande handlingsmönster. Det är alltså inte 
alltid friktionsfritt att införliva ett nytt vapen i en militär organisation utan det 
kan uppstå konflikter och framträda olika uppfattningar om organisationens 
uppgifter. 1 Jag intresserar mig i denna artikel för situationen i Sverige i 
samband med att torpeder och torpedbåtar introducerades i den svenska 
flottan från 1870-talet och fram till 1900-talets början. Ett syfte är att sprida 
ljus över de svenska sjöofficerarnas inställning till ny teknik och hur denna 
inställning påverkade integrationen av nya vapen. 

1. Martin, Christopher, "The Cornplexity of Strategy: 'Jackie' Fisher and the trouble with
subrnarines", The ]011mal of Military History 2011 s.442; Epstein, Katherine C, "No one can
afford to say 'darnn the torpedoes': Battle tactics and U.S. naval history before World War
I", The journal of Military History 2013 s. 491-520; McBride, William, Technological change
and the US Navy 1865-1945 (Baltirnore 2000) s. 8 och 235.

II 



Militärhistorisk tidskrift 2016 

Varför studera introduktionen av ny teknik? 
Studiens utgångspunkter 

Undersökningen ska öka förståelsen om varför vissa innovationer integreras 
utan större motsättningar, medan andra introduceras under stort motstånd 
från olika grupper inom den militära organisationen. Ekonomiska resurser 
spelar stor roll för om ett vapen kommer att införskaffas men är inte den 
enda faktorn av betydelse. Även rådande ideer i en militär organisation kring 
teknik och organisationens syn på sina uppgifter har stor betydelse. Det 
innebär att trots att ett visst vapen rationellt har överlägsna telmiska prestanda 
jämfört med andra vapen, så är det inte säkert att det kommer att anskaffas 
eller användas på det mest lämpliga sättet.2 Det är inte telmiken i sig och 
vapens olika egenskaper som är det intressanta i denna undersölming utan hur 
tekniken och vapen betraktas av aktörerna. Det är de som ska använda den 
nya tekniken som sätts i centrum - den svenska sjöofficerskåren. Ambitionen 
är också att resonera kring varför sjöofficerarna uppfattade de telmiska 
innovationerna på det sätt som de gjorde. 

Det svenska intresset för torpeder ökade i början av 1870-talet. Torpeden, 
eller den självgående minan som den ursprungliga beteckningen var, hade i slutet 
av 1860-talet utvecldats så långt att den ansågs vara ett användbart vapen. År 
1876 köpte flottan torpeder från tillverkaren Whitehead i Fiume i dåvarande 
Österrike-Ungern.3 Ett par år senare föreslog 1879-1880 års certkommitte, som 
hade till uppgift att utreda vilka fartygstyper som var lämpliga för flottan, att ett 
speciellt fartyg för torpeder, en torpedbåt, skulle byggas. Ungefär 20 år därefter, 
1901, presenterade en ny certkommitte sina slutsatser och rekommenderade 
att en ubåt skulle byggas. Då kan introduktionen av torpeder och torpedbåtar 
sägas ha avslutats. Undersökningsperioden sätts därför till 1860-1901. Att 
studera denna relativt långa period gör det möjligt att följa eventuell debatt 
inför införandet av det nya vapnet i den svenska flottan men även analysera 
hur synen på torpeder och torpedbåtar utvecklades. 

Torpeder och torpedbåtar är intressanta undersökningsobjekt eftersom de 
medförde förändringar i sättet att strida till sjöss. Tidigare hade den dominerande 
tal<tiken varit att flottor skulle segla samlat och komma relativt nära varandra 
innan striden inleddes. Ett större fartyg som kunde bära fler kanoner var 

2. Se exempelvis Jin, Xu, "The Strategic Implications of Changes in Military Technology'',
Chinese journal of International Politics 2006 s. 168; Gray, Colin, Wleapons don't make 1/J(//:
PolicJi Stmtegy; andlvlilit(//y Technology (Lawrence 1993) s. 43. 

3. Idag heter orten Rijeka och ligger i Kroatien.
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kraftfullare än ett mindre som inte kunde bära lika mycket vapen. Torpeder 
ändrade detta förhållande eftersom de kunde placeras på små fartyg men ändå 
sänka stora (och dyra) örlogsfartyg. En liten flotta fick jämförelsevis bättre 
möjligheter att försvara sig mot en större och starkare fiende.4 Till en början 
utrustades större fartyg med torpeder men relativt snart kom man fram till 
att en ny fartygstyp, torpedbåtar, bäst kunde utnyttja torpedernas egenskaper. 
Dessa fartyg skulle vara små, snabba och lättmanövrerade för att kunna attackera 
de stora slagskeppen. Artilleriet på slagskeppen hade nämligen svårt att träffa 
ett litet, snabbgående mål eftersom det tog lång tid att ladda och rikta om 
kanonerna. Slagskeppen var dessutom långsamma.5 Torpeder och torpedbåtar 
påverkade också, kan man i efterhand konstatera, inte bara planerna för sjöstrid 
utan även utvecldingen av ny vapenteknik under senare delen av 1800-talet. 
Pansar och snabbskjutande artilleri utvecldades exempelvis för att möta hotet 
från torpeder och torpedbåtar.6 

Torpeder var ett vapen som torde passa en småstat som Sverige med 
begränsade resurser, utan anfallsplaner och med större och starkare stater som 
potentiella fiender. Men hur upplevde dåtidens aktörer situationen? Hur såg 
svenska sjöofficerare på den tekniska utvecldingen och vilka slutsatser drogs 
för flottans del? 

Jag har i en tidigare undersökning visat att till skillnad från i många andra 
länder möttes ubåtar inte av något direkt motstånd i sjömilitära kretsar när de 
introducerades i marinen i början på 1900-talet.7 Ubåtarna integrerades i det 
sjömilitära tänkandet utan större debatt. En anledning till att de inte debatterades 
mer var att de betralctades som ett slags nedsänkbara torpedbåtar. De sågs alltså 
inte som något radikalt nytt utan som en variant på torpedbåtar som vid den 
tiden var en accepterad fartygstyp i flottan. 8 Sjöofficerarnas syn på ubåtar som ett 
slags torpedbåtar gör det intressant att gå längre tillbalca i historien och undersöka 
introduktionen av just torpeder och torpedbåtar. Var sjöofficerarnas öppenhet 

4. Lindsjö, Ronny, l\1arinhistoria, (Stockholm 1993) s. 141; Epstein, Katherine C, To1pedo.
I11veuti11g the lvlilitary-Industrial Complex in the United States and Great Britain (Harvard
2014) s. 2-3 och 10-11.

5. Vogler, Philipp, To1pedos, U-Boote, Zerstöre1: Geschichte der F!ottenriist1111g von 1859 bis 1914 
(Bonn 2015) s. 51-52.

6. Epstein (2014) s. 10-11.

7. Linderoth, Andreas, "En nedsänkbar rorpedbåt. Svenska sjöofficerares syn på de första
ubåtarna'', Historisk Tidskrift2014a s. 409-433. En populärvetenskaplig version av artikeln
finns i Linderoth, Andreas (red.) Det dolda hotet-12 forskare om ubåtar (Karlskrona 20146)
s. 214-231.

8. Linderoth (2014a) s 430-431.
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för ubåtar en engångshändelse eller fanns samma mottaglighet för innovationer 
vid introduktionen av torpeder och torpedbåtar? Ledde introduktionen till 
debatt kring det svenska sjöförsvarets uppgifter? Omkring 1850 inleddes en 
snabb telmisk utveckling på sjökrigsområdet. Innan detta hade flottorna i stort 
sett varit oförändrade under århundradena. Introduktionen av torpeder och 
torpedbåtar kan därför ha varit mer omvälvande och lett till större debatt än 
när ubåtar introducerades ungefär 30 år senare. 

Resultaten av den här studien kan förhoppningsvis, tillsammans med de 
tidigare insikterna om ubåtarnas introduktion, göra det möjligt att dra generella 
slutsatser angående introduktionen av telmiska innovationer i den svenska 
flottan under senare hälften av 1800-talet och 1900-talets början. 

Ambitionen är att undersökningen ska bidra med en relevant pusselbit 
till förståelsen av den svenska flottans utveckling från mitten av 1800-talet. 
Det finns samtidigt flera fal<:torer som kan göra det svenska fallet intressant ur ett 
vidare perspektiv. Militärhistorisk forskning har till stor del fokuserat på större 
stater som varit involverade i krig medan mindre och militärt svagare stater har 
ägnats mindre intresse. Att studera småstater kan därför bredda och nyansera 
forslmingen. Historikern Geoffrey Till menar visserligen att små staters flottor 
inte skiljer sig avsevärt från större staters eftersom de alla ställs inför lilmande 
problem.9 Det innebär att resultat av studier av större flottor kan bidra till 
förståelsen av mindre flottor, men även att studier av mindre flottor kan belysa 
mer generella problem som större flottor måste hantera. Sverige kan vara ett 
särskilt intressant studieobjekt för att belysa en liten flottas agerande när det 
handlar om introduktionen av innovationer. Sverige och den svenska krigsmal<ten 
skiljde sig från flera av sina motsvarigheter i Europa eftersom Sverige inte deltagit 
i krig sedan 1814. I det sista kriget hade flottan inte heller varit involverad i 
några större strider. 10 I slutet av 1800-talet hade således den svenska flottan 
sedan relativt lång tid tillbalrn inte fått direkta erfarenheter och impulser från 
deltagande i krig. Erfarenheter och ideer kring ny vapenteknik fick därför sökas 
på andra sätt. Den svenska flottan hade dessutom begränsade resurser och små 
möjligheter att utveckla eller köpa in nya vapensystem. 11 Till detta kan läggas att 
flottans materiel inte förnyats på många år vid undersölmingsperiodens början. 
Sjöförsvaret spelade liten roll i försvarsplaneringen. Det var därför extra viktigt 

9. Till, Geoffrey, "Preface", i Hobson, Rolf och I<ristiansen, Tom (red.), Navies in Northern
Watei, 1721-2000 (London 2004) s. VII.

10. Ericson Wolke, Lars och Hårdstedt, Martin, Svenska sjöslag (Stockholm 2009) s. 280-282.
11. Jfr Rosen, Stephen Peter, Winning the next wa,: Innovation and the modern military (Ithaca

1991) s. 48-53, se även Linderoth (2014a).
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för flottan att följa med i den tekniska utvecklingen och öka sin betydelse i 
försvarsplanerna. I förlängningen skulle man kunna se det som en förutsättning 
för flottans fortsatta existens som ett självständigt vapenslag. 12 Dessa faktorer 
kan sammantaget ha bidragit till ett stort intresse bland svenska sjöofficerare 
för att studera och diskutera ny vapenteknik. 

Källmaterialet är främst dokument från flottan och från Sjöförsvars
departementet. För att kunna analysera en eventuell debatt kring torpeder 
och torpedbåtar har även de viktigaste svenska facktidskrifterna för 
marina och allmänmilitära frågor, Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) och Kungl. 
Krigsvetenskapsal,ademins Handlingar och Tidskrift (KKrVA), studerats. Alla 
typer av material som berör synen på torpeder och torpedbåtar har analyserats 
- främst årsberättelser om utvecl<lingen på ett visst område, men även mer
nyhetsinriktade rapporter och debattinlägg. Det är inte helt lätt att bedöma
i vilken utsträckning dessa båda tidskrifter var öppna för olika sjöofficerare
att uttrycka sin mening eller om det var en viss krets med en viss bestämd
åsiktsriktning som bestämde över innehållet. Mycket tyder på att i alla fall
Tidskrift i Sjöväsendet var ett forum för fri debatt angående sjömilitära frågor.
Kungl. Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift innehåller betydligt
mindre stoff om sjömilitära frågor. I stort sett finns där endast en årlig redogörelse
för utvecldingen på området. 13 

Historievetenskapen och introduktionen av tekniska innovationer 

Det historievetenskapliga intresset för introduktionen av innovationer i 
svenska flottan har varit begränsat. Ofta är det ett randfenomen i andra 
undersökningar. Ett exempel är Bertil Åhlunds Från Vanmakt till sjömakt. 
Oscariansk sjöforsvarspolitik 1872-1905. Åhlund, tidigare sjöofficer, 
studerar relativt ingående den politiska striden kring försvarsfrågan ur ett 
sjöförsvarsperspektiv. I det sammanhanget lyfter han fram den tekniska 
utvecldingen som en faktor som påverkade utvecklingen av det sjömilitära 
tänkandet. En annan ingående studie av försvarsfrågan i Sverige är Allan 
Janssons avhandling Försvarsfi'ågan i svensk politik fi'ån 1809 till Krimkriget. 
Den behandlar såväl lantförsvar som sjöförsvar och ger en god bakgrund till 
flottans situation vid 1860-talets början. 14 Militärhistorikern Bo Hugemark, 

12. Lindsjö (1993) s. 150.
13. Se även Åhlund, Bertil, Från vanmakt till sjömakt: Oscariansk sjöforsvarspolitik 1872-1905

(Stockholm 1989) s. 60-61.
14. Jansson, Allan, Försvarsfrågan i svenska politik Ji-ån 1809 till Krimkriget (Uppsala 1935).
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som har skrivit en översiktsartikel om den svenska flottans utveckling åren 
1809-1890, hävdar i likhet med Åhlund att införandet av ny teknik i flottan 
förändrade det sjömilitära tänkandet. 15 Men varken Åhlund, Hugemark eller 
för den delen Lars Wedin, också han tidigare sjöofficer, som publicerat en 
rad artiklar om svensk marin strategi, berör närmare hur svenska sjöofficerare 
tänkte kring innovationer eller såg på deras introduktion i flottan. Inte heller 
diskuterar de mer konkret hur den nya tekniken förändrade det sjömilitära 
tänkandet. 16 Wedins artiklar ger dock en värdefull överblick över svenskt 
sjömilitärt tänkande under den här aktuella tidsperioden. 

Anders Berge har i Sakkunskap och politisk rationalitet undersökt flottans 
inställning i pansarfartygsfrågan åren 1918-1939. Ämnet för undersölmingen, 
sjöofficerares uppfattningar om pansarfartyg under tiden mellan världskrigen, 
berör i stor utsträckning introduktionen av teknik i flottan. Berge är dock främst 
intresserad av att förstå sjöofficerarnas roll som experter. Han visar att de i sin 
expertroll gjorde bedömningar av den politiska verkligheten och anpassade sina 
förslag i syfte att i alla fall få igenom delar av det som de bedömde nödvändigt 
för att kunna upprätthålla ett någorlunda fungerande sjöförsvar.17 Berges 
undersökning är intressant ur många avseenden och bygger på ett likartat 
källmaterial som denna artikel. Det är möjligt att sjöofficerarnas önskemål 
om fartyg och ny telmik även under perioden 1860-1901 påverkades av deras 
bedömningar om vad som var politiskt uppnåeligt. Tyvärr finns inte samma 
utförliga debattmaterial om torpeder och torpedbåtar som det som Berge bygger 
sin framställning på. En annan viktig skillnad är att den fartygstyp som står i 
centrum för Berges undersölming, pansarfartygen, redan fanns i flottan 1918. 
Det är med andra ord svårt att se pansarfartygen som ny teknik och det är 
introduktionen av sådan som står i fokus för denna artikel. 

Historikern Jan Glete är en av få som mer ingående intresserat sig för 
introduktionen av ny vapentelmik i den svenska flottan. I sin rapport Kustförsvar 
och teknisk omvandling, som behandlar åren 1850-1880, undersöker han i vilken 
mån svenska sjöofficerare utnyttjade den tekniska utvecklingens framsteg för 

15. Hugemark, Bo, "The Swedish Navy-Auxiliary Force or Strategic Factor? The Navy in the
Swedish Security Policy 1809-1990", i Rystad, Göran, Böhme, Klas-Rickard & Carlgren,
Wilhelm (red.), In Quest of1i,1de and Security: lhe Baltic in Power Politics 1500--1990, Vol
IL 1890--1990 (Stockholm 1995) s. 264-265

16. Wedin, Lars, "Svenskt marinstrategiskt tänkande - en återblick med sikte på framtiden",
Fomm Nava!e 2012 s. 105-149; Wedin, Lars, "Från fåstningsflotta till högsjömarin'',
Militärhistorisk tidskrift 2004 s. 69-110.

17. Berge, Anders, Sakkunskap och politisk mtionalitet: Den svenska flottan och pa11sarbJtsfi-åga11
1918-1939(Stockholm 1987) s. 11-13 och 171-173
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att ta fram en doktrin och vapen som var lämpade för svenska förhållanden. 
Glete menar att nätverken mellan sjöofficerare och privata företag är viktiga för 
att förstå teknikförnyelsen i flottan De tekniska kunskaperna fanns främst hos 
privata aktörer, och flottan behövde bygga nya nätverk med dessa aktörer för att fa 
tillgång till den. 18 Gletes resultat är av stort värde som översikt över utvecklingen 
av den svenska sjöförsvarsdoktrinen och ger en inblick i teknikförnyelsen i flottan 
under den aktuella perioden. Men han diskuterar inte närmare sjöofficerarnas 
inställning till innovationer och hur introduktionen av nya vapen gick till. Glete 
har även i ett mycket större och bredare verk Navies and Nations. Wimhips, 
Navies and State Building in Europe and America, 1500-1860 kommit in på 
frågor som har anknytning till min undersökning. I detta verk intresserar han 
sig främst för hur flottorna bidrog till nationalstaternas uppbyggnad i en rad 
europeiska länder. När Glete tar upp innovationer handlar det i första hand 
om att ur ett strukturellt perspektiv försöka förstå varför de görs och hur och 
varför de introduceras. 19 Han lägger inte speciellt stor vikt vid de historiska 
aktörernas synpunkter och eventuella diskussioner kring ny teknik. Jag menar 
emellertid, i likhet med flera andra historiker som studerat introduktionen av 
innovationer i militära organisationer, att det är viktigt att djupare analysera 
de centrala aktörernas åsikter och uppfattningar.20 

Tidigare forskning har visat att militärer är bra på att ta till sig innovationer 
som passar in i det invanda sättet att tänka och agera. 21 Sådan teknik kan kallas 
för sustaining innovations och brukar sällan möta något större motstånd när den 
introduceras i en organisation. Den nya tekniken gör att man kan bli bättre 
på det som man redan är och vill vara bra på. Det finns dock tillfällen när 
tekniska landvinningar som introduceras leder till nya sätt att strida, disruptive 
innovations. Dessa är mer omvälvande och innebär att nya saker behöver mätas 
för att utvärdera den egna organisationen.22 Disruptive innovations stöter ofta 
på motstånd inom en organisation när de ska införas. Flera forskare hävdar att 
aktörer på inflytelserika positioner måste arbeta aktivt för att bryta ett starkt 

18. Glete, Jan, Kustforsvar och teknisk omvandling (Stockholm 1985).
19. Glete, Jan, Navies and Nations. 'Warships and State Building in Europe rmd America 1500-

1860, ¼l 1 och ¼l 2 (Stockholm 1993).
20. Fuller, Howard J. Empire, Technology and Seapower: Royal Navy Crisis in the Age of

Palmersto11 (London 2013) s, 6; McBride (2000) s. 6; Jungdahl, Adam M, och MacDonald,
Julia M, "Innovation Inhibitors in War. Overcoming Obstades in the Pursuit of Military
Effectiveness",journal ofStmtegic Studies 2014 s. 467-469.

21. Glete (1985) s. 10-11; McBride (2000) s. 4.
22. Dombrowski, Peter och Gholz, Eugene, "Identifying Disruptive Innovation: Innovation

Theory and the Defense Industry'', I1111ovatio11s 2009 s, 102.
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motstånd för att en militär organisation ska kunna integrera en sådan nyhet. 
Ett sätt är att handplocka likatänkande till viktiga poster i organisationen. 
Inte sällan pekas det också på att det krävs att aktörerna försöker framställa 
innovationen som en sustaining innovation.23 Det är aktörernas uppfattningar 
om den nya tekniken som är det centrala i detta sammanhang. Uppfattar 
aktörerna att innovationen i stor utsträckning kommer att påverka det sätt 
som krigföringen är tänkt att föras så förväntas motståndet bli större än om 
förändringen ses som mindre omfattande. Här är det av särskilt intresse att 
diskutera om torpeder och torpedbåtar i Sverige kan betraktas som sustaining 
eller dimtptive innovations? Möttes de nya vapnen av starkt motstånd inom 
flottan? Går det att ursldlja enskilda individer som hade avgörande inflytande 
för att torpeder och torpedbåtar introducerades i den svenska flottan? 

Innan frågeställningarna diskuteras mer ingående så ges en bakgrund i form 
av en överblick över införandet av torpeder och torpedbåtar i större sjömilitära 
stater. En diskussion av den svenska militära strategin och flottans roll i denna 
strategi utgör ock�å en viktig bakgrund. 

Torpeder och torpedbåtar i andra länder 

Vid undersökningsperiodens början fanns det ingen fungerande konstruktion 
av det vi idag kallar för torped. Istället var de dominerande torpedtyperna 
stångtorpeder, som använts i det amerikanska inbördeskriget, och ett slags 
bogsertorped som uppfunnits av John Harvey (som ofta kallats för Harveys 
torped). Den förra bestod av en sprängladdning som var fäst i änden på en 
lång stång. Stången var i sin tur fäst på en båt som förde torpeden till fiendens 
fartyg. När sprängladdningen stötte mot fiendefartyget exploderade den. Det 
var ett farligt vapen för anfallaren eftersom risken var stor att fartyget som

förde stångtorpeden skadades i explosionen. Harveys torped bogserades i en 
lina efter ett fartyg och kunde på så sätt styras mot fiendefartyget. Även här 
var man tvungen att komma relativt nära för att kunna styra in torpeden mot 
fienden. 

Det som vi idag kallar torped betralnades ursprungligen som en sorts mina och 

23. Kulve, Haico te och Smit, Wim , "Novel naval technologies: Sustaining or disrupting naval 
doctrine", Technologica!Forecasti11g and Social Change 2010 s. 1002 och 1011-1012;
Mukunda, Gauram, "We cannot go on. Disruptive Innovation and the First World War 
Royal Navy" Securf-1;)' Studies 2010 s. 127-129; Pierce, Terry C, Y'?iiujighting and Disruptive
Technologies: Disgttising I1111ovatio11 (London 2004) s. 196.
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kallades därför självgående mina.24 Den brittiske ingenjören Robert Whitehead 
brukar ses som torpedens uppfinnare. Fördelen med Whiteheads torpeder var 
inte bara att de var självgående utan de kunde gå en förutbestämd distans och 
på ett förutbestämt djup. De gick under vattenytan och kunde därför träffa 
den del av dåtidens örlogsfartyg som var som mest oskyddad. Pansarfartyg var 
vid den här tiden normalt endast pansrade över vattenlinjen. Till en början 
utrustades större fartyg med Whiteheadtorpeder men i slutet av 1870-talet 
började alltfler stater inse fördelarna med en speciell fartygstyp för att skjuta 
torpeder. De brittiska varven Thornycroft och Yarrow hade redan i början på 
1870-talet på eget initiativ utvecklat torpedbåtar, då tänkta för stångtorpeder, 
Den främsta egenskapen hos dessa fartyg var deras stora fart. Men eftersom 
beväpningen inte var integrerad i fartyget så var det först när torpedbåtar för 
Whiteheadtorpeder introducerades som man kan tala om verkliga torpedbåtar: 
små, snabbgående farkoster som kunde skjuta torpeder antingen från tuber på 
eller i fartyget. 25 

Under 1870-talet ökade intresset i världen för torpeder och torpedbåtar. 
Den brittiska flottan bestämde sig 1869 efter att ha testat Whiteheads torpeder 
för att köpa in sådana.26 Två år senare började tillverkning på hemmaplan och 
1877 köptes den första torpedbåten för Whiteheadtorpeder, Lightning. Britterna 
försökte hitta det bästa sättet att använda torpeder för sina ändamål, i första 
hand att trygga herraväldet över haven. Därför experimenterade man mycket 
med bredsidestorpedtuber på större fartyg. Tanken var att skjuta flera torpeder 
samtidigt från fartygets sida som ett slags motsvarighet till artilleriets bredsida.27 

Fransmännen var liksom britterna tidigt intresserade av torpeder och 
torpedbåtar. I Frankrike fanns starka förespråkare för torpeden som ett billigt 
sätt för en mindre flotta att kunna möta starkare motståndare. Redan 1867 fick 
Frankrike information om försöken som Whitehead genomförde i Fiume. Det 
dröjde dock till 1873 innan fransmännen inledde försök på hemmaplan och 

24. Vogler (2014) s. 18. I officiellt svenskt språkbruket gick man över till beteckningen torped
år 1895. För att underlätta för läsaren använder jag genomgående begreppet torped.

25. Garde, Hans & Bjerg, Hans Chr., Torpedobåde gennem 100 år: Det d1111ske torpedoblldsvåben
1879-1979 (Köpenhamn 1979) s. 13-14 & 17.

26. Fuller (2013) s. 2-4; Epstein (2014) s. 64-65; Vogler (2014) s. 85.
27. Vogler (2014) s. 83-84; Dunley, Richard, "'The Most Resistless and Revolutionary \'v'eapon

of Naval Warfure that has Ever Been Introduced': The Royal Navy and the Whitehead
Torpedo 1870-1900", i LoCicero, M, Mahoney, R och Mitchell, S (red.) AlYJilitary Trans
fim11ed? Adaptation and Innovation in the British Military 1792-1945 (Solihull 2014) s. 68
och 75.
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senare samma år inleddes tillverkning av Whiteheadtorpeder på licens, Torpeden 
och torpedbåten spelade under 1880-talet en viktig roll för att de franska 
sjömilitära ideer som fått namnet jeime ecole skulle få stort inflytande. Stora 
mängder torpedbåtar tänktes i händelse av krig svärma ut från franska hamnar. 
De skulle sänka fiendeskepp, skapa möjligheter för de franska slagskeppen att 
angripa fiendens motsvarigheter och även ge franska fartyg utrymme att slå mot 
fiendens handelssjöfart. Frankrike byggde stora mängder torpedbåtar och hade 
1892 220 stycken i tjänst och under byggnad, att jämföra med Storbritanniens 
186 och Tysldands 143.28 

Stångtorpeder kom till användning i amerikanska inbördeskriget 1861-
1865 men erfarenheterna verkar inte ha fått den amerikanska flottan att 
visa något särskilt intresse för torpeder. Flottan fick tidigt information om 
Whiteheadtorpederna men valde att försöka utveckla egna. Howelltorpeden 
som var USA:s första var i bruk från 1870 till 1896 men det producerades bara 
50 stycken. Efter 1896 köpte USA Whiteheadtorpeder. Först 1890 fick den 
amerikanska flottan sin första torpedbåt.29 I Tysldand var det länge armen som 
fullständigt dominerade militärutgifterna och materielanskaffningen. Fram 
till 1890-talet var flottan förhållandevis liten. År 1871 experimenterade tyska 
flottan med stångtorpeder och två år senare bestämde man för att köpa 
Whiteheadtorpeder. Ytterligare några år senare startade inhemsk produktion 
av sådana torpeder. På 1890-talet ändrades den tyska försvarspolitiken. Flottan 
tillfördes större och kraftfullare fartyg som ett led i ambitionen att Tyskland 
skulle bli en stormakt att räkna med i världspolitiken.30 Det tyska intresset för 
torpedbåtar minskade då men torpedbåtarna fanns fortfarande kvar. 

Torpeder och torpedbåtar möttes således av skiftande intresse i de stora 
sjömilitära staterna. Ingen av dem avstod dock från det nya vapnet. Vi ska 
snart titta närmare på hur Sverige och svenska sjöofficerare såg på torpeder och 
torpedbåtar. Men först diskuteras den svenska försvarsstrategin och flottans 
situation under andra hälften av 1800-talet. Tanken är att skapa en förståelse för 
situationen som den svenska flottan befann sig i när torpederna introducerades. 

28. Halpern, Paul, "The French Navy 1880-1914", i O'Brien, Phillips Payson (red.) Technology
and Naval Combat in the Twentieth Century and Beyond (London 2001) s, 37-41.

29. Thomas, Russell, lhe History of the Torpedo and the Relevance to Todfly's US Navy. http://
www.history.navy.mil/ museums/keyport/History _of_ the_Torpedo_and_the_Relevance_
to_Todays_Navy.pdf, nedladdad 2016-05-01

30. Vogler (2014) s. 97-99; Epkenhans, Michael, "Techology; Shipbuilding and Future Combat
in Germany 1880-1914», i O'Brien, (London 2001) s. 58-60.
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Sveriges försvar och flottans situation 

Under 1800-talets andra hälft var försvarsfrågorna bland de mest omdebatterade 
i Sverige.31 Den svenska armen var då liten, illa rustad och dåligt övad, medan 
sjöförsvaret periodvis var uppdelat i två delar, skärgårdsartilleriet och den 
sjögående flottan. Sjökrigsmaterielen bestod av en blandning av ång- och 
segeldrivna fartyg. De två olika delarna av sjöförsvaret kämpade om resurser 
och inflytande. Samtidigt fick sjöförsvaret kämpa mot armen om anslagen -
en kamp där armen var mest framgångsrikt.32 

Centralförsvarsprincipen hade stort inflytande i början av undersöknings
perioden. Denna princip utgick från förutsättningen att Sverige inte skulle 
kunna hindra en stark angripare från att landstiga. Försvaret skulle därför ske 
genom segdragna reträttstrider in mot landets militära centrum där man med 
hjälp av starka fästningar i ryggen skulle kunna slå tillbaka fienden.33 Det 
innebar att flottan fick en liten roll i försvarsplaneringen och tilldelning av 
resurser därefter. Flottan skulle verka i skärgården och på de större insjöarna. 
Jan Glete menar att det svenska sjöförsvaret 1850-1880 påverkades av fyra 
olika doktriner: 1) positions- och skärgårdsförsvar, 2) skärgårdsförsvar med 
offensiva inslag, 3) angrepp mot transportflottan samt positionsförsvar och 4) 
slagflottedolminen. Ideerna om positions- och skärgårdsförsvar levde i hög grad 
kvar under 1860- och 1870-talen och påverkade starkt flottpolitiken fram till 
1880-talet. Tanken var i första hand att försvara Stockholm från sjösidan men 
också att flottan i händelse av en invasion skulle stödja armens operationer på de 
större insjöarna. När det gäller doktrinen skärgårdsförsvar med offensiva inslag 
så konstaterar Glete att den är svår att sammanfatta. Men han menar att den är 
en blandning mellan positions- och skärgårdsförsvar och angrepp mot fiendens 
transportflotta. Glete hävdar att ideerna i första hand syftade till att förklara 
varför Sverige införskaffade monitorer på 1860-talet. Grunden för försvaret skulle 
vara skärgården men flottan skulle också kunna agera mer offensivt och störa 
fienden. I doktrinen om angrepp mot transportflottan och positionsförsvar var 
den dominerande tanken att slå till mot fienden när invasionsflottan närmade sig 
kusten eller hade ankrat vid landstignings platsen. Det innebar att det behövdes 
sjögående fartyg som kunde röra sig längs kusten och bryta igenom fiendens 

31. Se Jansson (1935); Åhlund (1989)
32. Hugemark (1995) s 265-265; Ericsson Wolke, Lars, Krigets ideer: Svenska tankar om krig

fiiring 1320-1920 (Stockholm 2007) s. 290 och 306-308.
33. Cronenberg, Arvid, "Från Karlsborg till Boden", i Nyström, BO och Skeppstedt, S (red.)

Boden. Fästningen. Garnisonen. Samhället (Boden 1990) s. 31-34.
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konvojer och attackera transportflottan. Flottans fartyg skulle kunna röra sig 
såväl i skärgården som på öppna havet. Slagf!ottedoktrinen definierar Glete 
som den traditionella svenska doktrinen för linjeflottan, att möta fienden i ett 
slag ute på öppna havet. Den spelade emellertid liten roll efter 1860-talet.34 

Vid undersökningsperiodens början fanns bland många sjöofficerare en 
stark uppfattning att sjöförsvaret borde ske längre ut från Sveriges kuster och 
att flottan borde få mer omfattande uppgifter än de som den hade i de rådande 
försvarsplanerna.35 De flesta menade att sjöstridskrafterna skulle bestå av såväl 
fartyg som kunde verka i skärgården som fartyg som kunde vara aktiva på 
öppna havet. 36 Men regeringen höll tills vidare fast vid att flottan skulle ha mer 
begränsade uppgifter. 1871 uttalade den att det marina försvaret av Sverige skulle 
begränsas till Stockholms skärgård och ett par andra områden. Flottan skulle 
också vara aktiv på de större insjöarna och kunna angripa fiendens transporter. 37 

Under den undersökta perioden får centralförsvarsprincipen kontinuerligt 
mindre inflytande.38 Rapporten från 1882 års Kommitte för sjöförsvarets 
ordnande kan ses som ett tydligt tecken. Kornmitten menade att det inte 
räckte att behärska landets insjöar och försvara Stockholms och Karlskronas 
skärgårdar. Om Sverige inte hade örlogsfartyg som kunde förflytta sig längs 
med kusterna så skulle fienden i stort sett kunna landsätta var han önskade. 
Flottan borde så mycket som möjligt försvåra för fienden att landstiga på svensk 
mark. Om landstigningen lyckades borde flottan även försöka störa de fientliga 
transporterna på öppna havet. Det hävdades att om fienden ostört kunde 
föra över material och förnödenheter till sina trupper i Sverige skulle det inte 
dröja länge innan fienden hade en stark bas varifrån den kunde fortsätta sina 
anfall. Kommittens slutsats var att Sverige behövde fartyg som skulle kunna 
förflytta sig till vilken del av kusten som än hotades av fienden och där kunna 
ta upp striden,39 De skulle alltså både kunna verka i skärgården och på det 
öppna havet. Kommitten menade också att en sjögående flotta skulle hjälpa 
till att verka avskräckande på en fiende.40 1883 kom en tydlig indikation på att 
statsmakten stödde förändringen i försvarstänkandet. Då tog riksdagen beslut 
om att införskaffa en pansarbåt och en torpedbåt enligt kommittens förslag. 

34. Glete (1985) s. 41-43.
35. Wedin (2012) s. 107.
36. "Tankar i sjöförsvarsfrågan", TiS 1874 s. 244-245.
37. Wedin (2004) s. 72-73; Åhlund (1989) s. l; Glete (1985) s. 69f.
38. Glete (1985) s. 74; Wedin (2012) s. 107; Åhlund (1989) s. 2 och 8.
39. Underdånigt betänkande och fors/ag angående sjöförsvarets ordnande, (Stockholm 1882) s.

34-38.
40. Underdånigt betänkande och fors/ag angående sjöförsvarets ordnande, (Stockholm 1882), s. 41.
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Detta innebar acceptans av en flotta som skulle kunna operera fritt till sjöss, 
det som Glete benämner angrepp mot transportflottan samt positionsförsvar.41 

Det krigsfall som flottan förberedde sig för var alltså en invasion över havet. 
Beräkningarna varierade men fienden antogs behöva en styrka på mellan 15 000 
och 50 000 man för att kunna anfalla Sverige. För att överskeppa denna arme 
krävdes ett stort antal fartyg - ungefär 300 transportfartyg om armen var 
50 000 man stor. Transportflottan skulle behöva breda ut sig över en stor yta 
och därför vara svår att skydda.42 

Svenska sjöofficerares syn på ny teknik och nya vapen 

Jag har i en tidigare undersökning visat att det i slutet av 1800-talet och i 
början av 1900-talet, åtminstone gällande ubåtar fanns en stor optimism 
bland svenska sjöo.fficerare.43 Men fanns samma positiva inställning även 
generellt rörande tekniska innovationer och redan vid mitten av 1800-talet? 

Mitten av 1800-talet var en viktig brytpunkt i örlogsflottornas utveckling. 
Dessförinnan hade den tekniska förnyelsen på sjömilitära området sedan flera 
århundranden tillbaka skett relativt långsamt och i form av kontinuerliga 
förbättringar av den teknik som rörde seglande örlogsfartyg. Men efter mitten 
av seldet skedde radikala förändringar vilket gjorde det mycket svårt för tidens 
bedömare att försöka förutspå framtiden. Vapensystem som nyligen introducerats 
kunde snabbt bli omoderna.44 Sjöofficerarna såväl som flottorna försökte finna sig 
till rätta i en tid som präglades av hastig förändring. Senare delen av 1800-talet 
var också en tid av marin kapprustning, där många länder satsade stora finansiella 
resurser på att upprätthålla sin sjöstridskapacitet i förhållande till andra länder. 
De stora staternas flottor experimenterade med varierande framgång med nya 

41. Lindsjö, Ronny, Försvarsfi'ågan och sjökrigsmaterielens utveckling: En översikt rörande Sverige
under 1800- och 1900-talet (Stockholm 1978) s. 20; Wedin (2004) s. 73; Glete (1985) s. 
41-43. 

42, Riksarkivet (hädanefter RA), Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll, 
Ala:37, Utdrag af protokollet öfver Sjöförsvars-Ärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen 
uti Statsrådet å Stockholms slott den 10 december 1875; Dyrssen, G, "Kunna några taktiska 
regler uppställas för minbåtars och hvilken role bör det rörliga minförsvaret inta vid ett 
försvar af våra kuster?" TiS 1886 s. 242-244; Reflektioner i anledningen af uppsatsen "Vårt 
sjöförsvar" i Januari-häftet afKrigsvetenskaps-Akademiens tidskrift TiS 1871 s. 84-85. 

43. Linderoth (2014a) s. 431.
44. Lautenschläger, Karl, "Technology and the Evolution ofNaval Warfare", i Miller, Steven E

& Van Evera, Stephen (red.) Naval Strategy and National Security: An Intemational Security
Reader (Princeton 1988) s. 177-178. 
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vapen, nya fartygstyper och olika bestyclming på befintliga fartygstyper.45 För 
Sveriges del, som en liten stat med en liten flotta och begränsade resurser, 
var det av mycket stor betydelse att välja sådana vapen som passade svenska 
förhållanden och som kunde förväntas ha stor effekt under en längre period. 

Sjöofficerarna var mycket väl medvetna om att den snabba utvecklingen på 
vapenområdet skulle få stora effekter. I KlfrVA 1861 hävdades att 

Sjökrigsmaterielen och dess användande synes snart nog ej hafva annat 
gemensamt med förra tiders, än det element, vattnet, hvarpå materielen 
skall röra sig, samt krutet som framdrifver förstörelsematerielen.46 

Men vilken väg utvecklingen skulle ta var svårare att bedöma. Flottans behov av 
fartyg undersöktes och diskuterades under många år såväl i statliga utredningar 
som i diskussioner i Tidskrift i Sjöväsendet. De flesta sjöofficerare hade en stark 
övertygelse om att den svenska flottan behövde bli större eller i alla fall få fler 
moderna fartyg än den för tillfället hade.47 Men det rådde osäkerhet angående 
vilka fartyg som flottan borde satsa på. Att döma av rapporteringen i TiS 
och Klv.YA så var det under 1860-talet som osäl<:erheten var som störst. I 
TiS hävdades exempelvis 1863 angående den telmiska utvecldingen att "alla 
dessa frågor, och många flera, kunna icke nöjaktigt besvaras för tillfället. De 
föranleda ett kaos af tankar, der man famlar bland satser och motsatser".48 

Även de officiella kommitteer som utredde flottans behov av materiel hade 
svårt att bedöma vilken riktning utvecklingen skulle ta. 1862 års certkommitte 
lade exempelvis vikt vid att diskutera segelfartygs lämplighet som krigsfartyg. 
Slutsatsen var att de möjligen kunde användas för lokalt försvar. Men i framtiden 
måste alla örlogsfartyg vara ångfartyg. Kommitten hävdade också att Sverige 
borde skaffa pansarfartyg. Den menade att det enda sättet att försvara sig mot en 
fiende som hade pansarfartyg var att själv ha sådana. 49 Den sjöförsvarsutredning 
som 1865 presenterade sina resultat ville, just med hänvisning till den snabba 
telmiska utvecklingen, inte mer ingående uttala sig för speciella fartygstyper 

45. Epstein (2014), s. 11.
46. Lilliehöök, C B, "Berättelse af föredraganden i Sjökrigsvetenskapen 1861", Kungl. Krigsve

tenskapsakademins Handlingar och Tidskrift (hädanefter KZfrVA) 1861 s. 87.
47. Se exempelvis utredningen Grunder för ombildning av Sveriges sjöförsvar som trycktes i TiS

1865 s. 169-222; "Tankar i sjöförsvarsfrågan'', TiS 1873, s. 257-258.
48. Nordenskjöld, C, "Tal vid Presidii nedläggande i K.Ö.S på dess högtidsdag den 16 nov

1863" TiS 1863 s. 153; Jmfr "Uppfinningar och förbättringar i sjöväsendet tillhörande
delar" TiS 1860 s. 29; Lilliiehöök, C B, "Berättelse af föredraganden i Sjökrigsvetensjkapen
1860" KKrVA 1860 s. 155.

49. Underdånigt betänkande angående ett tidsenligt ordnande af rikets sjöförsvar ajgifvet den 22
maj 1862 afi nåderforordnade kommitterade (Stockholm 1862), s. 5-7.
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eller hur många fartyg som behövdes. Det konstaterades dock att det fanns ett 
behov av snabbgående ångdrivna korvetter och monitorer.50 

Svårigheten att bedöma den vapentekniska utvecklingen gjorde inte 
sjöofficerarna mindre intresserade av frågor rörande ny teknik eller rveksamma 
till om Sverige borde satsa på sådan. De verkar snarare ha sett urvecldingen an 
med tillförsikt och var optimistiska inför de möjligheter som de nya vapnen 
kunde ge den svenska flottan.51 Många sjöofficerare ansåg att den nya tekniken 
gav en liten stat som Sverige bättre möjligheter att hävda sig i en konflikt med 
en stormakt.52 Det var till fördel för Sverige om mindre och billigare fartyg
kunde få större vapenkraft än tidigare i förhållande till den som kunde installeras 
på större och dyrare fartyg.53 En fiende som tänkte sig att via havet anfalla ett
litet land utrustat med de nya vapnen ansågs nu mer än tidigare noga behöva 
bedöma riskerna. Som det konstaterades i J{K,·v.tl 1885: 

Det synes, som om de stater, hvilka hittills innehaft herraväldet på 
hafvet, nu vore på väg att nödgas afstå från det samma, när det kan 
göras dem stridigt genom ett vapen, som den fattigaste, den minsta 
stat kan skaffa sig.54 

Eftersom den nya tekniken alltså ansågs förbättra chanserna för att från 
sjösidan kunna försvara sig mot ett stormaktsanfall var det också en vanlig 
slutsats att Sverige måste försöka följa med i teknikutvecklingen. Flottan 
skulle inte nöja sig med de typer av fartyg som redan fanns eller vänta på att 
utvecklingen skulle stanna och då bestämma sig för en lösning. Det gällde 
snarare att hitta rätt i den stora mängden av tillgängliga innovationer,55 En 
utbredd uppfattning var att Sverige visserligen i stor utsträckning borde 
avvakta stormakternas försök med nya fartyg och vapen men inte hur länge 
som helst. Om man inte förnyade flottans materiel, varnades det i TiS 1861, 

50. Platen, B von, Grunder for ombildning af Sveriges sjöförsvar (Stockholm 1865) se även TiS
1865 s. 210 -212.

51. Så var för övrigt även fallet i början av 1900-talet när det gällde introduktionen av ubåtar i
den svenska flottan. Se Linderoth (2014a) s. 424-431.

52. Otter, F W von, "Om de fördelar som nyare tiders uppfinningar bereda för kustförsvaret
och den nytta vi derafborde kunna draga'' TiS 1871 s. 41.

53. "Tankar i Sjöförsvarsfrågan" TiS 1873 s. 256; Barnekow, E, "Årsberättelse afföredraganden
i sjökrigsvetenskap" KlfrVA 1888 s. 234; Lindmark, C G, "Årsberättelse af föredraganden
i sjökrigsvetenskap" R](rVA 1883 s. 346-347; C.N, "Anförande i Kongl. Örlogsmanna
Sällskapet vid presidii nedläggande 15 nov 1860" TiS 1860 s. 152.

54. Christerson, I, An;be1·ätr,else af föredraganden i sjökrigsvetenskap" R](rVA 1885 s. 320.
55. C.N, "Anförande i Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet vid presidii nedläggande 15 nov 1860"

TiS 1860 s. 152.
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riskerade Sverige att "försvinna ifrån de fria folkens antal,"56 Samtidigt höjdes
varnande röster för att överskatta den nya teknikens möjligheter vilket många 
sjöofficerare tyckte sig se tecken på i den allmänna debatten. 

Det fanns även ett fåtal sjöofficerare som menade att det var stormalcterna 
som hade störst fördel av den nya tekniken. Den var dyr och det var därför 
svårt för en liten stat att hänga med i utvecklingen. Materielen som införskaffats 
riskerade att snabbt bli oanvändbar. Stormakterna som hade mer resurser 
kunde lättare skaffa ny utrustning när nya tekniska framsteg gjordes,57 Men
denna uppfattning var ovanlig i den svenska diskussionen. Den dominerande 
inställningen var att Sverige måste följa med i den tekniska utvecklingen, men 
att göra det genomtänkt- skynda långsamt. Sverige skulle inte ligga i framkant 
av den telmiska utvecklingen utan stormalcterna skulle testa den nya tekniken 
först. När väl resultaten av dessa tester fanns kunde den svenska flottan agera 
och införskaffa sådan materiel som passade svenska förhållanden. 58 Uttalandet
i TiS 1893 är illustrativt för sjöofficerarnas inställning: "Stillastående är på de 
flesta områden liktydigt med tillbakagång och detta eger helt säkert här sin 
tillämpning, men lika visst är, att 'förändringar icke alltid äro förbättringar'".59 

Det handlade alltså om en stor, men inte oförbehållsam teknikoptimism. Hur 
påverkade denna inställning hållningen till torpeder och torpedbåtar bland 
svenska sjöofficerare? Kan de ses som disruptive eller sustaining innovations? 

Sjöofficerarnas inställning till Whiteheadtorpedens föregångare 

Som redan nämnts så fanns det föregångare och konkurrenter till Whiteheads 
självgående torpeder. De hade betydelse för sjöofficerarnas inställning till 
självgående torpeder och hur de borde användas på bästa sätt. Det gör det 
nödvändigt att kort diskutera även dessa vapen och hur sjöofficerarna uppfat
tade dem. 

Utvecklingen av torpeder skedde främst i andra länder vilket innebar att 
svenska sjöofficerare behövde få information från dessa länder för att kunna 
bilda sig en uppfattning om den nya vapentelmiken. TiS och KK,·½4 var viktiga 

56. "Tal vid presidii nedläggande i K.Ö.S på dess högtidsdag den 15 nav. 1861" TiS 1861 s.

181.
57. Skogman, C, "Årsberättelse i sjökrigsväsendet 1862" KKi-VA 1864 s. 59-60.
58. "Några ord om vårt sjöförsvar, uppläst i K.Ö.S d. 19 april af föredraganden i 6:e

vetenskapsklassen" TiS 1861 s. 119; Lilliehöök, B, "Berättelse i Sjökrigsvetenskapen 1860"
KKrW! s. 155-156; Barnekow, E, "Årsberättelse afföredraganden i sjökrigsvetenskap 1889"
KKrW! 1889 s. 197.

59. Pihlgren, J, "Årsberättelse af föredraganden i skeppsbyggeri" TiS 1893 s. 55.
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informationskällor. En läsare av dessa tidskrifter hade relativt goda möjligheter 
att i alla fall översiktligt få information om utvecklingen av torpeder inte 
bara i Sverige utan även i andra länder, som stormakterna Storbritannien och 
Frankrike. Men det verkar ändå ha varit ganska svårt för sjöofficerare som inte 
jobbade inom torpedväsendet att få tillförlitlig information om utvecklingen. 
Det är en återkommande kommentar i TiS att hemlighetsfullheten är relativt 
stor på torpedområdet, även om man som nutida betraktare snarare kanske 
skulle hävda motsatsen.60 

Ar 1870 kunde TiS läsare ta del av en rapport om Whiteheads torpeder och 
1872 trycktes i samma tidskrift ett längre föredrag om torpeder som hållits inför 
Royal United Service Institution, som än idag är en brittisk organisation för 
debatt om frågor rörande säkerhet och internationell politik. Föredragshållaren, 
en brittisk sjöofficer, menade att torpeden var absolut nödvändig som del i ett 
system för hamnförsvar men att den på egen hand inte hade något värde. Torpeder 
borde endast användas i skydd av kanoner, pansar eller mörker. Det var främst 
bogsertorpeder och stångrorpeder som föredragshållaren var intresserad av. Han 
var mycket tveksam till självgående torpeder och pekade på tre stora problem: de 
hade svårt att nå och bibehålla en lämplig hastighet, att hålla sig på samma djup 
och behålla den ursprungliga riktningen. Han uppfattade visserligen Whiteheads 
självgående torpeder som ett stort steg framåt. Men hastigheten, som uppgavs 
vara åtta till tio knop, var alldeles för låg för att kunna vara effektiv mot fartyg 
i rörelse. Därför borde uppmärksamheten riktas på att utveckla stångtorpeder 
och bogsertorpeder. 6l Denna bedömning verkar ha delats av svenska sjöofficerare 
som främst såg stångtorpeder som viktiga vapen. En bidragande anledning var 
att de ansågs vara effektivare som försvars- än som anfallsvapen och därför kunde 
ge den svenska flottan fördelar som planerade för försvar och inte anfall. Den 
ekonomiska aspekten spelade också roll: stångtorpeder var förhållandevis billiga 
och därtill relativt lätta att hantera. Flottan hade inte tillräcldigt många och starka 
fartyg för att kunna mäta sig med en större och starkare fiende och förhindra 
denne från att tränga in på svenskt vatten, ansågs det. Men i kustområden och 
skärgårdar skulle torpeder tillsammans med fasta minor i kustområden kunna 
ge ett gott bidrag till försvaret. 62 Denna positiva inställning kommer till uttryck 

60. Stackelberg, B 0, "Årsberättelse av föredraganden i sjökrigsvetenskap TiS 1877 s.

46; Beckman, 0 L, "Årsberättelse af föredraganden i minväsende" TiS 1893 s. 453f;
Hjulhammar, CA M "Bestyckning och beväpning. Årsredogörelse" TiS 1898 s. 111; Glete
(1985) s. 18,

61. Dawson, W, "Torpedos" TiS 1872 s. 50 och 65-66.
62. "Tankar om behofvet af ett sjömineförsvar för Sverige" TiS 1868 s. 1 -2.
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redan tidigt i undersökningsperioden. TiS publicerade 1870 en artikel där det 
hävdades att det var troligt att stångtorpeden skulle komma att spela en stor roll 
i kommande sjökrig. Artikelförfattaren menade att inget land som gränsade till 
hav fick underlåta att införskaffa torpedbåtar om det ville följa med sin tid.63

Torpedbåtarna skulle öka riskerna för en fiende att försöka invadera över havet 
genom att vara ett stort hot mot de fientliga transportfartygen.64 

Flottan följde också utvecklingen på torpedområdet. Stångtorpeder, 
bogsertorpeder och självgående torpeder var alla av intresse. Flottans kunskap 
om torpeder hämtades till stor del från utlandet. Svenska sjöofficerare och 
mariningenjörer reste på studieresor utomlands, till Storbritannien, Frankrike, 
Italien, Tysldand och Österrike-Ungern. Till det kan läggas ett antal svenska 
sjöofficerare som utbildade sig i främmande länders flottor och som lämnade 
utförliga rapporter om den teknik de stötte på i sin tjänstgöring, bland 
annat torpeder.65 Inhämtandet av kunskap underlättades av att torped- och 
torpedbåtstillverkarna var privata företag som gärna ville sälja sina produkter till 
så många stater som möjligt. De tillät svenska sjöofficerare att vara på plats vid 
tester med torpeder och ibland också att studera produktionsanläggningarna. 
Svenska officerare som reste på studieresor till andra länders flottor möttes också 
vanligen av relativt stor öppenhet och kunde ta del av dessa länders erfarenheter. 66

En första viktig studieresa på torpedområdet genomfördes 1870 när löjtnanten 
i Skärgårdsartilleriet Fredrik Henrik Ekermann sändes till Storbritannien och 
USA för att studera torpeder. Ekermann för övrigt spelade en viktig roll i 
införandet av torpeder i Sverige. Det var oftast han som under 1870-talet och 
i bö1jan av 1880-talet reste utomlands i studiesyfte. Till detta kan läggas att han 
under en period var ledamot i den Militärisk-tekniska byrån, en speciell byrå 
som skulle ge råd åt sjöministern i tekniska frågor på det sjömilitära området. 
Ekermanns erfarenheter och synpunkter tillmättes med tiden en stor betydelse 
i torpedfrågor.67 

63. "Försök med Minf.myg eller s.k. Torpedo-boats" TiS 1870 s. 205-206.
64. "Försök med Minfartyg eller s.k. Torpedo-boats" TiS 1870 s. 205.
65. Krigsarkivet (hädanefter KrA), Marinförvaltningen, Torpedavdelningen, Inkomna

handlingar, EI:l, Gerhard Dyrssens rapport till Marinförvaltningen från den 17 juni 1893;
Jmfr: R:son Svensson, '"Det är märkvärdigt hur 10 a 12 personer, hvilka en gång
varit tillsammans kunnat spridas ut öfver jordytan'" Svenska örlogsofficerare i utrikes
tjänst under 1800-talet" Militärhistorisk tidskrift2013 s. 87-104 och Larsson, Esbjörn, "Att
studera utrikestjänst. Exemplet svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet",
Militärhistorisk tidskrift 2014 s. 271-281.

66. Glete (1985) s. 47.
67. Wedin (2004) s. 26-27.
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Året innan Ekermann sändes till Storbritannien hade Whitehead 
framgångsrikt visat upp sin uppfinning för representanter för den brittiska 
flottan. Ekermann verkar visserligen ha haft i uppdrag att studera utvecklingen 
inom minväsendet generellt och Harveys torpeder i synnerhet.68 Men han 
rapporterade också att det i både Storbritannien och USA fanns intresse för 
självgående torpeder och att båda staterna hade testat sådana.69 Hans rapport 
verkar inte ha fått någon mer direkt effekt när det gällde självgående torpeder. 
Året efter bestämde sig Sverige dock för att köpa tio av Harveys torpeder. Det 
fanns intresse i flottan för självgående torpeder men man verkar inte ha velat 
köpa in sådana från utlandet. Däremot testades inhemska konstruktioner. Redan 
1870 genomfördes försök med en av en svensk uppfunnen självgående torped 
som emellertid visade sig inte vara tillräckligt bra. Under de kommande åren 
testades kontinuerligt konkurrenter till Whitehead och den tyska tillverkaren 
Schwartzkopff, som var de företag som levererade torpeder till flottan under 
den här aktuella tidsperioden.7° 

De olika torpederna var i sig själva inga effektiva vapen; de behövde placeras 
på fartyg för att kunna användas. I flottan och i de sjömilitära tidskrifterna 
diskuterades i början av 1870-talet också hur ett torpedfartyg för stångtorpeder 
borde vara beskaffat. Redan 1870 togs frågan upp i TiS. Det främsta önskemålet 
var att det borde ha hög hastighet.71 Samma år fick flottan information från 
Ekermanns studieresa till Storbritannien och USA att britterna ännu inte byggt 
något speciellt fartyg för de olika slags torpeder som de hade. Däremot hade 
Ekermann i USA fått kännedom om att det där byggdes två torpedfartyg för 

68. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Registratur, B 1 :28, Sjöförsvarsdepartementet 
till Förvaltningen af Sjöärendena, 9 november 1871, RA, Sjöförsvarsdepartementet, Stats
rådsprotokoll, Ala:33, Protokoll över sjöförsvarsärenden den 9 november 1871; Stackelberg, 
B 0, "Berättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap" KKi-VA 1875 s. 185-186. 

69. Dunley (2014) s. 68; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:173,
Nr 379 1871 Underdånigt utlåtande 9 november 1871. 

70. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll Ala:32, Protokoll 
över sjöförsvarsärenden 13 juli 1870; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet,
Statsrådsprotokoll Ala:34, Protokoll över sjöförsvarsärenden 27 september 1872; ibid:
Protokoll över sjöförsvarsärenden 19 januari 1872; RA, Sjöförsvarsdepartementet,
Huvudarkivet, Konselj akter, El: 164, Minkommitten till chefen för Sjöförsvarsdepartementet
13 juli 1870; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll, Ala:54,
Protokoll översjöförsvarsärenden 15 maj 1891; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet,
Konseljakter, EI:200, Förvaltningen af sjöärendena till Sjöförsvarsdepartementet 29
september 1874; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:267,
Marinförvaltningen till Sjöförsvarsdepartementet 27 januari 1882.

71. "Försök med Minfartyg eller s.k. Torpedo-boats" TiS 1870 s. 205-206.
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stångtorpeder. Han hade inte kommit över några ritningar men enligt den 
information han fått skulle fartygen kunna gå i hög fart, vara försedda med 
ramm och vara starkt pansrade på sidorna.72 

Mer detaljerad information om särskilda torpedbåtar verkar således inte ha 
kommit till svensk kännedom 1870. Men det fanns ett svenskt intresse för sådana 
fartyg. Sjöförsvarsdepartementet gav i slutet av 1871 Minkommitten, som var 
en expertkommitte för både fasta och rörliga minor (det vill säga torpeder), 
i uppdrag att komma med förslag till torpedbåtar.73 Minkommitten lämnade
förslag till två sådana fartyg. Ett av fartygen skulle verka i de trängre farlederna 
och det andra i de mer öppna delarna av skärgården. Planen var att utlysa en 

pristävling för att få in ritningar till de båda fartygstyperna. Men dessförinnan 
fick även den Militärisk-tekniska byrån i början av 1872 uppdraget att uttala 
sig om förslagen. Byråns uttalanden är intressanta eftersom de ger upplysning 
om synen på torpeder och torpedbåtar. Byråns ledamöter hade i grunden en 
positiv inställning till torpeder. Det konstaterades att en väsentlig fördel med 
torpeder var att de hade samma verkan oavsett vilket fartyg de var placerade på. 
Det gjorde att man skulle kunna bygga många små, billiga och effektiva fartyg. 
Men byrån instämde inte helt i Minkommittens uppfattning utan hävdade att 
det inte behövdes specialiserade torpedbåtar. Det kunde räcka med att bygga 
snabbgående rekognosceringsfartyg som kunde utrustas med bogsertorpeder. 
Dessa fartyg skulle inte göras större än som var nödvändigt för att kunna agera 
i de yttre delarna av skärgården och förflytta sig längs kusten under inte allt för 
svåra väderförhållanden.74 Större torpedfartyg som förde stångtorpeder ansågs
inte behövas. Ett problem som fördes fram var att de skulle bli alltför dyra 
eftersom de måste byggas så stora att de kunde klara av en sammanstötning med 
fiendens fartyg. Däremot tyckte byrån att privata ångslupar med stångtorpeder 
var en intressant ide som också borde tas med som en uppgift i pristävlingen. 

72. RA, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:178, Minkommitten till chefen för Sjöförsvars
departementet 12 februari 1872; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Registratur,
BI:27, Sjöförsvarsdepartementet till Förvaltningen av Sjöärendena 13 juli 1870, Protokoll
över sjöförsvarsärenden 13 juli 1870; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet,
Statsrådsprotokoll Ala:34; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter,
El: 164, Minkommitten till chefen för Sjöförsvarsdepartementet 13 juli 1870.

73. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, El: 178, Infordrande af ritningar
m.m. å minfarryg 1872 & Minkommitten till chefen för Sjöförsvarsdepartementet, 4
januari 1872.

7 4. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI: 178, Militärisk-tekniska 
byrån till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 26 mars 1872 och Minkommitten till 
Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 21 december 1871. 
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Uppenbarligen prioriterade byråns majoritet möjligheten att få fler fartyg 
framför fårre och starkare. Byrån var dock inte helt enig i sina förslag. Ekermann 
reserverade sig mot uppfattningen att sjögående torpedfartyg inte behövdes. 
Han instämde i Minkommittens bedömning och lämnade ett eget detaljerat 
förslag till de två olika typerna av torpedfartyg.75 

Här finns alltså en konflikt angående torpedbåtar i Sjöförsvarsdepartementets 
viktiga rådgivande organ. Det skulle möjligen kunna tolkas som att torpedbåtar 
var en disruptive innovation. Men tittar man lite närmare på argumentationen 
så verkar det i grunden inte ha funnits någon djupare konflikt utan byrån 
som helhet var positivt inställd till torpeder. Det rådde delade meningar om 
vilken typ av torpeder och torpedfartyg som behövdes men inte om att flottan 
behövde de nya vapnen. Motsättningen verkar snarast ha handlat om den 
vanligt förekommande frågan rörande kvantitet kontra kvalitet - fler fartyg 
eller fårre men effektivare. 

Ekermanns reservation verkar ha delats av Sjöförsvarsdepartementet. Hans 
förslag till torpedbåtar, liksom för övrigt den militärisk-tekniska byråns ide att 
utrusta privata ångslupar med stångtorpeder, fanns med i den pristävling som 
1872 utlystes. Syftet var att få in färdiga ritningar till en torpedbåt och ett större 
torpedfartyg. Det större skulle göra minst 15 knop och ha utrymme för kol och 
maskinutrustning för minst 30 timmars gång samt 25 mans besättning. Det 
mindre fartyget skulle göra minst åtta knop, rymma bränsle och maskin utrust
ning för minst tolv timmars gång. Besättningen skulle vara sju man och det 
skulle finnas utrymme för åtta dagars proviant och vatten för besättningen.76 En 
belöning på 3 000 riksdaler utlovades till det bästa förslaget till ett stort fartyg 
och 2 000 riksdaler för det mindre. Trots den relativt stora prissumman kom det 
inte in några lämpliga förslag.77 Det är kanske inte så anmärkningsvärt eftersom 
fartygstypen vid den här tiden var en ny konstruktion med speciella egenskaper. 

Svenska myndigheter hade dock fått information om att en mindre tor
pedbåt som konstruerats i England av firman Thornycroft verkade uppfylla 
önskemålen. Man beställde därför en sådan torpedbåt för stångtorpeder. Den 

75. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:178, Reservation C F
Ekermann, 25 mars 1872.

76. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll, Ala:34, Protokoll över
sjöförsvarsärenden 5 april 1872.

77. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarl<lvet, Registratur, Bl:29, Sjöförsvarsdepartementet
till Förvaltningen af Sjöärendena 5 april 1872, 3 000 riksdaler motsvarar ungefär 177 000
kronor i 2016 års penningvärde, 2 000 riksdaler motsvarar ungefär 118 000 (Källa:
Prisomräknare från medeltiden till 2100 http://www.historia.se/jamforelsepris.htm,
nedladdad 2016-05-01).
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var färdig i början på 1875 och fick namnet Spring. Genom att beställa en tor
pedbåt utomlands ville flottan få tillräcklig kunskap för att senare kunna bygga 
egna av lilmande modell.78 Utvärderingen av Spring visade dock att fartyget 
inte kunde fungera som modell för framtida svenska torpedbåtar. Båten var 
visserligen ganska sjöduglig och kunde operera i skärgården även i relativt hårt 
väder. Men manövrerbarheten ansågs inte vara tillräcklig. Toppfarten, som i 
praktiken visade sig vara tolv knop, ansågs inte heller tillräcklig i förhållande 
till fartygets övriga egenskaper. Förslaget blev istället, i likhet med militärisk
telmiska byråns tidigare förslag, att bygga mindre och långsammare båtar som 
var mer lättmanövrerade. En viktig anledning var att man då kunde få fler 
fartyg till samma pris som för ett av den föregående typen.79 Det var alltså åter 
ekonomiska argument som lyftes fram snarare än rent militära. Det tycks alltså 
som om att kvantitet prioriterades högre än kvalitet. 

I mitten av 1870-talet noterades både i TiS och i Klv-½1 att intresset för 
självgående torpeder ökade i utlandet. Men många svenska sjöofficerare verkar 
ha varit tveksamma till Whiteheadtorpederna och ha föredragit stångtorpeder. 
År 1875 menade en rapportör i KKrVA att man inte borde bygga särskilda 
torpedbåtar utan istället förse alla de större fartygens barkasser och slupar med 
ångmaskin och se till att de kunde utrustas med stångtorpeder. Det lades också 
förslag om att privata ångslupar borde förberedas för att utrustas med torpeder 
och att personalen vid lotsväsendet skulle få kunskap om hur man använde 
stångtorpeder.80 Viceamiral Philip Virgin, chef för den eskader som under 
sommaren 1876 övade i Stockholmsområdet, prisade också stångtorpederna 
och hävdade att: 

Hvarje fiskarbåt, tillräckligt stor att kunna bära två man, och att apteras 
för stötmina anser jag af den försvarande i skärgården kunna, synnerligen 
nattetid, användas till den anfallandes förderf.81 

78. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Registratur, Bl:30, Sjöförsvarsdepartementet
till Förvaltningen af Sjöärendena 28 november 1873; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvud
arkivet, Statsrådsprotokoll, Ala:36, Protokoll över Sjöförsvarsdepartementet tillhörande ären
den 9 januari 1874; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll, Ala:37, 
Protokoll öfver Sjöförsvarsärenden hållet inför Hans Maj:t Konungen den 9 januari 1875. 

79. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:214, Stockholms varfs- och 
konstruktionsbyrå till Chefen för Sjöförvarsdepartementet 24 maj 1876. 

80. Trolle, G Af, "Om torpedoväsendet samt behofvet af praktiska torpedoskolors anordnande 
vid stationerna" TiS 1876 s. 222; Stackelberg, B 0, "Berättelse uppläst vid Krigsvetenskaps
alcademiens sammankomst den 19 Oktober 1875" TiS 1876 s. 84-85.

81. KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:6, Högste befälhavarens general
rapport 1876.
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År 1877 beslutades att flottans samtliga ångbarkasser och ångslupar skulle 
förberedas för att kunna utrustas med stångtorpeder och året efter tillverkades 
utrustning för att pröva möjligheten att utrusta privata ångslupar med stång
torpeder. 82 

Samtidigt som befintliga fartyg förbereddes för att utrustas med stångtorpe
der fortsatte diskussionerna rörande speciella torpedbåtar och vilka egenskaper 
de borde ha. Detta var ämnet för ett möte i Sjöofficerssällskapet i Stockholm 
i oktober 1877. De närvarande verkar ha varit eniga om att en torpedbåt be
hövde en fart på omkring tio lmop. Båten skulle vara av en lätt konstruktion, 
ha god manöverfårdighet och utrustas med stångtorpeder. I sammanfattningen 
av diskussionen som trycktes i TiS framträder en starkt positiv inställning till 
stångtorpeden. Det hävdas att den var "ett effektivt förstörelsevapen för den arm 
som besitter nog djerfhet och skiddighet att föra detsamma, under förutsätt
ning derjemte att armen styres af ett klart omdöme". 83 Signifikativt är att de 
självgående torpederna inte diskuterades. Under 1877 gjordes även tester med 
en ny typ av stångtorpedbåt. Resultaten av testerna låg till grund för fem stång
torpedbåtar som byggdes på örlogsvarvet i Stockholm under 1878 och 1879. 84

I utlandet minskade intresset för stångtorpeder och bogsertorpeder allt 
eftersom de självgående torpederna vunnit intåg. Så var fallet också i Sverige 
även om det tog tid och utfasningen av stångtorpeder gick relativt långsamt. 
En rapportör i TiS hävdade så sent som 1886 att "I en beslutsam mans hand är 
stångminan ett fruktansvärdt vapen och torde ej snart komma att af den sjelf
gående elimineras".85 Även chefen för den kusteskader som samlats till övning 
samma år var positiv och instämde i att stångtorpedbåtar skulle kunna nå goda 
resultat i strid i skärgård. 86 Förespråkarna för stångtorpeder och stångtorpedbåtar 

82. Sundin, C A, "Tal vid nedläggandet af ordförandeskapet i Kongl. Örlogsmannasällskapet
den 15 november 1876" TiS 1877 s. 21; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet,
Konseljakter, EI:240, Marinförvaltningen till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 25 ok
tober 1878; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljalner, EI:316, Marinför
valtningen till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 18 september 1888.

83. "Om minbåtar. Några ord med anledning af diskussionen i detta ämne på Stockholms
sjöofficersmess den 27 oktober 1877" TiS 1877 s. 336--337.

84. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:253, Marinförvaltningen
till Sjöförsvarsdepartementet 25 juni 1880; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet,
Varvsbyrån, Inkomna skrivelser, E:l, Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedirion till
Warfsbyrån 25 september 1877.

85. Dyrssen, G, "Kunna taktiska regler uppställas för minbätars användade och hvilken 
role bör det rörliga mi111törsv,1ret intaga vid ett försvar af våra kuster" TiS 1886 s. 247. 

86. KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:9a, befälhavarens gene-
ralrapport 1886.
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tilltalades av enkelheten i vapnet. Stångtorpeder kunde placeras på i stort sett 
vilket fartyg som helst. Riskerna var visserligen stora för att en torpedbåt skulle 
gå förlorad i anfallsögonblicket när torpeden sprängdes. Men i torpedvapnets 
barndom verkar man ha varit villig att acceptera relativt stora förluster. Först 
sedan snabbskjutande artilleri utveddats blev det en mer spridd uppfattning 
att stångtorpedbåtarna hade liten effekt. Åi· 1899 utrangerades vapnet slutli
gen ur den svenska flottan. 87 Det fanns alltså relativt länge en utbredd positiv 
syn på stångtorpeder och svenska sjöofficerares uppfattningar verkar ha varit 
ganska trögrörliga. Kan detta fasthållande vid stångtorpeder tolkas som att de 
självgående torpederna var en disruptive innovation? 

Whiteheadtorpederna 

När TiS år 1870 tryckte en rapport som tidigare publicerats i den brittiska 
tidskriften Mechanics Magazine var det troligen första gången som en vidare 
svensk läsekrets kunde lära sig mer om Whiteheadtorpeder. Det var huvud
sal<ligen en positiv rapport där torpeden beskrevs som en "kraftig förstörelse
rnaskin" som skulle kunna spränga hål i det starkaste pansarfartyg. Det mest 
intressanta ansågs vara att torpeden kunde ställas in att gå i den riktning man 
ville och på ett bestämt djup.88 Men varken denna rapport eller den informa
tion som kom flottan till del efter Ekermanns resa till Storbritannien och USA 
samma år verkar ha fått några direkta effekter. Först 1875 beslutade Sverige att 
beställa Whiteheadtorpeder. Ritningar till torpederna och tillverkningsrät
ten ingick också i köpet men inte förrän 1910 började Sverige egen produk
tion av torpeder på licens. 89 Det finns inga spår i källmaterialet av att flottan 
eller Marinförvaltningen mer ingående skulle ha följt utvecklingen av självgå
ende torpeder åren innan beslutet fattades. Man gjorde dock försök med in
hemska konstruktioner.90 I beslutsunderlaget till inköpet 1875 konstaterades 
att Whiteheads torpeder fått stor uppmärksamhet och köpts in bland annat av 

87. Lindsjö (1978) s. 77; KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:26, Hög
ste befälhavarens generalrapport 1895.

88. "Den österrikiska torpedon" 11S 1870 s. 58-60.
89. Firman Whitehead levererade under större delen av undersökningsperioden torpeder till

den svenska flottan. Men under 1880-talets köptes även torpeder från den tyska tillverkaren
Schwartzkopff. De hade fördelen att vara tillverkade i brons vilket gjorde dem mer mot
ståndskraftiga mot rost i jämförelse med Whiteheads torpeder som var tillverkade i stål. Se 
Ellsen, Jarl (red.) Svensk torped 100 år I 876-1976 (Stockholm 1976).

90. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:175, Minkommitten till
Sjöförsvarsdepartementet 14 januari 1872.
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Storbritannien, Frankrike, Österrike, Tyskland och Italien. Det ansågs borga 
för att torpederna höll god kvalitet. Men flottan hade uppenbarligen ännu 
inte speciellt mycket konkret information om andra länders erfarenheter av 
torpederna. Det var en bidragande anledning till att sldcka Ekermann för att 
studera Whiteheadtorpederna på tillverkningsorten.91 

Whiteheadtorpederna hade inledningsvis brister som påverkade sjöofficerarnas 
uppfattningar om dem. Ett stort problem var deras träffsäkerhet. I TiS 1876 
hävdas exempelvis att torpeden inte hade acceptabel träffsäkerhet på avstånd över 
180 meter om inte målet låg stilla. Det innebar att i ett krig skulle torpedbåten 
ha varit utsatt för fiendens eld i flera minuter innan den kunde skjuta sina tor
peder.92 En skribent i TiS 1878 menade att bristen på träffaäkerhet gjorde "den 
förskräcldiga magr man under stundom velar tillerkänna minan, [ ... ] till stor 
del sakna befogenhet och grunda sig på någonting helt annat än hennes egen 
förtjenst".93 Inledningsvis var också Whiteheadtorpederna komplicerade att 
hantera. De behövde exempelvis skjutas in innan användande så att man visste 
hur just den aktuella torpeden skulle ställas in för att få en rak skottbana.94 Tor
pedernas brister hade med stor sannolikhet utnyttjats av motståndare till det nya 
vapnet om det verldigen hade varit en disruptive innovation. Motståndarna hade 
kunna utnyttja torpedernas begränsade prestanda för att försöka stoppa eller i alla 
fall aktivt fördröja introduktionen av det nya vapnet. Men det finns inga spår av 
detta i källmaterialet. Snarare var det så att det trots torpedernas begränsningar 
sågs en potential i vapnet.95 År 1879 hette det i TiS om torpeder att det 

91. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll, Ala:37, Protokoll öfver
Sjöförsvarsärenden hål!et inför Hans Maj:t Konungen den 9 januari 1875; RA, Sjöförsvars
departementet, Huvudarkivet, StatsrådsprotokoU, Ala:38, Protokoll öfver Sjöförsvatsären
den hållet inför Hans Maj:t Konungen den 10 januari 1876; RA, Sjöförsvarsdepartementet,
Militärisk-tekniska byrån, Inkomna skrivelser 1876-1877, E:l, Förteckning på ritningar
till Whiteheads torpedo (1876); RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Registratur,
BI:32, Till Förvaltningen af Sjöärendena ang. uppgörande af kontrakt om inköp afWhite
heads uppfinning af torpedos, 21 maj 1875; Stackelberg, BO, "Årsberättelse av föredragan
den i sjökrigsvetenskap 1875" TiS 1876 s. 85-86.

92. Stackelberg, B 0, "Årsberättelse av föredraganden i sjökrigsvetenskap 1875" TiS 1876 s 87.
93. Stackelberg, B 0, fl.r1,tJe1:a.tt,else av föredraganden i sjökrigsvetenskap 1877" TiS 1878

s. 118-121.
94. KrA, Marinstaben, Generalrapporter, EXVI: 7a, Rapport öfver öfver inskjutningen af

Whiteheads minor, 10 oktober 1879; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Stats
rådsprotokoll, Ala:41, Protokoll öfver Sjöförsvarsärenden hållet inför Hans Maj:t Konung
en den 7 januari 1878.

95. Det finns en tydlig likhet i argumentationen rörande introduktionen av ubåtar i flottan i
början på 1900-talet, Se Linderoth (2014a) s. 424-425.
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är intet rvifvel underkastadt, att icke detta anfallssätt kommer att spela 
en betydlig role i sjökrigföringen, men man far derför ej allt för mycket 
öfverskatta dess värde. [ ... ] De äro ett i sanning fruktansvärdt anfalls
medel, som af intet land bör underskattas, och mot hvilket det blifver 
svårt, fast dock ej omöjligt, att värja sig.96

Torpederna urveddades kontinuerligt, fick allt högre fart och skjutavstånden 
ökade. I början på 1880-talet uppges skjutavståndet vara 300-400 meter. Tio 
år senare hade skjutavståndet ökat till 800 meter och farten till 30 knop·97 

I takt med den tekniska utvecklingen blev tongångarna bland svenska 
sjöofficerare alltmer positiva. En bedömare i KlfrVA menade 1890 att det 
inte fanns mycket att anmärka på de senast tillverkade Whiteheadtorpederna; 
de var dugliga vapen om de sköts på rätt avstånd.98 I slutet på 1890-talet 
började torpederna förses med gyroskop vilket bland annat gjorde att de inte 
längre behövde skjutas in innan användning.99 År 1897 konstaterades i TiS 
att torpeden utvecklats till ett vapen som kraftigt kunde bidra till att öka ett 
fartygs stridsvärde. 100 

Grundinställningen till de självgående torpederna var alltså försiktigt positiv 
bland svenska sjöofficerare. När torpederna träffade sitt mål hade de en mycket 
stor förstörelseverkan. Problemet var den bristande träffsäkerheten och att en 
torpedbåt måste komma nära fienden innan den kunde avfyra sina vapen. Många 
samtida bedömare såg dock en stor potential i vapnet. I TiS 1878 jämförde en 
rapportör torpederna ett frö som gömde möjligheten till något stort men 
som nyligen lagts i jorden och precis börjat spira: 

Ännu lärer ingen kunna mäta det vardande trädet, än mindre räkna dess 
frukter. Emellertid måste det medgifvas [ ... }att undervattensminorna re
dan ega en fruktansvärd förstörelseförmåga och att, stort eller litet, hvarje 
fartyg de träffa eller som träffar dem, antagligen är gifvet till spillo.101 

Skribenten menade att det var troligt att när kunskaperna om torpeder blivit 
mer spridda och efter deras fortsatta utveckling att man skulle komma att 

96. "Torpeden och minan i sin historiska utveckling intill nyaste tiden" TiS 1879 s. 257.
97. Baeckström, JA V, "Utdrag ur reserrapport" TiS 1880 s. 43.
98. Osterman, J C, "Arsberättelse af föredraganden i sjökrigsverenskap" li'.lfrVA 1890 s. 20.
99. Ellsen (1976) s. 16 och 19; KrA, Marinförvaltningen, Torpedavdelningen, Inkomna hand

lingar, EI:l, Ekelnnd och Engström till Marinförvaltningen, 30 december 1896; "Flottan
under sistförfluma året" TiS 1897 s. 96; Hjulhammar, C A M, "Bestyckning och beväp
ning" TiS 1898 s. 11 l.

100. "Flottan under sistförflutna året" TiS 1897 s. 97.
101. Stackelberg, B 0, "Berättelse av föredraganden i sjökrigsvetenskap 1877" TiS 1878 s. 
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enas om att "minvapnet visserligen kan betraktas såsom ett godt hjelpvapen, 
hvilket icke bör försummas, men icke heller gynnas på andras bekostnad", 102 

Svenska sjöofficerare verkar alltså ha hyst förhoppningar om torpedernas 
framtida potential. Men det var ändå ganska realistiska bedömningar som 
gjordes. Torpederna troddes inte kunna bli ett dominerande vapen utan skulle 
komplettera övriga befintliga vapen. 103 Men samtidigt syns svenska sjöofficerare 
inte ha velat gå snabbt fram i introduktionen av självgående torpeder. De höll 
fast vid stångtorpeder som ett viktigt vapen. I sjöofficerarnas inställning och 
reaktioner på introduktionen av torpederna finns det dock inga tecken som gör 
att varken stångtorpeder eller självgående torpeder kan tolkas som disruptive 
innovation. Den långsamma introduktionen berodde inte på stort motstånd 
som måste övervinnas. Det fanns nämligen inget direkt och öppet motstånd 
utan bara viss skepsis och kritik mot Whiteheadtorpederna på dess dåvarande 
utvecldingsstadium. Torpederna i sig tänktes kunna bidra till att göra flottan 
bättre på sådant den ville vara bra på och är snarare därför att betrakta som en 
sustaining innovation. 

Det behövdes också fartyg för att kunna använda torpederna mot fienden. 
Under perioden utvecldades i andra länder speciella små snabbgående fartyg, 
torpedbåtar, för detta ändamål. Hur ställde sig svenska sjöofficerare till denna 
nya fartygstyp? Uppfattades den av sjöofficerarna på ett sätt som gör att den 
kan tolkas som en sustaining eller som en disruptive innovation? 

Torpedbåtar 

Vilka fartygstyper som Sverige behövde diskuterades kontinuerligt under 
undersöknings perioden i TiS och KKr VA. Med jämna mellanrum tillsattes även 
offentliga utredningar som undersökte sjöförsvaret och dess materielfrågor och 
gav mer formella och officiella svar. De officiella utredningarnas förslag låg till 
grund för de anslagsäskanden som gjordes för byggandet av nya örlogsfartyg. 
Eftersom det under större delen av undersökningsperioden inte fanns stående 
anslag för att bygga nya fartyg fick regeringen istället årligen äska om nya 
medel från riksdagen. Flottan och Marinförvaltningen strävade kontinuerligt 
efter att öka antalet fartyg och förnya flottans utrustning. Sjöministern 
prutade dock regelbundet ner önskemålen i sina propositioner till riksdagen 
om flottans budget. Riksdagen godkände i sin tur sällan budgetförslagen i sin 

102. Ibid.
103. En liknande inställning fanns även till ubåtar när de introducerades i början på 1900-talet.

Se Linderoth (2014a) s. 427.
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helhet utan skar ytterligare i de föreslagna anslagen. Flottan fick alltså allt som 
oftast en betydligt mindre materieltillförsel än önskat. 

I samband med torpedbeställningen från Whitehead började flottan undersöka 
vilken typ av fartyg som borde utrustas med vapnet. En svensk mariningenjör 
reste 1875 till Storbritannien och Frankrike för att försöka inhämta uppgifter 
om bland annat torpedfartyg. Han hade med sig två uppsättningar ritningar 
hem från England. Åven Ekermann hade utomlands, i Tyskland, införskaffat 
ritningar. 104 Den militärtekniska byrån som fått i uppdrag att yttra sig om 
de utländska fartygen var dock inte nöjd med de utländska förslagen. Den 
menade att ett svenskt torpedfartyg istället skulle kunna bygga på den nyligen 
konstruerade kanonbåten Blenda. Ett torpedfartyg borde emellertid vara lättare 
och ha högre fart (minst tolv knop). Firman Thames Ironworks, som nyligen 
byggt ett torpedfartyg till den engelska flottan, var villig att bygga enligt de 
svenska önskemålen. Tanken med att låta bygga utomlands var återigen att fa 
kunskap och erfarenhet inför inhemskt byggande. 105 Men interna diskussioner 
inom svenska myndigheter gjorde att tiden för kontraktsskrivande drog ut 
på tiden. Fartyget skulle därför inte hinna bli klart för att testköras under 
kommande sommar vilket ansågs vara en nödvändighet. Då skulle nämligen 
de första försöken med de redan beställda Whiteheadtorpedetna genomföras. 
Därför bestämde man för att försöka hitta ett svenskt företag.106 Bergsunds 
mekaniska verkstad fick till sist uppdraget och byggde fartyget enligt Thames 
Ironworks ritningar. Resultatet blev Ran, det första svenska torpedfartyget för 

104. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:208, Militärisk-tekniska
byrån till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 12 oktober 1875; RA, Sjöförsvarsdepar
tementet, Huvudarkivet, Statstådsprotokoll, Ala:38, Protokoll öfver Sjöförsvarsärenden
hållet inför Hans Maj:t Konungen 10 januari 1876.

105. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:208, Militärisk-teknis
ka byrån till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 12 oktober 1875; RA, Sjöförsvars
departementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:209, Chefen för Mariningenjörstaten till
Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 18 december 1875; RA, Sjöförsvarsdepartementet,
Huvudarkivet, Statstådsprotokoll, Ala:37, Protokoll öfver Sjöförsvarsärenden hållet inför
Hans Maj:t Konungen 15 oktober 1875, och Protokoll öfver Sjöförsvarsärenden hållet
inför Hans Maj:t Konungen 22 december 1875; RA, Sjöför�-varsdepartementet, Militä
risk-Tekniska byrån, Koncept, B:l, Militärisk-Tekniska byrån till Chefen för Sjöförsvars
departementet 12 december 1875; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Registratur, BI:32, Sjö
försvarsdepartementet till Förvaltningen af Sjöärendena 15 oktober 1875.

106. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:208, Utdrag ur protokoll
15 oktober 1875 RA; Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:209, Un
derdånig framställning om infordrande af anbud å byggandet af ett minfartyg 22 decem
ber 1875.
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Whiteheadtorpeder.107 Det var ett försöksfartyg och stod fårdigt i november 
1877. Ran skulle kunna göra 13 knop, var utrustad med en torpedtub i bogen 
och kunde ta upp till tolv torpeder. Besättningsstyrkan fastställdes till 65 man. 
Proviantförrådet skulle räcka i två månader och dricksvattnet 25 dagar.108 Det 
var alltså ett ganska stort fartyg och skulle inte komma att stå modell för fram
tida torpedbåtar. Ran utföll inte helt till belåtenhet vilket bland annat berodde 
på att Whiteheads torpeder inte riktigt hade den skottvidd som man hoppats. 
Samtidigt gick utvecldingen i utlandet snabbt framåt och mindre, snabbare 
torpedbåtar utvecldades. 109 Sverige ville få mer information om utvecldingen. 
Därför sändes 1878 Ekermann och en annan sjöofficer, Yngve Christiersson, 
till Storbritannien och Frankrike för att studera utvecldingen på torpedområ
det, Christierssons rapport föranledde Marinförvaltningen att återigen föreslå 
att Sverige borde köpa en torpedbåt för Whiteheadtorpeder från utlandet. 
Tanken var liksom tidigare att den utländska modellen skulle ligga till grund 
för kommande svenska torpedbåtar. Marinförvaltningen konstaterade att 
försök med torpedbåtar pågick på flera håll och att man ur ett rent tekniskt 
perspektiv egentligen borde avvakta. Men samtidigt menade man att Sverige 
måste försöka hänga med i utvecldingen. För att inte förlora tid föreslogs köp 
av en torpedbåt från en av de brittiska firmorna Thornycroft eller Yarrow. 
Båda företagen lämnade också förslag till torpedbåtar som skulle kunna göra 
18-20 knop. Tiden för att bygga båten skulle dock vara ganska lång, upp till
nio månader, och då skulle det vara fel årstid för att kunna köra hem båten.
Fartyget skulle därför inte kunna användas förrän nästa sommar igen. Därför
beslutades att låta bygga en torpedbåt på flottans varv i Stockholm. Resultatet
blev torpedbåten Rolf som sjösattes 1880 och som brukar räknas som Sveriges
första verldiga torpedbåt, 110 

107. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Registratur, BI:33, Sjöförsvarsdepartementet till Förvalt
ningen af sjöärendena 5 maj 1876 och Sjöförsvarsdepartementet till Förvaltningen af Sjöä
rendena 22 juni 1876; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll,
Ala:38, Protokoll öfver Sjöförsvarsärenden hållet inför Hans Maj:t Konungen 31 januari
1876.

108. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:215, Flottans konstruk
tionsbyrå till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 17 juni 1876; "Torpeden och minan i
sin historiska urveckling", TiS 1879 s. 245.

109. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:246, Marinförvaltningen
till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 11 juli 1879; RA, Sjöförsvarsdepartementet,
Huvudarkivet, Statsrådsprotokoll, Aia:42, Protokoll öfver Sjöförsvarsärenden hållet inför
Hans Maj:t Konungen 11 juli 1879.

110. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:246, P.M. angående an
skaffning af en minbåt för Whiteheads minor & Marinförvaltningen till Chefen för

39 



Militärhistorisk tidskrift 2016 

Sjöofficerares utlandsresor var fortsatt viktiga för flottans insamling av 
kunskap angående torpeder och torpedbåtar. Det var vanligt att svenska 
ingenjörer skickades till de varv i utlandet som byggde fartyg för flottans räkning. 
Det handlade om att få mer kunskap om det aktuella fartyget men även om 
att inhämta mer kunskap om utvecklingen mer generellt inom byggandet av 
örlogsfartyg. När torpedbåten Hugin, som byggdes i Storbritannien, började bli 
färdig 1884 skickades exempelvis en ingenjör till varvet. Att det var fråga om mer 
än att bara lära känna den aktuella torpedbåten visar sig i hans instruktioner. 
Hemresan skulle gå via Frankrike för att inhämta kunskap om de torpedbåtar som 
byggdes där. Erfarenheterna från utlandsresorna hade emellanåt stor betydelse 
för besluten att bygga torpedbåtar. Det visade sig 1881. Då pågick fortfarande 
testerna med den nya, inhemskt byggda, torpedbåten Rolf. Men utomlands 
fortsatte utvecklingen att gå snabbt och därför föreslog Marinförvaltningen att 
en av de två torpedbåtarna som Sverige bestämt sig för att bygga skulle beställas 
utomlands. Thornycroft, som hade stor erfarenhet av att bygga snabbgående 
torpedbåtar, fick uppdraget.111 Enligt Marinförvaltningen spelade en resa som 
Ekermann gjort till London för att besiktiga den torpedbåt som Thornycroft 
byggt för danska flottan en betydande roll för förslaget att beställa en liknande 
båt för svensk räkning. 112 

Från 1880-talet och framåt verkar alltfler svenska sjöofficerare ha blivit 
övertygade om torpedbåtarnas fördelar. En skribent i TiS föreslog 1885 att Sverige 
oavbrutet borde fortsätta bygga torpedbåtar, vid flottans båda varv och vid de 
mekaniska verkstäderna.113 Sverige fortsatte också under de kommande åren att 
bygga torpedbåtar även om det kanske inte var i den taln som artikelförfattaren 
i TiS önskat sig. År 1902 hade Sverige 24 torpedbåtar.114 

Sjöförsvarsdepartementet 11 juli 1879; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, 
Konseljakter, EI:241, Marinförvaltningen till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 20 
december 1878. 

111. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, EI:267, Marinförvaltningen 
till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 2 januari 1882; RA, Sjöförsvarsdepartementet, 
Huvudarkivet, Konseljalcter, EI:258, Marinförvalmingen till Chefen för Sjöförsvarsde
partementet 12 januari 1881; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, 
EI:287, Utdrag ur protokollet 13 juni 1884; RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarki
vet, Konseljakter, EI:288, Marinförvaltningen till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 22
juli 1884.

112. RA, Sjöförsvarsdepartementet, Huvudarkivet, Konseljakter, El: 267, Marinförvaltningen 
till Chefen för Sjöförsvarsdepartementet 24 januari 1882. 

113. "Flottan under sistförlutna året" TiS 1885 s. 13. 
114. Hofsten, Gustaf von och Waernberg, Jan, Örlogsfartyg. Svemka maski11drivna fartyg under

tretungad flagg (Stockholm 2003) s. 208-211. 

40 



Torpeder och torpedbåtars introduktion i den svenska flottan 1860-1901 

Även om svenska sjöofficerare och Marinförvaltningen verkar ha varit eniga 
om att Sverige behövde torpedbåtar så diskuterades under hela undersökningspe
rioden vilka egenskaper dessa fartyg skulle ha. Skulle de vara större och därmed 
mer sjövärdiga, ta mer förråd och kunna vara längre till sjöss eller skulle de vara 
mindre (och därmed billigare), snabbare och mer lättmanövrerade? Lösningen 
blev att ha båda typerna, dels mindre torpedbåtar avsedda för skärgården (2:a 
klassens torpedbåtar), dels större som skulle kunna följa med pansarbåtarna ut 
på expedition på det öppna havet (1 :a ldassens torpedbåtar) .115 

Det aktuella källmaterialet tyder inte på några större debatter eller mer 
ingående diskussioner angående torpedbåtars för- och nackdelar. Det är en 
försiktigt positiv syn på torpedbåtar och som framträder. Introduktionen av två 
olika sorters torpedbåtar skulle möjligen kunna ses som att torpedbåtarna var en 
disruptive inonvation. Men att döma av källmaterialet verkar det inte ha funnits 
en stark debatt och stora motsättningar mellan olika grupper av sjöofficerare 
som gjort att det blev en kompromisslösning med två olika sorters torpedbåtar. 
Det finns heller inget som tyder på att någon person på högt uppsatt post i 
beslutsprocessen propagerade för denna lösning för att kunna introducera tor
pedbåtarna utan större motstånd - som ett sätt att få en disruptive innovation 
uppfattad som en sustaining. 

För att sammanfatta kan det konstateras att flottan inledningsvis inte gjorde 
någon kraftig satsning på torpeder och torpedbåtar. Man valde istället att kon
tinuerligt testa nya torpeder och bygga enstaka nya torpedbåtar. Möjligen skulle 
denna relativt försiktiga introduktion av självgående torpeder och torpedbåtar 
kunna tolkas som att de var disruptive innovations. Men jag menar att varken 
den självgående torpeden eller torpedbåtarna var så omvälvande eller omstridda 
så att de kan ses som det. Sjöofficerarna behövde inte ställa om sitt tänkande 
och agerande, vilket hade varit nödvändigt för att torpedens introduktion skulle 
kunna tolkas som en disruptive innovation. Snarare sågs torpederna kunna bidra 
till försvaret mot en invasion över havet såväl på öppna havet som i skärgår
darna vilket väl stämde överens med sjöofficerarnas ideer om flottans viktigaste 
uppgifter. Det fanns inte heller tillräckligt öppet och starkt motstånd bland 
sjöofficerarna mot torpeder för att en tolkning av torpeder och torpedbåtar 
som disruptive ska vara relevant. Det var inte på grund av motstånd i sjöof
ficerskretsar som utvecldingen inte gick snabbare. Förldaringen ligger snarare i 
flottans brist på resurser vilket gjorde det svårt att köpa nya fartyg och vapen. 

115. Hägg, Erik, "Torpedbåtstyper och torpedbåtstjenst" TiS 1900 s. 293-294; Kraak, Gustaf,
"Något om våra torpedbåtar" TiS 1901 s. 225-227.
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Hur tänkte sig sjöofficerarna att torpederna och torpedbåtarna skulle an
vändas? En diskussion av denna fråga är viktig för att förstå varför flottan valde 
att införskaffa torpeder och torpedbåtar. I diskussionerna kring torpedbåtarnas 
användning finns även omdömen som ger upplysning om sjöofficerarnas in
ställning till de nya fartygen. 

Torpedbåtars taktik 

Hur nya vapen ska användas på bästa sätt är sällan klart från början och kan 
ofta förändras när man fått fler erfarenheter.116 Men svenska sjöofficerare ver
kar redan tidigt ha haft en relativt enhetlig och stabil syn på hur torpedbåtarna 
borde användas. Man såg i torpedbåten ett vapen som skulle kunna smyga 
fram ur sitt gömställe och överraska fienden. Torpedbåtar skulle vara ett offen
sivt element i det svenska försvaret. Det fanns relativt omfattande önskemål 
på vilka uppgifter torpedbåtar skulle kunna utföra. De skulle kunna följa med 
övriga flottan och delta i flottans uppgifter på öppna havet. De skulle även 
kunna delta i anfall och försvar mot en fientlig flotta och dess transporter. När 
transportflottan närmade sig den svenska kusten skulle torpedbåtarna försöka 
bryta sig igenom konvojens skydd och sprida död och förödelse inom trans
portflottan. En skribent i Klv-½11890 beskriver dramatiskt hur man såg på 
torpedbåtens roll: torpedbåten skulle inte ta den ridderlige hjältens roll "utan 
snarare lönnmördarens, som från sitt dolda näste i nattens mörker kastar sig 
öfver sin motståndare, ger honom dödsstöten och flyr" .117 I skärgården tänktes 
torpedbåtarna ha en mer självständig roll. De skulle kunna försvara fasta min
spärrar, störa blockader, samt angripa fienden med stöd av terrängen eller egna 
depåfartyg. Torpedbåtarna antogs inte kunna agera på egen hand utan borde 
agera tillsammans. Så tidigt som 1868 hävdade en skribent i TiS att torpedbå
tar borde anfalla tre eller fyra stycken tillsammans och attackera fienden från 
olika håll.118 De skulle gå så sakta och så tyst som möjligt till den gemensamma 
samlingspunkten för anfallet som skulle vara skyddad av terräng, pansarbåtar 
eller moderfartyg. Sedan skulle de sätta högsta fart mot fienden. Större fartyg 
skulle skydda torpedbåtarna med sin eld. De större fartygen kunde också ha 
förråd och förnödenheter med sig ombord för att öka torpedbåtarnas uthål-

116. Se Epstein (2013) s. 495.
117. Osterman, J C, "Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap" KK,·½4 1890 s. 27.
118. C S:th, "Vidare om minbåtar" TiS 1879 s. 30; "Torpeden och minan i sin historiska ut

veckling intill nyaste tiden'' TiS 1879 s. 131.
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lighet. 119 I händelse av strid mellan två eskadrar skulle torpedbåtarna skydda 
de större fartygen och efter artilleristriden anfalla fienden. Stångtorpedbåtarna 
skulle ge sig på fiendens skadade fartyg: "De blifva stridens gamar, som utan 
barmhertighet kasta sig öfver de trötta och sjuka". 120 

De årliga övningarna med flottans kusteskader verkar ha givit positiva intryck 
av torpedbåtarnas användbarhet. Bedömningen efter 1885 års eskaderövningar 
var exempelvis mycket positiv. Viceamiral Philip Virgin som var chef för 
kusteskadern hävdade att 

[ ... ] minbåtar med sjelfgående minor äfvensom stångminbåtar synas under 
närvarande tid vara ett af de stridsvapen som har största användning 
och ett högt stridsvärde samt erbjuda ofantliga resurser för försvaret vid 
kust och i skärgård.121 

Torpedbåtar ansågs öka värdet av skärgården som försvarsmedel och kunna 
hindra fienden från att blockera landets hamnar. Samtidigt hävdade Virgin 
att pansarbåtarna behövde samarbeta med torpedbåtar för sitt skydd. Han 
menade att flottan behövde nio första klassens torpedbåtar och inte mindre än 
33 andra !dassens torpedbåtar som komplement till de pansarbåtar som redan 
fanns och som var under planering.122 Även fartygschefon på Ran skrev efter 
övningen 1885 ett positivt PM om sina erfarenheter. Han menade att man 
i Sveriges fall kunde rälma med att torpedbåtarna gav ett "särdeles kraftigt 
bistånd" till flottan.123 Efter 1887 års övning såg Philip Virgin fortsatt positivt 
på torpedbåtar och menade att de hade möjligheter att inte bara anfalla 
under mörker, då de fientliga fartygen hade svårt att upptäcka torpedbåtarna, 
utan även i dagsljus. Han menade att ett snabbt anfall av flera torpedbåtar 
samtidigt skulle göra svårt för de anfallna fartygen att försvara sig. Någon 
av torpedbåtarna skulle säkerligen nå fram och framgångsrikt skjuta sina 
torpeder. Torpedbåtarna och stångtorpedbåtarna måste dock komma nära 

119. C S:th, "Vidare om minbåtar" TiS 1879 s. 33-34; Dyrssen, G, "Kunna några taktiska
regler uppställas för minbåtars användade och hvilken role bör det rörliga minförsvaret
intaga vid ett försvar af våra kuster" TiS 1886 s. 238-240 och 245-246.

120. Dyrssen, G, "Kunna några taktiska regler uppställas för minbåtars användade och hvliken
role bör det rörliga minförsvaret intaga vid ett försvar af våra kuster" TiS 1886 s. 241-242.

121. KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:8, Högste befälhavarens gene
ralrapport 1885.

122. KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:8, Högste befälhavarens gene
ralrapport 1885; K P: "Förbättringar inom torpedväsendet och derigenom ökadt värde af
torpedbåtar" TiS 1897 s. 98.

123. KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:8, Vördsam Pro memoria rö
rande vårt rörliga minvapen, 26 november 1885.
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målet innan de kunde avfyra sina vapen, på övningarna inom 400 respektive 
50 meter från målet för att anses ha lyckats med sitt anfall. 124 Det ska sägas 
att alla inte var riktigt lika optimistiska som Virgin och fartygschefen på 
Ran. Efter sommarens övningar 1889 menade exempelvis fartygschefen på 
en av de deltagande pansarbåtarna att torpedbåtar visserligen visat sig vara 
väldigt nyttiga för rekognoscering men att de inte var speciellt lämpade som 
anfallsinstrument på egen hand. De behövde stöd av pansarbåtarnas artilleri. 125 

Torpedbåtens uppdrag i krig var synnerligen riskfyllt. Många av skribenterna i 
TiS och .Klv-VA rälmade med att ett eller flera fartyg i en grupp med torpedbåtar 
skulle gå förlorade vid ett anfall. 126 Utvärderingar från de årliga övningarna med 
den samlade flottan visar också riskerna med torpedbåtsanfall. Om det hade 
varit verklighet hade torpedbåtarna lidit stora förluster. 127 Men förluster vid 
torpedbåtsanfall verkar inte ha uppfattats som särskilt allvarligt. I en artikel i 
TiS 1879 konstateras att även om endast fem av elva torpedbåtar överlevt ett 
anfall skulle det ändå ses som en framgång under förutsättning att fiendefartyget 
sänkts. 128 

Avslutning 

En utgångspunkt för den här artikelns diskussion av torpeder och torpedbåtar 
är att det är centralt för en militär organisation att hänga med i den telmiska 
utvecldingen för att vara slagkraftig. Men det hävdas inte sällan att militära 
organisationer har svårt att ta till sig ny teknik eftersom de inte gärna 
förändrar sitt invanda agerande. Från mitten av 1800-talet gick den telmiska 
utvecldingen snabbt och en rad innovationer blev tillgängliga för militära 
organisationer. Artikeln försöker belysa hur svenska sjöofficerare såg på den 
tekniska utvecldingen och vilka slutsatser de drog för den svenska flottans del. 

124. KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:10, Program för eskaderns 
krigsöfningar i Östergötlands och Södermanlands skärgårdar den 20-23 augusti 1888;
KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:9a, Rapporter rörande min
båtsanfall den 18-19 augusti 1887.

125. KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:13, HM Pansarbåten John
Ericson till Eskaderchefen 28 augusti 1888,

126. "Tankar om behofvet af ett sjömineförsvar för Sverige" TiS 1868 s. 6-7; Engström, C C 
"Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap" KK,·l/,4 1874 s. 15.

127. Se exempelvis KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, EXVI:20,Högste
befälhavarens generalrapport 1893; KrA, Marinstaben, Expeditionen, Generalrapporter, 
EXVI:23, Högste befälhavarens generalrapport 1894. Andra skedet.

128. "Torpeden och minan i sin historiska utveckling intill nyaste tiden" TiS 1879 s. 337-338. 
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Det sker genom att studera introduktionen av torpeder och torpedbåtar under 
perioden 1860-1901. Kan torpeder och torpedbåtar betraktas som sustaining 
innovations eller disruptive innovations? Det förra begreppet betecknar en 
innovation som innebär en mindre förändring i tänkandet och agerandet, att 
man blir bättre på något man redan är bra eller vill vara bra på. Det senare 
innebär en större förändring; det man behöver vara bra på blir något annat 
än tidigare. 

Svenska sjöofficerare verkar ha haft en försiktigt positiv inställning till ny 
teknik. Det fanns ett stort intresse av att följa med i de tekniska framstegen även 
om det var en vanlig uppfattning att Sverige inte skulle ligga i framkant. Sverige 
borde avvakta utvecklingen i stormakterna och sedan bestämma vilka vapen 
som flottan skulle köpa in. Så var också fallet under åren 1860-1901. Flottan 
testade de nya vapnen i relativt liten omfattning och prövade sig försiktigt fram. 
Kunskapen angående torpeder och torpedbåtar hämtades från utlandet. Flera 
torpedbåtar byggdes på utländska varv och inhemsk torpedtillverkning startade 
först 1910. De självgående torpederna introducerades senare i den svenska 
flottan än i större länder som Frankrike, Storbritannien, Tysldand och USA 

Det verkar inte ha förekommit några kontroverser rörande torpeder och 
torpedbåtar när de introducerades i flottan. Från början var det stångtorpeder 
som var viktigast men med tiden så flyttades fokus till självgående torpeder 
som också sågs i positivt ljus. Denna process gick dock ganska långsamt och 
stångtorpeder användes parallellt med självgående torpeder fram till slutet 
på 1800-talet. En möjlig förklaring till denna i stort sett enhetligt positiva 
uppfattning är att den svenska flottan kom från en nedgångsperiod där ma
terielen förnyats i liten utsträckning. Denna situation skulle kunna ha lett till 
att all ny materiel oavsett typ och egenskaper, betraktades som en förbättring 
av situationen och därför välkomnade med öppna armar av sjöofficerarna. 
Men samtidigt kan man utifrån samma förutsättningar tänka sig att flottans 
begränsade ekonomiska medel skulle göra att tillförseln av ny materiel blev hett 
omdebatterad. När flottan nu efter många års väntan fick möjlighet att förnya 
utrustningen gällde det ju att välja den bästa och mest lämpade utrustning man 
kunde få för den begränsade budgeten. Villcen materiel man skulle välja kunde 
alltså potentiellt ha varit en fråga som väckt stark debatt. Men det gjorde inte 
torpeder och torpedbåtar. Hur kom det sig att de nya vapnen kunde integreras 
så pass konfliktfritt som skedde? 

En viktig anledning till att torpederna och torpedbåtarna inte väckte mer 
debatt är att de passade väl in i det militära tänkandet. Jan Glete har hävdat 
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att det under perioden 1850-1880 fanns fyra olika sjömilitära doktriner som 
påverkade den svenska flottans utformning. Från 1880-talet kom de ideer att 
dominera som poängterade vikten av attacker mot en invasionsflotta såväl 
inom skärgården som på öppna havet. 129 Men oavsett vilken av doktrinerna 
som sjöofficerskåren anslöt sig till (slagflottedoktrinen undantagen som för 
övrigt förlorade sitt inflytande under 1860-talet), så kunde torpedbåtar ha en 
relevant uppgift att fylla. Särskilt bra fungerade de i den från 1880-talet do
minerande doktrinen där tanken var att torpedbåtarna snabbt skulle bryta sig 
igenom den styrka som skyddade landstigningsflottan och sänka fartygen som 
transporterade den trupp och utrustning som fienden behövde för att anfalla 
Sverige. En fördel med torpedbåtar var också att de var förhållandevis små och 
billiga fartyg men ändå kunde sänka större och dyrare örlogsfartyg, en viktig 
förmåga för en flotta med små resurser. 

Ramarna för sjöofficerarnas önskemål om fartygstyper och vapen verkar 
ha varit ganska snäva och påverkats av situationen som sjöofficerarna och 
den svenska flottan befann sig i. Centralförsvarsprincipens kvardröjande in
flytande, armen som den dominerande försvarsgrenen, flottans begränsade 
ekonomiska resurser, och ideerna om att det var flottans huvuduppgift att 
försöka stoppa en invasion över havet från en stormaln var faktorer som satte 
ramarna för diskussionen. I en tid av snabb omvälvning förefaller dessa ramar 
ha gett stabilitet i uppfattningarna om vad flottan behövde för materiel. Det 
är tydligt i sjöofficerarnas argumentation för torpeder och torpedbåtar att 
den dominerande uppfattningen om de nya vapnens värde utgick från en 
grundläggande tankestruktur där centralförsvarsprincipen haft en inflytelserik 
ställning och ännu starkt påverkade det sjömilitära tänkandet. Flottan skulle 
vara ett slags understöd till armen och bidra till att bekämpa en invasion över 
havet. Sjöofficerarna såg tecken på att utvecklingen gick i en för flottan mer 
fördelaktig riktning. Den allmänna opinionen verkade bli mer positivt inställd 
till flottan och andra länder satsade mycket på sina marina stridskrafter. Den 
svenska sjöofficerskåren ansåg att flottan hade en viktig roll att spela i Sveriges 
försvar men de verkar de inte tro på sådana storsatsningar som i utlandet för 
svensk del. En stor flotta med många starka fartyg fanns det inga tankar på. 
Det fanns inte någon djupare grundläggande konflikt rörande sjöförsvarets 
uppgifter som introduktionen av torpeder och torpedbåtar bidrog till att föra 
upp till ytan. Torpedbåtar var snarare en fartygstyp som tilltalade såväl dem 
som menade att sjöförsvaret skulle ske närmare kusten som dem som hävdade 

129. Glete (1985) s. 41---43.
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att sjöförsvarets tyngdpunkt måste ligga ute till havs. De kunde således tilltala 
företrädare för tre av de fyra sjömilitära doktriner som Jan Glete pekat ut som 
viktiga. Torpedbåtarna kunde bidra till att försöka stoppa en fientlig invasion 
oavsett om anfallet skulle mötas i skärgårdarna eller ute till havs. Sverige byggde 
både mindre torpedbåtar som var avsedda för strid i skärgården och större som 
skulle kunna följa med pansarbåtarna ut på uppdrag och anfalla den fientliga 
transportflottan, Ur detta perspektiv kan torpeder och torpedbåtar ses som 
sustaining innovations eftersom de bekräftade och stärkte den dominerande 
uppfattningen om flottans uppgifter. De nya vapnen skulle förbättra flottans 
möjligheter att utföra redan existerande uppgifter. Det fanns visserligen delade 
meningar om vilken typ av torpedbåtar Sverige behövde, Men det fanns ingen 
tydlig konflikt rörande behovet av fartygstypen i sig eller för den del behovet 
av torpeder. 

I tidigare forslming om införande av innovationer i militära strukturer har 
det betonats att enskilda individer på höga poster i den militära organisationen 
har mycket stor betydelse om det rör sig om en disruptive innovation. De 
försöker medvetet kamouflera en ny uppfinning så att det framstår som att den 
inte innebär några större förändringar. En annan strategi är att de handplockar 
personer in i systemet som tycker som de och på sätt kan få igenom nya 
ideer eller nya uppfinningar. I det här fallet är det mycket svårt att urskilja en 
sådan process. Frågan om torpeder och torpedbåtars introduktion i svenska 
flottan verkar inte ha varit tydligt kopplad till centralt placerade individer i 
flottan, Sjöförsvarsdepartementet eller Marinförvaltningen som genomförde 
introduktionen av det nya vapnet i motstånd mot andra grupper. Det verkar 
ha funnits en klar majoritet som var positivt, eller i alla fall inte öppet negativt, 
inställd till torpeder och torpedbåtar i ledande positioner inom alla centrala 
instanser. Torpedernas förespråkare verkar inte ha haft speciellt svårt att få det 
nya vapnet accepterat, även om det tog ganska lång tid innan de självgående 
torpederna blev det fullt ut. 

Möjligen skulle det kunna hävdas att de nya vapnen egentligen var disrup
tive innovations och att anledningen till att de kunde introduceras utan större 
konflikter eller mer intensiv debatt var att dåtidens svenska sjöofficerare var 
ovanligt mottagliga för innovationer och var särdeles duktiga på att ställa om 
sitt tänkande. Jag menar dock att en sådan tollming inte är relevant. Att döma 
av det undersökta källmaterialet innebar de nya vapnen inte att en majoritet 
av sjöofficerarna behövde ställa om sitt sätt att tänka och agera i någon större 
utsträckning eller att flottan behövde förändras och bli bra på något som 
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sjöofficerarna inte redan tyckte var viktigt. Det hade varit nödvändigt för att 
torpederna och torpedbåtarna skulle kunna ses som disruptive innovations. Ur 
ett perspektiv som utgår från sjöofficerarnas sjömilitära ideer är det alltså svårt 
att definiera de nya vapnen som disruptive innovations. Men om man ser det 
utifrån den svenska försvarsplaneringen i början av undersökningsperioden kan 
torpeder och torpedbåtar ses som sådana innovationer. Det svenska försvarets 
utformning var en stor och viktig debattfråga under den här undersökta tidspe
rioden. Utvecklingen av ny vapenteknik gav sjöofficerskåren ny styrka och nya 
argument att använda för att försöka påverka den av centralförsvarsprincipen 
influerade försvarsplaneringen. Sjöofficerarna ville få till stånd ett försvar där 
flottan kunde få en större roll. Den nya materielen gav sjöofficerarna bättre 
förutsättningar att hävda att det fanns möjligheter att stoppa eller i alla fall 
fördröja en invasion över havet från en överlägsen fiende. T idigare hade det 
varit svårare att argumentera för den saken eftersom det då krävdes lika stora 
och kraftfulla fartyg som fiendens. Sådana fartyg hade Sverige inte resurser att 
bygga eller köpa in. Torpederna och torpedbåtarnas introduktion kan med andra 
ord sägas ha bidragit till en förändring av den svenska försvarsplaneringen. De 
bidrog till utvecklingen från centralförsvarsprincipen till ett mer periferibaserat 
försvar. Torpeder och torpedbåtar kan således ses som en sustaining innovation 
om man utgår från sjöofficerarnas syn på flottans roll i Sveriges försvar men har 
mer karaktären av en disruptive innovation om man ser till den övergripande 
försvarsplaneringen. 

Det finns stora likheter i synen på ny teknik under den här studerade 
perioden och den som jag tidigare studerat i en artikel om introduktionen av 
ubåtar. Liksom torpeder och torpedbåtar gick introduktionen av ubåtar i stort 
sett konfliktfritt. 130 Även ubåtarna kan med denna terminologi ses som sustaining 
innovations. De passade också väl in i det militära tänkandet. Utifrån denna 
studie liksom den föregående om införandet av ubåtar kan slutsatsen dras att 
introduktionen av innovationer i svenska flottan under 1800-talets andra hälft 
generellt verkar ha varit förhållandevis konfliktfri. En möjlig förklaring till den 
övervägande positiva inställningen till torpeder och torpedbåtar liksom senare 
till ubåtar kan finnas i att flottan under den här aktuella perioden på officersnivå 
var en relativt liten och homogen organisation. Det var främst officerare som 
hade möjlighet att medverka i processer där ny vapenmateriel testades och 
köptes in samt deltog i debatter om olika vapens för- och nackdelar i de aktuella 
tidskrifterna. Om man tänker sig att det i första hand var officerare från löjtnants 

130. Linderoth (2014a) s. 429--432.
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grad och uppåt som deltog i diskussioner kring tekniska innovationer och hur de 
skulle användas så verkar gruppen årligen aldrig bestå av mer än 150 personer. 131 

Svenska sjöofficerares bakgrund och utbildning och hur det påverkade deras 
militära tänkande vore därför ett intressant ämne för vidare undersökningar. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det att döma av sjöofficerarnas 
inställning till torpeder och torpedbåtar inte verkar ha funnits något större 
motstånd mot nya tekniska innovationer inom den svenska flottan under 
den aktuella tidsperioden. Visserligen valde många en avvaktande inställning 
men samtidigt fanns det stort intresse för att följa den tekniska utvecklingen. 
Svenska sjöofficerare verkar inte ha tvivlat på att torpeder och torpedbåtar skulle 
kunna vara till nytta för det svenska försvaret. Det konstaterande som chefen 
för Kusteskadern 1887, viceamiral Philip Virgin, gjorde är representativt för 
sjöofficerskårens inställning: 

Det är naturligt, att ett litet land som vårt, med små resurser, skall med 
synnerlig förkärlek omfatta minvapnet, med hvilket stora ting kunna 
utföras med små medel. Visserligen har erfarenheten ännu icke visat 
några synnerligen stora resultat af minbåtars anfall, men den terräng vårt 
land eger i sina skärgårdar, hvilken, om man undantager Ryssland, icke 
står andra land till buds, ger åt minvapnet en framstående betydelse.132 
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Hestemassakren efter 
slaget ved Helsingborg 1710 

Karsten Skjold Petersen 

I forbindelse med noget bygge- og anla:gsarbejde i 1938 begyndte der at dukke 
dystre levn op af jorden. Arka:ologer fra det lokale museum i Helsingborg 
blev tilkaldt, og de kunne snart afda:kke en massegrav, der oprindelig i hast 
var blevet kastet til uden for den dava:rende Ängelholmport. Det organiske 
materiale var na:sten forsvundet, og jernet var sta:rkt forrustet, men fundene 
bar alligevel vidnesbyrd om en grum episode i byens historie. Rester af pistoler, 
kyradser og kårder blev blotlagt, men det var ma:ngden af hestesko, stigb0jler 
og beslag fra selet0j, der bevidnede, at ikke kun soldater havde mistet livet her. 

Slaget ved Helsingborg den 10. marts 1710 (svensk dato 28 februar) var et 
af de mest blodige i skandinavisk historie. 1 En dansk feltha:r havde fire måneder 
tidligere indledt et felttog med henblik på at generobre Skåne, Halland og 
Blekinge. Sådan kom det ikke til at gå. Slaget var således et massivt nederlag 
for den danske feltha:r, og dr0mmen om at genvinde de tabte besiddelser blev 
for en stund opgivet. Mindre velkendt i dag er måske, at den danske ha:r efter 
slaget nedslagtede de fleste af sine heste, for at de ikke skulle falde i fjendes 
ha:nder. Denne ha:ndelse belyser på sin vis flere forskellige tidligt-moderne 
milita:re problemkomplekser, både logistiske og 0konomiske, men ildce mindst 
etiske og kulturelle dilemmaer. Allerede i samtiden vakte begivenheden stor 

1. Hvor intet andet er n;evnt, er datoer i denne artikel efter den gregorianske kalender, som var
i brug i Danmark siden år 1700. Den svenske kalender var en variant af den julianske, og i
forhold til den danske var den ti dage forskudt. Ifolge svensk kalender foregik slaget den 28
februar.
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opma:rksomhed og va:mmelse, og siden da har omfanget va:ret diskuteret. 
Samtidige beretninger er uenige om antallet, og hvor nogle hxvder, at det var 
under 2 000 heste, påstår andre, at det var over 6 000. Men hvor mange var det 
da? I denne artikel vil vi pr0ve at komme det rigtige tal nxrmere, og samtidig se 
på hestens rolle for h.eren. Derudover vil artiklen fokusere på den efterfolgende 
oprydning. At håndtere d0de dyr, og i sa:rdeleshed heste, var ikke et arbejde 
for a:rlige folk i begyndelsen af 1700-tallet. Havde dette nogen betydning, og 
gav det sa:rlige udfordringer? 

Slaget ved Helsingborg2

Da nyheden om Slaget ved Poltava nåede til K0benhavn i begyndelsen af sep
tember 1709 stod det klart, at man nu havde en historisk enestående chance 
for at generobre de tabte provinser, som man havde måttet afstå til Sverige i
1658 under den forrige krig.3 Karl 12. og hans frygtede hxr var forsvundet i
Ukraine, så det var nu eller aldrig. 

De to hovedva:rker om felttoget og slaget er Generalstaben, Bidrag til Den 
Store Nordiske Krigs Historie. Bind Il. Felttoget i Skaane 1709-1710 fral903 
med A.P. T uxen som hovedforfatter, og Arthur, Stille, Kriget i Skåne 1709-10 

ligeledes fra 1903. 4 Oberstl0jtnant Tuxen var ansat ved Generalstabens historiske
Arbejder i K0benhavn, mens Stille var docent ved universitetet i Lund. Slaget, 
samt enkelte dele af felttoget, findes også beskrevet flere andre steder, men de 
to na:vnte va:rker fremstår som de absolut bedste og mest grundige.5 Begge, og 

2. Fremstillingen af slaget er hovedsageligt baseret på de såkaldte relationer, dvs. indberetninger,
som de overlevende danske generalstabsofficerer indsendte til kongen i de folgende uger.
Disse relationer ligger samlet i: Rigsarkivet, Krigskancelliet, Krigskollegiet, 892 Miscellanea
fra den gehejme protokol og registratur 1689-1712, pk. 2 Helsingborg. Disse er suppleret
med diverse andre relationer, dagb0ger og erindringer, såvel danske som svenske,
som befinder sig i forskellige samlinger, eller som er publiceret. Endelig b0r også den
krigsdagbog, som sekreta:ren Ritter forte for den danske generalstab, na:vnes: Rigsarkivet,
Krigskancelliet, Krigskollegiet, 10834 Protokollum ueber die in Schonen vorgefallene
Expeditiones ... 1709-1710.

3. Den danske udsending J0rgen Grund afsendte sin melding om slaget fra Lublin den 21 
juli. Fra Dresden afsendte den sachsiske general Flemming sin melding den 24 juli, og 
samme dag sendte den danske general Christian Ditlev Reventlow, der formodentlig også 
befandt sig i Dresden, sin melding. Det er lidt uklart, hvornår de forskellige beskeder nåede 
K0benhavn, men det var formentlig lige omkring 1. september.

4. Undertegnede har desuden färdiggjort et bogmanuskript om begivenhederne, som 
forventes udgivet i foråret 2017.

5. Se f.eks. folgende fremstillinger: Generalstaben (den svenske), Karl XII på slagfoltet:
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Under landgangen ved Råå var udskibningen af de mange heste en srerlig udfordring. Det var det også 

under Skånske Krig, hvor man den 29 juni 1676 gik i land samme sted. Udsnit af gobelin der viser 

landgangen i 1676. En hest er ved at blive hejset ned i en mindre båd for at blive roet i land. Situationen 

ved landgangen i 1709 var ganske den samme. Rosenborg Siat. 

ikke mindst den danske Generalstabs arbejde, bygger på omfattende arkivstudier 

i såvel Danmark som Sverige. Begge er desuden pr;eget af en for tiden moderne 
tilgang, med grundige kildehenvisninger, åben diskussion af tvivlsomme udsagn 
i kilderne, og en n0gtern skildring af begivenhederne, hvor der ikke forfaldes 
til nationalt selvforherligende vurderinger eller udsagn. 

Karolinsk slagledning sedd mot bakgrnnden av taktikens 11tvecklingfii111 äldsta tidor, Band IV 
(Stockholm1919) s. 913-43. Af reldre fremstillinger kan nrevnes Mankell, J,, "Slaget vid 
Helsingborg 28/2 1710", Kungliga Krigsvetenskaps-Akademiens Tidsskrift 1889, s. 481-508 
og 513-537, men den er klart blevet overgået af Generalstaben og Stilles vrerker. Den sene
ste samlede fremstilling er Isacson, Claes-Göran, Vinterbrand: Fälttåget i Skåne 1709-1710

och slaget vid Helsingborg (Helsingborg 2000), men den skremmes lidt af en national vinkel. 
Den bygger på den eksisterende litteratur og er helt uden ltjldereferencer. Senest udkom Mi

litärhistorisk Tidsskrifi 2009-2010 med et srerligt temanummer om slaget ved Helsingborg, 
hvori der gives forskellige vinkler på begivenhederne. Jrevnfor litteraturlisten for de enkelte 
bidrag. Slaget findes også omtalt i diverse regimentshistorier, men de bygger nresten alle på 
Generalstaben og Stilles vrerker. 
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I l0bet af relativt kort tid lyldcedes det at samle og udruste en stor feltha:r i 
og omkring K0benhavn. Ha:ren blev indskibet på en stor invasionsflåde, som 
blev tilvejebragt til formålet, og den 12. november indledte man landgangen 
ved Råå, lidt syd for Helsingborg. Den svenske guvern0r over Skåne, general 
Magnus Stenbock, rådede kun over tre kavaleriregimenter samt de små garnisoner 
i Malm0 og Landskrona, og han kunne umiddelbart ildce stille noget op mod 
den danske invasionsstyrke på omkring 14 000 mand. Den danske ha:r m0dte 
ingen modstand og indtog straks Helsingborg. Stenbock forbedrede försvaret 
af de to fxstningsbyer Malm0 og Landskrona så godt det var muligt og trak sig 
derpå tilbage mod 0st, mens han 0delagde broerne over de store åer bag sig. Den 
danske ha:r indesluttede de to byer, men indledte aldrig en egentlig belejring 
eller et bombardement. Dette skulle vise sig at va:re en alvorlig fejltagelse. Da 
vejret endelig tillod, at man kunne fortsa:tte felttoget 0stover mod Blekinge, 
måtte den danske ha:r efterlade en del styrker, dels ved Helsingborg, da man 
frygtede et svensk indfald fra Halland, dels omkring Malm0 og Landskrona. 
Planen havde va:ret, at den norske ha:r også skulle angribe ind i Bohuslen, men 
den formåede aldrig at blive Idar, inden vinteren for alvor satte ind. Hermed fik 
Stenbock mulighed for at få forsta:rlming fra de regimenter, som stod ved den 
norske gra:nse. I l0bet af vinteren fik han samlet en ny ha:r i Småland, som dels 
bestod af gamle veltjente regimen ter, dels af helt nyopsatte, som skulle erstatte 
de regimenter, som var gået tabt ved Poltava. 

Den sta:rkt reducerede danske feltha:r på omkring 6 700 mand fortsatte ind i 
Blekinge og nåede til Karlshamn. Men dr0mmen om at indtage Karlskrona måtte 
opgives, da efterretninger, om at en stor svensk ha:r var ved at samle sig nordpå 
ved Växjö, nåede frem. Den danske 0verstkommanderende, general Christian 
Ditlev Reventlow, frygtede at blive afskåret, og indledte et taktisk tilbagetog til 
Skåne. Tilbagetoget skete ad flere omgange, efterhånden som Reventlow folte 
sin position for udsat. Den hårde vinter fr0s alle vandl0b, og der var således ikke 
la:ngere nogen naturlige barrierer, som kunne forsinke eller forhindre en svensk 
fremrykning. Efter evakueringen af Kristianstad i slutningen af februar 1710 
blev Reventlow alvorligt syg af gigtfeber, og kommandoen måtte overlades til 
generall0jtnant J0rgen Rantzau. Rantzau var selv indstillet på at tage et feltslag 
med den svenske ha:r så hurtigt som muligt, men flertallet af hans generalstabs
officerer og kongen mente, at man burde tra:kke sig tilbage til Helsingborg, og 
der afvente fjenden.6 Helsingborg var således det eneste sted, hvor man kunne 

6. Rantzaus skr. af 23. februar 1710 til kongen gengivet i stabssekreta:r Ritters krigsdagbog:
Rigsarkivet, Krigskancelliet, Krigskollegiet, 10834 Protokollum ueber die in Schonen
vorgefallene Expeditiones ... 1709-1710, s. 128-129.
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modtage forsyninger og forstrerkninger hjemmefra. Belejringen af Malm0 og 
Landskrona blev ophrevet, og alle tropper og forsyninger blev samlet ved Hel
singborg. Dette gav Stenbock mulighed for at få forstrerkninger fra de to byer, 
og frem for alt fik han nu også adgang til feltartilleri, hvilket han havde manglet. 

Afg0relsens time var nu endelig oprandt. Den 10 marts stod de to hrere 
overfor hinanden nord0st for Helsingborg. Hrerene var jrevnstore på omkring 
14 000 mand, men den svenske havde en betydelig overvregt i kavaleri ca. 
5 600 mod 3 100. 7 Den danske hrer stod derimod i en terrrenmressig meget 
fordelagtig udgangsposition og var desuden beskyttet af spanske ryttere foran 
de forreste geledder. 

Vejret denne morgen var pra:get af strerk tåge, og det var meget dramatisk, 
da den svenske hrer duldcede op af disen. 8 Den danske hrer ventede ikke, at 
modstanderen ville vove sig ud i dette vejr, så man fik pludselig meget travlt med 
at opstille hreren i den afralte slagorden. De to hrere lurede en tid på hinanden, 
inden Rantzau lod de danske linier svinge frem mod h0jre, for at komme dl at 
stå parallelt overfor de svenske. Dette var den forste st0rre fejl fra dansk side. 
Stenbock begyndte på sin side at rykke lidt lrengere mod venstre. 

Mellem de to ha:re var et langstrakt vådområde, der i ldlderne omtales som 
moradset. Det var delvist oversv0mmede engarealer, som blev bundet sammen af 
et lille vandl0b. Om natten havde det regnet, men isen lå endnu nogenlunde fast 
på moradset, som også var svrert fremkommeligt på grund af sten og grrestuer. 

Den svenske hrer indledte nu en langsom fremrykning mod moradset, mens 
kavaleriet på venstre fl0j passerede lidt hurtigere ved det såkaldte Brohus, hvor 
Ängelholmvejen skar vandl0bet, og nrermede sig landsbyen Filborna 0st for 
Helsingborg. Rantzau så dette og frygtede, at det svenske kavaleri ville indlede 
et angreb på hans h0jre flanke. Han lod derfor alt kavaleriet på den danske 
h0jre fl0j ride svenskerne i m0de for at kaste dem tilbage, inden de kunne blive 
angrebsklar. Han red selv i spidsen for angrebet og begik dermed endnu en stor 
fejl. En hrerforer skulle gerne bevare det blige overblik og ildce selv kaste sig 
ind i en rytterfregtning med dragen kårde. Men Rantzau var ryttergeneral af 
den gamle skole, hvor personligt mod talte mindst lige så meget som strategisk 
snilde. De förste svenske eskadroner blev kastet tilbage mod Brohuset med store 
tab, men fik forsta:rkning bagfra. Dels fra anden linie, dels fra kavaleri fra den 

7. I Generalstaben, Bidrag til Den Store Nordiske Krigs Historie. Bind IL Felttoget i Skaane 1709-
1710 (K0benhavn 1903) s. 422-428, findes detaljerede beregninger over styrkeca!lene, som
bl.a. er baseret på forplejningsliscer.

8. Se f.eks. generalmajor Brockdorffi relation. Rigsarkivet, Krigskancelliet, Krigskollegiec, 892
Miscellanea fra den gehejme protokol og registratur 1689-1712, pk. 2 Helsingborg.
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svenske h0jre fl0j, som Stenbock lod overfore. !mens den store kavaleriwef
ning fandt sted, rykkede det svenske infanteri frem til moradset. Det danske 
infanteri kunne se Rantzau forfolge svenskerne langt mod nord0st, nresten til 
Brohuset. Chefen for det danske centrum besluttede derfor at mindske gabet 
og ryl<l<:ede fremad mod moradser-9 Det var en forceret fremrykning, som dels 
bragte en vis uorden i de danske linier, dels efterlod en del spanske ryttere og 
nresten alt feltartilleriet bagude. Dermed var den indledende fordelagtige stil
ling helt blevet sat over styr. 

Rantzaus kavaleri m0dte nu overvreldende modstand, han selv blev skudt 
gennem brystet, og den danske h0jre fl0j kollapsede. I centrum nåede det svenske 
infanteri over moradset og blev indviklet i heftige skuddueller med det danske 
infanteri. Det svenske feltartilleri formåede med stort besv.er også at krydse 
moradset og rettede en morderisk kardreskild mod de danske linier. 10 Tabene 
voksede faretruende, og da man samtidig blev opmrerksom på, at kavaleriet 
ude på h0jre fl0j var slået, og blev forfulgt tilbage mod Helsingborg, opstod 
der panik. Man risikerede il<l<e bare at blive angrebet i flanken af det svenske 
kavaleri, men også i ryggen, og helt at blive afskåret fra Helsingborg. De förste 
soldaterne vendte om og begyndte at l0be for deres liv. Enkelte eliteregimenter 
holdt lrenge stand, men det danske centrum var nu også brudt sammen og på 
vild retr.ete. Hermed var Slaget ved Helsingborg afgjort. De flygtende danske 
enheder blev forfulgt helt ind under Helsingborg, som var omgivet at en felt
befrestning bestående af grave og palisader. Den svenske h.er havde vundet en 
overvreldende sejr, og Stenbock valgte ikke at risikere det hele ved at fors0ge 
at storme befastningen. 

Efter denne korte gennemgang af felttoget og slaget kan vi atter koncentrere 
os om hestene. 

Hestens rolle 

Da beslutningen om at invadere Skåne var taget, fik man travlt med at samle 
og udruste en felthrer. Den 10 september 1709 blev der givet ordre om at 
udskrive og indk0be heste til de regimenter som ikke havde stamheste, dvs. 

9. Rlgsarkivet, Krigskancelliet, Krigskollegiet, 892 Miscellanea fra den gehejme protokol og
registratur 1689-1712, pk. 2 Helsingborg, Generalmajor Eickstedts relation.

10. Falkenhergs dagbog for 10. marts. Hjelmqvisr, Fredrik (udg}, "M. v. Falckenberghs
Journal under fälttåget i Skåne", udgiver i Jönsson, B (udg.), Till den högtidlighet hvanned
Lunds Universitet den 28 Febmari 1910 firar 200-årsminnet af Magnus Stenbocks seger vid
Helsingborg (Lund 1910) s. 38.
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egne faste heste, I princippet var det kurr eliteregimentet Livgarden til Hest 
som havde stamheste, Og det var en krempe opgave, for hreren havde brug for 
mere end fire tusinde heste. Ild{e bare rideheste for rytteri og dragoner, men 
også trrekheste for vogne og kanoner. En hrer i 1700-tallet kunne simpelthen 
ikke fungere uden heste, lige så lidt som en hrer i dag kan fungere uden 
lmrec0jer. Fordelen ved stamheste var selvfolgelig, at rytter og hest kendte 
hinanden godt. Derudover fik hestene regelmac:ssig militrer trrening, så alt i 
alt var de også langt mere effektive på slagmarken. Forskellen på en tilfieldigt 
udskreven eller indk0bt hest, og en veltrrenet stamhest, var kolossal. Rytteren 
og hans stamhest kendte hinanden godt, og stamhesten kendte sin plads i 
formationen. For at forberede stamhesten på krigstumlen var den desuden 
blevet udsat for blafrende faner og bragende skud, så den ilci{e blev grebet 
af panik på slagmarken. Nerv0se heste var blevet sorteret fra i denne proces. 
Disse forhold skulle få stor betydning for Livgarden til Hests indsats under 
Slaget ved Helsingborg. 

Livgarden til Hest havde ikke blot den bedste udrustning og bevac:bning. 
Deres heste var også de fineste og st0rste i den danske hrer. Med et vist mål 
af overdrivelse sagde svenskerne bagefter, at deres egne heste var så små, at de 
kunne krybe under bugen på Hestgardens.11 Velmenede og stac:rke var de i hvert 
fald, og deres indledende angreb var da også yderst succesfuldt, 

Det danske kavaleri bestod dels af tungt rytteri (kyrasserer), dels af dragoner. 
Rytteriet ornfattede Livgarden til Hest samt en rrekke andre regimenter, som alle 
rekrutrerede udelukkende ved hvervning. I denne periode bar rytterregimenterne 
stadig navn af nationale, men det var en reminiscens fra en svunden tid. Blandt 
dragonerne var der dels et par hvervede regimenter, dels de nationalt udskrevne 
regirnenter, de såkaldte landdragoner. Rytterregimenterne bestod normalt af 
seks kompagnier, der i felten blev samlet til to eskadroner. Livgarden til Hest 
var dog samlet i tre eskadroner under slaget. De hvervede dragonregimenter var 
som regel tre gange så store som rytterregimenterne, mens flere af de nationale 
dragonregimenter ligefrem var fire gange så store. 12 

Hvor hestene ved Livgarden til Hest var srerligt udvalgt og indk0bt til stadig 
tjeneste, var hestene ved de 0vrige rytterregimenter udskrevet i de lregder, der 

11. Krigsarkivet, 388 Krigshandlingar, Store nordiska Kriget, 16:18 Avskriftsamlingen,
Odelströms relation.

12. Under Slagetved Helsingborg deltog Livgarden til Hest ogfireandre hvervede rytterregimenter
(1. Jyske, 1. Fynske, 2. samt 3. Sjrellandske nationale Rytterregiment), to hvervede
dragonregimenter (Livregiment Dragoner og Ungarske Dragonregiment) og et udskrevet
dragonregiment (Sjrellandske nationale Dragonregiment).
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Danske dragoner fra Landmilitsen, der oprettedes i 1701. Dragoner havde generell mindre heste end det 

tunge rytteri. Udover de nationale dragonregimenter havde den danske hrer også et par hvervede dragon

regimenter, der begge deltog i Slaget ved Helsingborg. Gipsrelief i loftet i Riddersalen på Rosenborg Siat. 

Udf0rt 1704-1706. 

skulle underholde en hvervet rytter. Helt tilbage i 1670 var reglerne for heste
nes tilvejebringelse og underhold blevet fastsat, og senest justeret i 1695.13 De 
nationale dragoner, som blev oprettet i 1701, skulle ligeledes have udskrevne 
heste. 14 Hestene var imidlertid ikke til stadig tjeneste, lige så lidt som dragonen 
selv. En bestemmelse fra 1704 na:vner, at når dragonerne skulle ekserceres og 

m0nstres, skulle den bedste hest i la:gdet udtages. 15 

I fredstid kunne dragonerne tra:ne med udskrevne heste i vinterhalvåret, men 
det var aldrig til den fulde styrke, og når landbruget havde brug for dem, var 

13. Forordninger af 5/10 1670, 27/7 1670, 2/3 1672 og 10/8 1695. Dragoner fik forst heste
ved förordning af 28/11 1688, hvor det bestemtes, at der af hver 25 t0nder hartkorn pri
vilegeret hovedgårdstakst, przste- eller degnejord skulle leveres en hest. Det var denne be
stemmelse, som s0rgede for, at det hvervede Livregimenr Dragoner fik sine heste, For en
n0jere gennemgang henvises til: Timm, Frederik Ulrik, Fremsti!ling af Lovbestemme/serne
for Danmark, Slesvig og Holsteen angaaende Hestes Udrede!se til Krigstjenesten (K0benhavn
1841), s. 38-42.

14. Forordning af31/12 1701.
15. Forordning af29/4 1704.
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de ild<e til rådighed, Dette gjaldt til dels også rytteriets heste, idet hreren ildce 
kunne lregge beslag på udskrevne heste, når markarbejdet ved landbruget 
krrevede dem. Gårdene i lregdet holdt vel nok en egentlig soldaterhest, men den 
indgik tilsyneladende i daglige arbejde med pl0jning, harvning og k0rsel. 
Da dragonerne skulle mobiliseres i 1709, kunne man slet ikke skaffe heste nok 
til dem i lregderne, og de måtte derfor indk0bes, for en stor dels vedkommende 
i udlandet. 16 Selvom rytteriets og dragonernes heste ikke var rigtige stamheste, 
havde mange dog et tret forhold til deres udskrevne hest og havde kendt den 
gennem flere år. Dertil kom, at de sammen havde gennemfort det fire måneder 
lange felttog inden selve slaget. 

Trrenets heste blev ved mobiliseringen til det skånske felttog opk0bt på det 
frie marked, mens hestene til artilleriets staldetat blev ekstraordinrert udskrevet 
ligesom kuskene. 17 

På invasionens forste dag fik man landsat hovedparten af infanteriet. Det 
gjaldt derefter om at få kavaleriet i land, og der skulle udstikkes en lejr. At få 
de mange heste i land var en bedrift i sig selv, og det tog lang tid - ikke mindst 
da vejret fortsat var dårligt. Den enkelte hest fik en breresele under bugen, 
hvorefter den, ved hjrelp af en gaffelbom og et taljespil, blev l0ftet op fra lasten 
gennem en luge i dreldcet. Herefter svingede man bommen ud over skibssiden 
og hejsede hesten ned på en landgangspram. Når prammen var fuld, kunne man 
ro hestene ind til stranden. Det var en besvrerlig operation, selv når vejret og 
s0en var rolig, og den var heller ikke helt ufarlig. Mange heste blev skra:mte, og 
indimellem r0g der også nogle i vandet, hvorefter de måtte sv0mme i land. De 
mest nerv0se heste fik bundet en klud for 0jnene for at berolige dem. Selvom 
hestene kun havde vreret få dage ombord, nåede iklce mindre end 193 at d0 
som folge af de dårlige forhold. De fleste af skibene var slet ildce indrettede til 
at sejle med levende dyr, og simpel luftmangel syntes at have va:ret den st0rste 
drreber. På flere skibe havde man måttet brrekke dreksplanker op for at skaffe 
de arme ba:ster luft. 

En del heste gik også tabt i l0bet af vinterfelttoget, og den danske hrer 
k0bte derfor mange heste lokalt i Skåne. Hvis man st0dte på kongelige svenske 
embedsma:nd, blev deres heste beslaglagt uden erstatning. Men der foregik 
også uregelmressigheder. Der indkom i begyndelsen af december en klage til 
Reventlow om, at danske officerer tvangsudskrev b0nderheste til skyds, dvs. 

16. Generalstaben (1903) s. 173, med henvisning til kongeligt udfa:rdigede ekspeditioner
nr. 735-736 af 10/9 1709, og refererede sager nr. 8 af 18/10 1709. Begge i Rlgsarkivet,
Krigskancelliet, Krigskollegiet.

17. Forordning af 23/9 1709. Generalstaben (1903) s. 176.
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k0rsel for ha::ren. Reventlow måtte derfor udstede en befaling om, at ingen 
lokale b0nder måtte lide overlast. Hvis de skulle k0re for ha::ren, skulle de 
afl0nnes med 12 sldlling per mil. 18 Ha::rens ledelse var meget bevidste om, at 
man skulle bevare et godt forhold til den skånske befolkning. Det gjaldt om at 
skabe og bevare en loyalitet. 

At br0dfode store hrere på mange tusinde mand, måske titusindevis, med 
samt heste, var en stor udfordring i det forindustrielle samfund, hvor infra
strukturen var meget dårlig. Vejene var få og oftest uden fast bela::gning, broer 
endnu fa::rre og nemme at 0delregge. Vogne kunne ikke tage srerlig stor vregt; 
de var med egerhjul og aksler uden kuglelejer, og de blev trukket af heste eller 
ok.ser. Tra::kdyrene skulle til stadighed have foder og pleje, også når de ikke var 
i brug. Om sommeren kunne dyrene i princippet grresse, hvor de kom frem, 
men i vinterhalvåret var de afhrengige af opmagasineret h0 og havre. Men at 
magasinere korn og foder var i sig selv en udfordring. Hvis det ikke var t0rret 
ordentligt, risikerede man råd og svamp, og selv hvis det var, havde man altid 
problemer med skadedyr. 

Dagsrationen for en rytter blev fastsat til 1 ½ skålpund bmd (744 g.), mens 
rationen for rytterens hest skulle vrere 12 skålpund h0 og en halv ska::ppe havre 
(8,7 liter). 19 Om det rent faktisk lykkedes at skaffe hestene dette foder vides 
ikke. Den danske hrer fik i november alle forsyninger hjemmefra, men begyndte 
herefter at udskrive kontributioner fra de skånske b0nder. Udgangspunktet var, 
at man ikke måtte udskrive mere, end hvad b0nderne normalt betalte i afgifter 
til deres tidligere herrer. Alt andet skulle det betales for. Undtagelsen var, hvis 
man fandt gärde efterladt af svenske kongelige embedsmrend. I sådanne tilfxlde 
måtte alt korn og fourage beslaglregges. 

Ifolge alle efterretninger var det svenske kavaleri det danske meget overlegent 
under slaget. Det danske kavaleri var desuden plaget af mangel på heste, idet 
mange var gået tabt under vinterfelttoget, og tilstanden hos de tilbagevrerende 
var ikke god. I betragtning af situationens alvor besluttede alle cheferne derfor, 
at afgive deres ekstra heste til kavaleriet. Alle h0jerestående officerer, og det 
gjaldt også infanteri- og artilleriofficerer, havde således flere heste hver. Selvom 
hestene var deres private ejendom, valgte de nu at afgive dem til mandskabet 
ved rytterregimenterne, hvilket var ganske usa::dvanligt, og det vidner om, hvor 
pressede man var. 

18. Huitfeldts journal og diarium, 3. december 1709. Rigsarkivet, Krigskancelliet, krigskol
legiet, 1864 Generalkijtnant Hartvig Hvitfeldts journaler og rapporter 1709-1710, s. 22.

19. Rigsarkivet, Krigskancelliet, Krigskollegiet, 10834 Protokollum ueber die in Schonen vor
gefullenc Expeditiones ... 1709-1710, s. 28b, Ritters krigsdagbog 15. december 1709.
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På dagen bestod den danske slagopstilling af ca. 9 600 fodfolk, 4 000 mand 
kavaleri og ca. 400 artillerister. 20 Ved kavaleriet var der ildce heste til alle, ikke 
mindst ved dragonerne manglede der, og generalmajor Rodsten opgjorde det 
samlede antal til omkring 3 100 kavaleriheste.21 Alt i alt havde Rantzau ca. 14 000 
mand til rådighed udover den bataillon, som udgjorde garnisonen i Helsingborg. 

Over for dem stod en jrevnstor svensk felthrer, det ligeledes omfattede om
kring 14 000 mand. Fordelingen af Stenbocks styrke, som marcherede ud af 
skoven og tog opstilling, var dog noget anderledes, idet den bestod af omkring 
8 000 fodfolk, godt 5 600 ryttere samt er par hundrede artillerister. 22 

Dragoner var oprindeligt beredent fodfolk, som kun benyttede deres heste 
som transportmiddel og krempede til fods. Men i 1710 var den taktiske forskel 
mellem dragoner og rytteri nresten oph0rt, og dragonerne krempede nu også til 
hest. Eneste reelle forskel var, at det danske rytteri var pansret med jernkyradser, 
og de anvendtes derfor i förste linie. 

I kamp skulle kavaleriets eskadroner formere en kile og angribe i tret sluttet 
formation, knre ved knre, med deres lange rytterkårder. Lige inden sammenst0det 
med fjenden slog man over i galop og pl0jede sig igennem. I den efterfolgende 
merkamp, og eventuelle forfolgelse, kunne man også bruge sine to pistoler, som 
sad i hylstre foran sadlen. Men det var glatl0bede flintelåspistoler til forladning, 
og det var enkeltskudsvåben, så rytterne foretrak deres kårder. Det svenske og 
det danske kavaleri havde for så vidt den samme taktik, men det karolinske 
kavaleri havde perfektioneret den, og anvendte den med stor succes mange 
gange i l0bet af Store nordiske Krig. 

Når rytterne overhoveder kunne styre deres heste, skyldtes det ikke kun de 
stjerneformede sporer på st0vlerne, men også at de brugte stangbid. I modsa::t
ning ril moderne todelte bid gav stangbiddet en helt anderledes kontrol over 
hesten, men det var også mere brutalt, og det kunne skade hestens mundt0j, 
hvis man ikke anvendte det med en vis forsigtighed. 

Evakuering 

Den danske 0verstkommanderende, generall0jtnant J0rgen Rantzau, var ble
vet hårdt såret under slaget, og han blev straks sejlet over til Helsing0r. I stedet 
blev generalmajor Frantz Joachim von Dewitz udpeget som ny chef. Dewitz 

20. En detaljeret beregning over de danske styrketal findes i; Generalstaben (1903) s. 422-424.
21. Rigsarkivet, Krigskancelliet, Krigskollegiet, 892 Miscellanea fra den gehejme protokol og

registratur 1689----1712, 2 Helsingborg, Rodstens relation af 4. april 1710.
22. En detaljeret beregning over de svenske styrketal findes i: Generalstaben (1903) s. 425-427.
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indledte straks en evakuering af syge og sårede umiddelbart efter slaget. De 
n.este par dage fik man desuden overskibet soldaterne fra Livgarden til Hest 
og de 0vrige rytterregimenter samt st0rstedelen af dragonerne og artilleris
terne. 23 Nogle vogne og en del bagage lykkedes det trods alt også at få sejlet 
over. De fleste af Helsingborgs borgere var ligeledes va:k. De der havde hjulpet 
den danske ha:r frygtede, at de gik en hård ska:bne i m0de, og hvis de ikke 
allerede var flygtet, det nu. Allerede inden slaget havde man s0rget for at 
evakuere alle soldaterkoner og non-kombattanter, som fulgte hreren. Tilbage 
i Helsingborg var derfor resterne af infanteriet samt en smule dragoner og 
artillerister, som var placeret i det såkaldte retrenchement, feltbefastningen, 
som omgav byen. 

Den danske hrer var i tvivl, om man skulle evakuere byen helt eller fors0ge at 

forsvare den. En kurer blev derfor sendt til K0benhavn for at indhente kongens 
endelige afg0relse. Kureren vendte tilbage den 13. og kunne meddele, at kongen 
anså det for nyttesk)st at holde Helsingborg. Dewitz havde dermed grnnt lys 
til at gennemfore evakueringen, når det kunne lade sig g0re. 

Vejret var imidlenid dårligt med kraftig bl.est, og man måtte desuden afvente 
flere skibe, for at kunne l0se opgaven. Vinden vendte dog den 14, hvorpå 
Dewitz besluttede at effektuere evakueringen så hurtigt som muligt. Angsten 
for at den svenske hrer ville gennemfore en storm på byen pressede ham, og 
nu var vejrforholdene optimale. Den svenske hrer havde desuden bombarderet 
byen om natten, hvilket uden tvivl havde 0get presset. 

Hvor mange? 

Så snart den endelige ordre om fuld evakuering forelå, kunne man gå i gang 
med resten. Det stod dog uhyggelig klart, at det ville vrere umuligt at fa h.e
rens mange heste med, så meget desto mere, som hård vind gjorde overfarten 
besvxrlig. Officerernes kostbare private heste var blevet evakueret, men alle 
kavaleriets heste måtte efterlades. Det gjaldt også de mange trrekheste, som 
trak kanonerne og den omfangsrige vognpark. 

Hestene reprresenterede en uhyre vrerdi, ikke bare i penge, men også i militrer 
brugsv.erdi. Hvor ubehageligt det end var, kunne man ikke lade dem falde i 
fjendens hrender. Selvom vejrforholdende bedredes den 14, kunne man ikke 
vrere sikre på, at det varede ved. Nu gjaldt det om at komme vrek så hurtigt 

23. Rigsarkivet, Krigskancelliet, krigskollegiet, 1864 Generall0jtnant Hartvig Hvitfeldts
journaler og rapporter 1709-1710, s. 95, Generaladjudanc Huitfeldts journal, 14. marts
1710.
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som muligt. Dewitz gav derfor ordre om, at alle de tilbagevxrende heste skulle 
slås ihjel. 

Overalt i byen indledtes nu et uhyre slagteri, hvor heste blev skudt og stuldcet 
ihjel. En mand holdt hesten i spiltovet, mens den anden stak den, eller sk0d 
den for panden. Spjxttende i d0dskramper faldt de store dyr om, hvor de stod, 
mens den s0de varme lugt af hesteblod bred te sig. Hvor hestene stod txt, kunne 
de instinktivt mxrke faren og gav sig til at vrinske, mens de slog sig i t0jret. 
Enkelte fik revet sig l0s og 106 forvildede omkring i gaderne. 

For at g0re livet surt for fjenden, som ville have besvxret med at fjerne de 
d0de dyr bagefter, blev heste truldcet ind i husene, ja sågar op på förste sal og 
ned i kxldre, for der at lade livet. Hesten bar troligt sin egen vxgt, men fjenden 
ville have problemet med at slxbe 3-400 kg. d0d hest op eller ned af trapperne. 
Overalt i gader, strxder og på torve blev heste aflivet, og blodet fl0d i str0mme 
mellem brostenene. De var ligefrem så djxvelske at smide kadavere i br0nde. 

J0rgen Mikkelsen Hulbech fungerede som feltprxst under felttoget i Skåne. 
Efter slaget blev han imidlertid udnxvnt til provst på M0n. Dette var en vx
sentlig mere givtig stilling, og så slap han for militxrlivets strabadser og feltsla
genes brutale virkelighed. Nogle år senere begyndte Hulbech at nedskrive sine 
erindringer, og han huskede endnu, hvad der var sket i Helsingborg: "Hestene 
deres stach de ihjel paa Gader og Kirchegaarde, ja og i Husene og i Stuerne; her var 
Ingen skaanet, ihvor kostbar han end var. "24 Som prxst var Hulbech naturligvis 
sxrligt forarget over, at det også var sket på byens kirkegård. Stenbock skrev 
forfardet over 0delxggelserne til Defensionskommissionen i Stockholm: "Eders 
Grevelige Excellencer kunne aldrig noksom forestille sig, hvor jammerligt der seer 
ud i Helsingborg, formedelst de mange dode der faldte Heste og andre Kroppe, som 
ligge hensltebede deels i Stuer og Kjeldere, saavelsom tildeels paa Gaderne. "25 Major 
Erik Odelström afVästgöta Tre- och Femmänninge Kavaleriregemente skrev i 
sin beretning: " ( ... ) ihiähl skiutande och stickande af sina bäste och mäste hästm; 
hvaraf Gator Brunnar och Husen vordit opjylte ( ... ) ,"26 

Det omfattende slagteri blev siden kendt som Hestemassakren i Helsingborg. 
De danske var tydeligvis ikke stolte, over hvad der var sket, og begivenheden 

24. Hirsch, I.C.W. (udg.): Magister, Provst J0rgen Mikkelsen Hulbechs Beretning om Krigsbe
givenhederne i Danmark 1709-1715. M11se111n. Tidsskriftfor Historie og Geografi 1895, II, s.
52.

25. Stenbocks brev af 12. marts 1710 i oversa!ttelse fra Loenbom, Samuel: Den Kongelige Svens
ke Rigsraad og Feldtmarskalk Greve Magnus Stenbocks Levnets=Historie, F0rste del (Ki0ben
havn 1789) s. 263.

26. Relation dateret 25. marts (svensk dato). Krigsarkivet, 0388 Krigshandlingar, Stora nord
iska Kriget, 16:18 Avskriftsamlingen, Odelströms relation.
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omtales derfor kun yderst sjaddent i de danske kilder. Eksempelvis mcvner ingen 
af de overlevende danske generalstabsofficerer nedslagtningen med et eneste ord. 
Men det var der heldigvis andre der gjorde. Ifolge en anonym dansk beretning, 
fra en der tydeligvis ikke selv var med, blev der dra:bt henimod 2 000 heste. 27 I 
de svenske kilder har hestemassakren fået mere opma:rksomhed, og her angives 
betydeligt h0jere tal. En relation na:vner, at det var over 4 000, mens major 
Erik Odelström oplyser, at det var 5 000 og nogle hundrede.28 Stenbock skrev 
selv, at det var over 5 000.29 Ifolge generaladjudant Stjerncrantz' dagbog var 
det op imod 6 000 heste, mens to anonyme relationer hver for sig ha:vder, at 
det var over 6 000.30 

Men hvad var det rigtige tal? Havde nogen behov for hhv. at underdrive 
eller overdrive? De danske havde alt for travlt med slagteriet til også at lave 
en opta:lling, og bagefter var der mest behov for at glemme og bagatellisere 
begivenheden. De svenske kunne nok have gennemfort en n0jagtig opta:lling, 
men det skete 0jensynlig ikke. Af propagandahensyn var det selvsagt i svensk 
interesse at fremstille den danske "forbrydelse" så stor og grusom som muligt. 
De meget forskellige opg0relser skal ses i dette lys. Vi har imidlertid mulighed 
for at komme det rigtige tal na:rmere. 

Den danske ha:rs betalingsreglement kan således give et indtryk af, hvor 
mange heste det drejede sig om.31 Betalingsreglementet var et budget som 
rummede oplysninger om alle l0nudgifter og andre udgifter for hver afha:rens 
afdelinger. Det giver således et uh0rt detaljeret overblik. 

Ifolge reglementet bestod de hvervede infanteriregimenters vognpark af 
24 telt- og br0dvogne med i alt 48 heste. Bertil kom to spidsbja:lkevogne (= 
spanske ryttere) med i alt otte heste samt en stabsvogn med to heste. Hvert 

27. Det kg!. Bibliotek, Håndskriftsamlingen, Gammel kg!. Samling 2778, kvart, nr. 2 udateret
anonym relation.

28. Det kg!. Bibliotek, Håndskriftsamlingen, Kalls Samling 445, kvart, anonym relation af 18. 
marts 1710 med tiden Aus dem schwedischen Lager, samt Krigsarkivet, 0388 Krigshand
lingar, Stora nordiska Kriget, 16:18 Avskriftsamlingen (Odelströms relation). Odelström
na:vner, at hestekadavere også blev kastet i br0nde.

29. Skr. af 22. juni 1710 til Defensionskommissionen. Loenbom (1789) s. 263.
30. Stjerncrantz' dagbog for 15. marts: Stjerncrantz, Per, "Dagbok under fälttåget i Skåne

1709-171 O" Karolinske krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter, X, udg. af August
Quennerstedt 1914, s. 174. De to relationer i Stiftsbiblioteket i Linköping, Signum H 237
Eric von Rolands arkiv, Politico-Historica vol. 3. Relation om kriget emot Danmark 1710,
Relation af Battailen vyd Helsingborg 1710, s. 184b, og anonym samtidig relation om 
slaget til ukendt etatsråd, s. 205 b. 

31. Rigsarkivet, Krigskancelliet, Generalkommissariatet, 11621 Milita:re betalingsreglement af
9. november 1709.
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infanteriregiment havde således en vagnpark med 58 heste. De nationale 
infanteriregimen ter må også have haft vogne, men de fremgår ikke af reglementet, 
da de ildce havde dem i fredstid. Hvert af de seles rytterregimenterne havde 
kun sek:s telt- og br0dvogne med i alt 12 hesce. Livregiment Dragoner og 
Sjrellandske nationale Dragonregiment havde hver 18 og brndvogne med 
36 heste samt en stabsvogn med to heste. Hvert af artillerikompagnierne havde 
fire telt- og br0dvogne med sammenlagt otte heste foruden de mange trrekheste 
til kanonerne. Hertil kom de mange btcmdervogne med heste, som man havde 
udskrevet for at transportere proviant fra feltmagasinerne til Helsingborg. 
Som en del af deres 1011 fik alle officerer penge til at holde et vist antal heste og 
knregte, som bl.a. kunne bes0rge transporten af deres personlige bagage. Som 
generall0jtnant fik Rantzau f.elcs. penge til at holde 36 og 18 knregte, mens 
en oberst fik til otte heste og fire knregte, og så fremdeles alt efter rang. Disse 
officershestes samlede antal må have udgjort over 500, hvis man fraregner 
deres rideheste. F0r slaget havde officererne dog ved fielles overenskomst af givet 
en del til kavaleriet, som var i bekneb for heste. Af egentlige kavaleriheste 
til at ride på var der ifolge generalmajor Rodstens relation 3 100 ved slagets 
begyndelse, foruden officerernes.32 

Hvis man vil vurdere, hvor mange heste der var i Helsingborg, kan man 
lregge alle disse tal sammen, og sk0nsmressigt anslå antallet af bemderheste til 
mindst 200, kanonheste til 370 samt 116 trrenheste det nationale infanteri 
og 24 ved Ungarske Dragonregiment.33 Alt i alt giver det mindst 4 700 heste, 
men herfra skal der modregnes lidr. 

Under slaget blev 116 af kavaleriet taget til fange, så deres heste skal trrekkes 
fra. Hvor mange heste der blev drrebt, eller taget som herrek,st bytte, vides 
ikke. Et forsigtigt sk0n er, at den danske hrer i alt misrede omkring 300 heste 
under slaget, inldusive de der blev taget til fange. Der var trods alt ingen af de 
danske kavalerienheder, som blev m0dt af infanteri- eller artilleriild. Stenbock 
skrev senere til Rådet i Stockholm, at danskerne havde slået de fleste af deres 

32. Til en samlet kavaleristyrke på ca. 4 000 mand. Rodstens relation af 4. april 1710. Rigsarki
vet, Krigskancelliet, Krigskollegiet, 892 Miscellanea fra den gehejme protokol og registratur
1689-1712, 2 Helsingborg.

33. Anrallet af b1mdervogne er anslået. Antallet af artilleriets heste kendes heller ikke prrecist,
men i efteråret 1709 fremlagdes et projekt for artilleriets bemanding med heste. Reventlow
,mskede 600 inklusive trrekdyr til regimentsartilleriet. Kongen udsk0d sin bevilling, men
hvis man antager, at de kun endre med at fa 400, og at de 32 af disse var til telt- og brnd
vognene, ender man med ca. 370 kanonheste. Rigsarkivet, Krigskancelliets arkiv, kgl. reso
lution nr. 107 af 20/9 1709, pkt. 3. Tallene for det nationale infanteri er sat til det samme
som for de hvervede regimenterne.
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heste ihjel, men man fandt dog 500 levende i byen.34 De 500 overlevende heste 
omtales også i en anonym svensk relation.35 Hvis de 300 mistede og de 500 
overlevende meldces fra ovenstående vurdering på 4 700, må hestemassalaen 
alt i alt have omfattet godt 3 900 dyr. Uanset om det var nogle hundrede til 
eller fra, var det et uhyrligt antal, som fyldte meget i den lille by. Nok havde 
krigshistorien for budt på nedslagtning af kavaleriheste og tnekdyr, så de ikke 
skulle falde i fjendens hrender, men slagteriets omfang i Helsingborg var så vidt 
vides uden sidestykke. 

Hestene var dog ikke det eneste som måtte efterlades. Under tilbagetr.ekningen 
til Helsingborg havde den danske h.er medbragt enorme m.engder af korn, der 
var blevet udskrevet som kontribution blandt Skånes b0nder. Dertil kom det 
proviant, som var oversendt fra Sjrelland. Soldaterne blev kommanderet til at 
kaste alle disse forsyninger ud i m0get på gader og str.eder. Fra kornlofter blev 
der skovlet ud gennem luger, srekke blev sl.ebt ud og skåret op, og t0nder blev 
rullet henad gaderne, så kornet fl0d. Den danske generaladjudant Hartvig 
Huitfeldt angiver i sin relation, at der på den måde blev destrueret omkring 
10 000 t0nder (1 293 kubikmeter) rug, byg og havre.36 Hertil kom hundredvis 
af t0nder med salt, malt og t0rrede rerter, som ligeledes blev vreltet ud. Til 
allersidst str0ede man også alt det overskydende krudt ud. Fjenden skulle i 
hvert fald ildce have gavn af det. Mange steder lå det udkastede i så tykt et lag, 
at man kun vanskeligt kunne gå igennem det, og her blev det blandet med 
hesteblod, mudder, hesteprerer og andet gadesnavs. Nogle folte givetvis, at 
denne 0dekeggelse af Guds gaver ville påkalde straf. 

Men 0delreggelserne fortsatte. De mange tilbagevrerende vogne blev slået i 
stykker eller br.endt, og de sadler og selet0j, som rytterne ikke havde kunnet 
få med, da de blev sejlet over, blev nu også skåret i stykker og 0delagt. Overalt 
i byen var soldater den 14 og 15 marts besk.eftiget med at destruere proviant 
og materiel. 

En anonym svensk relation omtalte og ford0mte 0del.eggelserne: 

"(. .. )hade dhe dage fomht, skiutit och stuckit ihiähl alla deras kiöna hästat; 
till ett anthal öfoer 6000 st. hvarmed Staden, så till Torg och Gato1; som 
huus, camran kiällarn och Brunnar var upjyllde1; doch blefoe ändå öfoer 
500 hästar vort folck till Roofi, den, dhe i sådan hastigheet icke hafoa kunnat 

34. Stenbocks relation af 15. juni 1710. Generalstaben (1903} s. 465.
35. Stiftsbiblioteket i Linköping, Signum H 237 Eric von Rolands arkiv, Politico-Histotica vol.

3. Relation om kriget emot Danmark 1710, Relation afBattailen vyd Helsingborg 1710, s. 

1846.
36. Rigsarkivet, Krigskancelliet, krigskollegiet, 1864 Generalk1jtnant Hartvig Hvitfeldts journa

ler og rapporter 1709-1710, s. 98, Generaladjudant Huitfeldts journal, 15. marts 1710.
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eller hint med till att giöra nede1: Men dett som for Gudh och Menniskior 
vederstyggligt befantz dett, att dhe låtit all den af dem i Staden ihoopsam
blade stora Qpantitet af hva,jehande slags Spannemåhl, salt, humb!a etc 
uthkasta på Gatorne uti oreenligheeter (. . .). '57 

Dette udsagn er interessant, da han tydeligvis var mere forarget over 0deheg
gelserne af de mange spandemål korn, end over drabet på de mange heste. 
Men förargelsen skyldtes måske mest, at kornet var indsamlet som kontribu
tion blandt de svenske b0nder. At danskerne slog deres egne heste ihjel var 
slemt nok, men at de 0delagde Skånes korn var en vederstyggelighed. 

I litteraturen har hestemassakren også fået forskellig opmrerksomhed. Som 
nrevnt tidligere havde de danske ikke den store trang til at omtale begivenheden. 
I Generalstabens vrerk omtales det kun ganske kort, at man ikke havde midler 
til at overfore hestene, og at de skulle drrebes. Dog omtales det syn som m0dte 
de svenske soldater, da de betrådte byen: " ( ... ) hvor 0jet saa hen, faldt det paa 
d0de Heste; paa Gaderne, i Gaardene, ja selv i Kieldre og Bronde laa Kroppene, der 
med en vis raffineret Ondskab var anbragte saaledes, at det blev vanskeligt at fjierne 
dem. "38 Nogen angivelse af omfanget gives ikke. Beregninger af omfanget findes 
heller ikke hos Arthur Stille, der ligeledes kun giver en ganske kort omtale af 
begivenheden: "Det lät sig ej göra att fora alla kavalleriets hästar öfaer Sundet, och 
for att de ej skulle falla i fiendens hände1; tillgrep man den våldsamma utvägen att 
nedsticka eller skjuta dem. De döda hästarna vräktes på gatorna, i källare och kök, 
ja t.o.m. i brunna,:"39 I den svenske Generalstabs vrede om felttoget i Skåne og 
Slaget ved Helsingborg er der entydigt fokus på taktildcen og ikke de efterfolgende 
begivenheder.40 Va:rket baserer sig på Stille og den danske Generalstabs va:rk 
og na:vner slet ikke hestemassakren. I den lettere genre findes genforta:llingen 
hos Isacson, hvor det h0jst ta:nkelige antal bringes til torvs uden reference: "På

gator, i brnnnar och i hus låg 6.000 döda hästar som stuckits ner for att hindra 
svenskarna från att ta dem till vara. "41 I Mankells noget a:ldre fremstilling hed 
det: "Af hästarne ihjelstuckos de flesta, till et antal af 5. 000, hvilkas döda krop
par kringspriddes på gatorna eller insläpades i rummen, källrarne och brunnarne 
( .•• ) ". 42 Men også her savnes referencer.

37. Stiftsbiblioteket i Linköping, Signum H 237 Eric von Rolands arkiv, Politico-Historica vol.
3. Relation om kriget emot Danmark 1710, Relation afBattailen vyd Helsingborg 1710, s.
1846.

38. Generalstaben (1903) s. 465.
39. Stille (1903) s. 365.
40. Generalstaben (den svenske) (1919).
41. Isacson (2000) s. 123.
42. Mankell (1889) s. 528.
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Oprydning 

Da den svenske hxr endelig rykkede ind i den forladte by den 16 marts, 
ventede der dem et frygteligt syn. Overalt lå der d0de heste, og mange steder 
måtte de vade gennem ankeldybt korn og anden proviant. Forargelsen var 
stor, og Stenbock blev meget vred. 

Om svenskerne slet ikke opdagede den endelige tilbagetrxkning står uk
lart. Men det har nxppe vxret tilfaldet. På sin vis var Stenbock godt tilfreds 
med at slippe af med de besvxrlige gxster. Han vidste, at han aldrig ville have 
held med at storme neden for Helsingborgs kystskrxnt. De danske fregatter 
og orlogsskibe, som lå lige uden for, ville med deres mange kanoner let kunne 
knuse ethvert fors0g på at storme Kullen- eller Landskronaporten. Eneste 
mulighed var derfor et angreb på den del af retrenchementet, som lå ovenfor 
kystskrxnten. Han havde studeret den danske forsvarslinje ganske n0je, og det 
var klart, at det ville koste rigtig mange af hans soldater livet, hvis de fors0gte, 
og udfaldet var langt fra sikl<:ert, selvom moralen i den danske lejr var lav. Han 
kunne vente på belejringsartilleri og skanseredskaber, men det ville tage lang 
tid at grave sig frem, og han risikerede, at den danske hxr inde i Helsingborg 
ville få forstxrkninger hjemmefra, nu hvor foråret kom. Selv havde han ingen 
forstxrlminger at trxkke på, så det absolut bedste var, hvis danskerne af egen 
vilje trak sig. Hermed ville han bevare resterne af sin nye hxr til kommende 
udfordringer. 

Da byen var genindtaget, blev der afholdt parole, og Stenbock valgte, med 
sxdvanlig sans for detaljen, folgende parole og feltråb: "Allting ärgodt, när ändan 
är godh. "43 Stenbock gav samtidig ordre om, at de d0de fra slagmarken skulle 
bringes op til retrenchementet og begraves der. Begravelsen fandt 0jensynlig 
forst sted den 17, og da havde de fleste af ligene også ligget en uge.44 Trods det 
kolde vejr var det på h0je tid, at få dem i jorden. De mange faldne og deres 
heste blev bl.a. lagt ned i de grave, som danskerne havde udfort som en del af 
retrenchementet. Dette gjorde arbejdet en del nemmere, selvom gravene skulle 
uddybes. Det var en af disse grave, som bygningsarbejderne st0dte på i 1938. 

43. Falkenbergs dagbog for den 15. marrs. Hjelmqvist, Fredrik (udg), "M. v. Falckenberghs
Journal under fälttåget i Skåne" udgivet i Jönsson, B (udg), Till den högtidlighet hvarmed
Lunds Universitet den 28 Febmari 1910 firar 200-årsminnet af Magnus Stenbocks seger vid
Helsingborg (Lund 1910). Hvis Falkenbergs datering står til troende, må svenskerne have
gennemskuet den endelige evakuering allerede den 15. Men han skriver samtidig, at de 
d0de i morgen skal bringes op til retrenchementet og begraves. Dette skete dog forst den
17. Der er også et par andre poster i hans fremstilling som tyder på en dags forskydning.

44. Falkenbergs dagbog for den 17. mans. Hjelmqvist (1910) s. 41.



Hestemassakren efter Slaget ved Helsingborg 1710 

De d0de svenske officerer blev n:Eppe kastet med ned i massegravene, men blev 
fort til n:Erliggende kirker, eller deres hjemstavn, for at få en ordentlig, ldrkelig 
begravelse. Her ved udkanten af Helsingborg måtte de mange d0de danske og 
svenske soldater n0jes med nogle ord fra den svenske h:Ers feltpr:Ester, og der 
blev ild{e sat sten over deres grav. 

Mens resterne af den danske h:Er plejede sine syge og sårede i Helsing0r, og 
begyndte at sprede regimenterne til deres gamle garnisoner, kunne Stenbock og 
hans soldater begynde den m0jsommelige oprydning i Helsingborg. Noget af 
kornet kunne bj:Erges, vaskes og t0rres, men langt det meste var tabt. De 0delagte 
vogne, sadler og selet0j fors0gte man at reparere. Den 17 begyndte man at tage 
teltlejren ned, og mens Södermanlands Regiment fik kvarter i Helsingborg, 
blev resten sendt v:Ek fra den udpinte omegn for atter at komme på fode.45 

Det st0rste problem var dog de mange hestekadavere, som lå overalt 
inde i byen. Sammenlagt lå der over 1 100 tons, hvis man regner med en lav 
gennemsnitsv:Egt på 300 kg per häst. Men det var dog ikke bare v:Egten som 
et problem. I det tidligt moderne samfund blev det betragtet som urent og 
u:Erligt arbejde at håndtere d0de heste.46 Ifolge Det Gamle Testamente, 3. 
Mosebog, kapitel 11 vers 26, var det forbudt at spise dyr med uspaltede ldove, 
herunder heste. Hvis man r0rte ved ådslerne af sådanne dyr blev man desuden 
uren! Tabuiseringen af d0de heste havde således et religi0st udgangspunkt. I 
hvert fald siden middelalderen var håndtering af (selv-)d0de dyr blevet anset 
for urent, og det var noget almindelige borgere ild{e kunne besk:Eftige sig med. 
I k0bst:Ederne blev fjernelse af ådsler, samt aflivning af husdyr, varetaget af 
natm:Endene. Som betegnelsen antyder, var deres erhverv, der også omfattede 
natrenovationen, lmyttet til nattem0rket. De virkede i det skjul te, når ordentlige 
folk sov. B0dler samt stold{ekn:Egte/profosser blev også betragtet som u:Erlige 
og blev ligesom natm:Endene ringeagtet og afskyet af almindelige mennesker. 

I forste omgang blev b0dlen og regimenternes stokkekn:Egte/profosser derfor 
kommanderet til at skaffe de d0de dyr af vejen. At sl:Ebe dem op af kystskr:En
ten var håbl0st, og at grave dem ned inde i byen var n:Esten ligeså umuligt. 
Tilbage var reelt kun at kaste dem i 0resund, og håbe på, at de drev over til 
Sj:Elland. Arbejdet var dog helt uoverkommeligt for de få m:End. Allerede den 
20. var stanken efterhånden så fal, at Södermanlands Regiment rykkede ud
af byen igen. Stenbock havde pr0vet at få soldaterne til at hj<Elpe til, men de

45. Krigsarkivet, 388 Krigshandlingar, Store nordiska Kriget, 16:18 Avskriftsamlingen, Odels
tröms relation.

46. Krogh, Tyge, "B0dlens og natmandens uterlighed", Historisk Tidsskrift 1994, 16. rrekke, 3, 
s. 31-57. 
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rnegtede pure. At r0re ved d0de dyr blev betragtet som uxrligt arbejde, som 
kun b0dlen og natmxndene/rakkerne befattede sig med. Soldaterne var xrlige 
og frie mxnd, så han kunne ikke pålxgge dem dette urene og nedvxrdigende 
arbejde. Stenbock kunne ikke blot affardige det som simpel lydighedsnxgtelse, 
dette var en kulturel og religi0s dybtliggende vxgren. Hvis han virkelig tvang 
sine soldater, ville det kaste skam over hele soldaterstanden. Den beundring og 
tillid, som de nu nxrede til ham, ville blive afl0st af vrede. 

Chefen for Södermanlands Regiment, oberst Grundel, havde fået ansvaret 
for oprydningen. Efter knap to uger var ådslerne svulmet op, og stanken var 
virkelig slem. Der skulle findes en l0sning. Det endte med, at han måtte tvinge 
lokale b0nder og fiskere til at fjerne de mange hestekroppe.47 Det skete langtfra 
frivilligt, og han måtte bruge grove trusler, prygl og arrestation af de mest 
genstridige, forend arbejdet kom i gang. Ligesom soldaterne mente b0nderne 
og fiskerne, at det lå langt under deres vxrdighed at håndtere d0de dyr. Det var 
en voldsom krxnkelse af deres xre, og oberst Grundel så derfor ingen anden 
udvej end at anvende trusler og magt. B0nderne blev sat til at grave gruber på 
stranden, hvor en del heste blev kulet ned. Men den 26 var det endelig lykkedes 
at få repareret skibsbroen, hvorefter de kunne k0re ådslerne ud og vippe dem 
direkte i vandet. 48 

Afrunding 

Slaget ved Helsingborg 1710 er naturligvis ikke glemt i Helsingborg, men det 
er det de fleste andre steder, ikke mindst i Danmark. Slaget var kun en parentes, 
om end en vigtig en, i Store nordiske Krig. Den efterfolgende hestemassakre 
huskes derimod bedre. Omfanget, og den skånselsl0shed hvormed den blev 
gennemfort, kan endnu få moderne mennesker til at vxmmes. Omfanget 
har der dog hersket en del tvivl om, da de samtidige kilder angiver meget 
forskellige tal. Var det lmap 2 000 eller over 6 000? I denne artikel har jeg 
skildret begivenhederne og fors0gt at beregne antallet ud fra de tilgxngelige 
kilder, selvom der er flere usikkerheder. Beregningerne viser, at ca. 3 900 heste 
blev drxbt af den danske hxr i Helsingborg den 14.-15. marts. Et uhyre antal 
som vakte stor forargelse allerede i samtiden, og som endnu den dag i dag kan 
få det til at gyse i os. 

Den danske hxrs gerninger var som sådan ikke usxdvanlige. At 0delxgge 

47. Eriksson, Ingvar, Karolinen Magnus Stenbock (Stockholm 2007) s. 205.
48. Generalstaben (1903) s. 467.
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forsyninger og materiel, for at det ikke skulle falde i fjendens hamder, var lige 
så gammelt som krigshistorien selv. At dnebe ride- og tra:kdyr var en del af 
denne praksis. Det der gjorde Hestemassakren ved Helsingborg så usa:dvanlig 
var omfanget, samt vel også det forhold, at man flere steder havde slået hestene 
ihjel i huse og ka:ldre, og dermed besmittet dem i gammeltestamentelig forstand. 

Fra krigshistorien kendes en anden omfattende hestemassakre, som fandt sted 
lige knap hundrede år senere. Under den såkaldte Peninsular War 1807-1814, 
som var en del af Napoleonskrigene, ka:mpede franske og britiske styrker mod 
hinanden på Den Iberiske Halv0. De britiske styrker var på retra:te og stod med 
ryggen mod havet ved den spanske by Corunna. Den 16. januar 1809 formåede 
de at afvise et fransk angreb, men de var Idar over, at deres situation var alt for 
udsat, og besluttede derfor at indlede en hastig evakuering ad s0vejen. Akkurat 
som ved Helsingborg kunne man ildce få sine heste med, og den britiske hrer 
gennemfarte derfor en omfattende nedslagtning. Na:sten 2 000 kavaleriheste 
blev slået ihjel og hertil kom et sted mellem 2 000 og 4 000 tra:kdyr, altså flere 
end ved Helsingborg.49 Ligesom ved Helsingborg s0rgede man dog for at få 
oflicerernes fine heste med ombord. 

Käll- och litteraturförteckning 
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Håndskriftsamlingen 
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Relation om then härliga Seger hwarmed Gud then aldrahögste hans Kongl 
Mayts. afSwerige wapen. Under Generalens Hög-wälborne Grefwe Magnus 
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Veteraners psykiska ohälsa 
som historiskt forskningsproblem 

Lars Garpenhag 

Den 15 januari 2016 öppnade Veteranmottagningen - en nationell psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning för veteraner - vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 1 

Mottagningen är den första av sitt slag i Sverige, och öppnandet har föregåtts 
av ett längre samarbete mellan sjukhuset och frivilligorganisationen Sveriges 
Veteranförbund Freds baskrarna i samband med en forskningsstudie. 2 För att 
få komma till mottagningen ska man ha "egen erfarenhet av krigshandlingar", 
och dessutom ha "varit i utlandstjänst och varit utsänd av svensk myndighet". 3 

Dessa utommedicinska kriterier för patienturvalet gör mottagningen till ett än 
så länge ovanligt inslag i den offentliga sjukvården, där normen är att patienter 
ska prioriteras efter medicinska behov. Bara framtiden kan utvisa om Veteran
mottagningen markerar början på något nytt, eller om den kommer att förbli 

1. Http:/ /www.akademiska.se/ sv/Verksamheter/ Akut--och-konsultpsykiatril /Mottagningar/
Mottagningen-for-hjarnstimulering-och-psykiatrisk-klinisk-provning/Veteranmottagning
en, nedladdad 2016-07-19; http://www.akademiska.se/ press#/ pressreleases/ akademiska
startar-veteranmottagning-foer-soldater-med-krigstrauman-1292777, nedladdad 2016-07-
19.

2. Värt att märka är dock att Försvarsmakten inte varit inblandad i mottagningens tillblivelse,
Http:/ /www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod/stod-till-veteraner?articleld=1352&me
nuTemplate=l, nedladdad 2016-07-19.

3. Http://www.akademiska.se/ sv/Verksamheter/ Akut--och-konsultpsykiatri 1 /Mottagningar/
Mottagningen-for-hjarnstimulering-och-psykiatrisk-klinisk-provning/Veteranmottagning
en, nedladdad 2016-07-19.
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ett undantag i vårdapparaten. Dess tillkomst bör dock hur som helst betraktas 
som ett led i en längre utvedding. 

Allt sedan veteranpolitik började omtalas i termer av ett eget politikområde 
under det tidiga 2000-talet, har soldaters och veteraners psykiska välbefinnande 
varit ett återkommande ämne för granslming och kritik, både i massmedier 
och i offentliga utredningar. Idag har Försvarsmakten ett lagstadgat ansvar 
för att följa upp hur personalen från internationella insatser mår. Ansvaret 
omfattar även personer som lämnat myndigheten, och sträcker sig fem år efter 
genomförd insats. Stödet består av såväl mottagande vid hemkomsten som 
hjälp med rehabiliteringsåtgärder och ersättning. Visst stöd och rådgivning 
kan vid behov erhållas även efter det att det femåriga ansvaret löpt ut. Utöver 
detta samarbetar Försvarsmakten också med ett antal frivilligorganisationer i 
veteranrelaterade frågor. 4 

Arbetet med stöd till veteraner under det tidiga 2000-talet finns dokumenterat 
i en rad offentliga utredningar. 5 Men i vilken mån har veteraners psykiska hälsa 
uppmärksammats tidigare? Har man berett dem någon hjälp, och i så fall hur? 
Flera aspekter av veteranpolitikens längre historia undersöktes i rapporten "För
svarsmaktens utlandsveteraner" som sammanställdes under år 2015 på uppdrag 
av Försvarsmaktens veteranenhet.6 Rapporten skrevs av Fredrik Thisner, som 
också var projektledare, och undertedmad, som framför allt ansvarade de för 
medicin- och vårdhistoriska frågor som behandlas i denna uppsats. Uppsatsens 
syfte är dels att i sammanfattad form tillgängligöra rapportens resultat för en 
bredare krets inom forskarsamhället, dels att ge ett antal förslag på vägar för 
vidare forslming om veteraners psykiska ohälsa som historiskt problemkomplex. 

4. Detta ansvar gentemot veteranerna regleras i Lag om Försvarsmaktens personal vid interna
tionella militära insatser (SFS 2010:449) samt Förordning om Försvarsmal,tens personal vid
internationella militära insatser (SFS 2010:651). För en introduktion till hur veteranstödet
ser ut idag, se Försvarsmakten, Intemationell militär insats: Före/Under/Efter (Stockholm
2014); samt Försvarsmakten, Försvarsmaktens veteranarbete (Stockholm 2013).

5. Veteransoldatutredningen, En svensk veteranpolitik, del 1: Ansvaret för personalen före, under 
och efter intemationella militära insatser (SOU 2007:77); En svensk veteranpolitik, del 2:
Ansvaret för personalen före, under och efter internationella militära insatser (SOU 2008: 91);
Veteranutredningen, Den svenska veteranpolitiken: Statligt bidrag till frivilliga organisationer 
som stödjer veteransoldater och anhöriga (SOU 2013:8); Svensk veteranpolitik: Ett ansvarför 
hela samhället (SOU 2014:27).

6. Thisner, Fredrik och Garpenhag, Lars, "Försvarsmaluens utlandsveteraner: Historiska as
pekter på dagens svenska veteranpolitik, ca 1956-2010", forslmingsrapport (2016).
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En oskriven historia 

Sverige har allt sedan 1950-talet bidragit med trupp till ett stort antal inter
nationella operationer av fredsfrämjande karaktär. Detta har skett under FN
flagg, såväl som under ledning av EU och Nato. Totalt handlar det om runt 
100 000 befattningar, och mellan 80 000 och 90 000 svenskar som tjänst
gjort i denna typ av uppdrag. I och med att en majoritet av de missioner där 
svenskar deltagit varit fredsbevarande, har de också varit relativt förskonade 
från dödsfall. Fram till och med 2014 hade 82 personer avlidit i samband med 
sin tjänstgöring, varav ungefär var femte stupat till följd av stridshandlingar.7 
Sedan 1900-talets mitt har veteraner alltså utgjort en växande grupp i det 
svenska samhället - även om deras antal inte ens i relativa termer kan jämföras 
med det i exempelvis USA. 

När veteraner, eller omsorgen om dem, ägnats uppmärksamhet i svensk 
historisk forslming har det dock framför allt rört äldre tiders förhållanden. 8 För 
den som vill veta mer om veteranernas plats i det moderna svenska samhället 
har den historiska litteraturen därför lite att ge. Det bristande intresset avspeglar 
att de åtminstone före 2000-talet också i politiska sammanhang varit en un
danskymd grupp i jämförelse med hur det sett ut i många andra länder. Nog 
har såväl politiker som allmänhet varit medvetna om det svenska deltagandet 
i internationella fredsbevarande insatser, men detta har inte resulterat i något 
större engagemang i den återvändande personalens situation. Veteranerna som 
kollektiv har helt enkelt inte haft någon plats i de stora nationella narrativen 
kring den svenska efterkrigstida välfärdsstaten. Varför det sett ut så är en kom
plex fråga, men naturligtvis är den långa freden en viktig orsalc Sverige har i 
modern tid inte ställts inför att hantera den mängd veteraner som deltagande 
i ett större krig skapar. 

Hanteringen av psykisk ohälsa bland svenska soldater och veteraner har 
således inte behandlats historievetenskapligt. I stället har den intresserade varit 
hänvisad till vad lälrnre själva skrivit om framför allt den militärpsykiatriska 
kunskapens historia, ibland som en bakgrund till undersökningar med medi
cinskt huvudfokus. Dessa skildringar har dock varken berört svenska veteraner 
i någon nämnvärd utsträclming, eller syftat till att sätta in militärpsykiatrin i 

7. Thisner och Garpenhag (2016) s. 29 och 33-34.
8. Se exempelvis Petersson, Erik, "Kringdrivande sårade soldater: Den hotfulla rörligheten och

staten under tidigmodern tid", i Linnarsson, Magnus och Hallenberg, Mats (red,), Politiska
mm: Kontroll, konflikt och rörelse i det formodema Sverige 1300-1850 (Lund 2014); Peters
son, Erik, "Wounded veterans and the state: The precursor of the veteran's home in Sweden
(1560-1650), Scandinavian Journal of History 2014,
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ett socialt sammanhang. I stället har det ofta handlat om att lyfta fram vad som 
uppfattas som vetenskapliga framsteg på området, eller om försök att passa in 
äldre beskrivningar av symtom i en samtida tolkningsram.9 

Arbeten om krigsrelaterad psykisk ohälsa och hur den hanterats i det för
flutna har varit vanligare utomlands, i synnerhet i USA och Storbritannien. 
Även om förhållandena under och efter första världskriget - som ofta något 
missvisande pekats ut som militärpsykiatrins födelseögonblick- ådragit sig mest 
uppmärksamhet, har forskare i varierande mån intresserat sig också för en rad 
andra större väpnade konflikter. Den roll som läkares professionella strävanden 
spelat för utvecklingen, samt de intressekonflikter och etiska dilemman som 
aktiverats när aktörer tvingats förhålla sig till förekomsten av psykisk ohälsa bland 
manskap och veteraner, har varit återkommande teman i denna forskning. 10 

Rapporten "Försvarsmaktens utlandsveteraner" utgör dock alltså ett första 
mer samlat försök att skildra hur man i Sverige hanterat problemet med psykisk 
ohälsa bland hemvändande soldater under perioden 1950-2010. Jag kommer 
nu med utgångspunkt i rapporten att presentera en kondenserad bild av ut
vecklingen. Redogörelsen bygger på psykologiska och psykiatriska facktexter 
från olika tidpunkter, intervjuer med personer som på olika sätt var delalctiga 
i utlandsverksamheten under perioden, samt ett antal källor som ger inblick i 
hur veteraner från olika insatser själva upplevt situationen.11 

9. Se till exempel Otto, Ulf et al., Katastrof och forsvarsps)'kiatri (Lund 1986) framför allt s. 
11-18; Levin, Anna, och Nilsson, Peter M., "Framväxten av en diagnos: Synen på psykiska
krigsreaktioner under 1900-talet med fokus på FN-svenskarna i Kongo 1960-64", Svensk
Medicinhistorisk Tidskrift 2005. 

10. För ett urval, se Shephard, Ben, A War oj Nerves: Soldiers and Ps)'chiatrists in the Tiventieth
Century (Cambridge 2001); Lengwiler, Martin, "Psychiatry beyond the asylum: The origins 
of German military psychiatry before World War I", Histor)' oj Ps)'chiatr)' 2003; Lerner, 
Paul, Hysterical .Men: Wfo; Ps)'chiatlJ\ and the Politics oj Thumza in GermaJl)\ 1890-1930
(Ithaca 2003); Matsumura, Janice, "State Propaganda and Mental Disorders: The Issue of
Psychiatric Casualties amongJapanese Soldiers during the Asia-Pacific War", Bulletin ofthe
Histor)' oj Medicine 2004; Jones, Edgar och Wessely, Simon, Shell Shock to PTSD: Military
Ps)'chiatly fi'om 1900 to the Gu/fWar (Hove 2005); Barham, Peter, Forgotten Lunatics oj the
Great War (New Haven 2007); Wanke, Paul, Russian/Soviet Militmy Ps)'chiatlJ\ 1904--1945
(London 2012); Reid, Fiona, "'His nerves gave way': Shell shock, history and the memory
of the First World War in Britain'', Endeavour 2014; Pratt, William, "Modern Military
Mentalities: Canadian Army Psychiatry and Psychology in the Second World War", \Vt:stern
Humanities Alliance 2015.

11. För en mer ingående beskrivning av källorna, samt hur undersökningen gått till, se Thisner
och Garpenhag (2016) s. 41-42.



Veteraners psykiska ohälsa som historiskt forskningsproblem 

Hanteringen av veteraners psykiska ohälsa: en skiss av utvecklingen 

Omhändertagandet av svenska soldater och veteraner som drabbats av psykisk 
ohälsa i samband med insatser var länge något av en icke-fråga, och det var 
först under 1990-talet som några mer konkreta och betydelsefulla åtgärder 
kom till stånd. Försvarsmaktens sätt att hantera sådana problem dessförinnan 
kan sammanfattningsvis beteclmas som osystematiskt, reaktivt och kortsiktigt. 

Under insatserna var det framför allt förbandens läkare och präster som 
hanterade problem rörande den psykiska hälsan. Om det blev känt att någon 
mådde dåligt, eller rent av bröt samman, var det upp till dessa befattningshavare 
att göra vad de förmådde för att avhjälpa detta. Något mer långsiktigt ansvar 
för insatspersonalens psykiska hälsa tog Försvarsmalcten inte. Hemkomsten från 
missioner kan utan överdrift beskrivas som enkel till sin utformning. Efter att ha 
lämnat in utrustningen, genomgick de hemvändande en kroppslig läkarunder
sökning. När de sedan passerade kaserngrindarna blev de åter civila, med samma 
rättigheter till vård och stöd från samhällets sida som andra svenska invånare. 
Det rutinmässiga stödet från Försvarsmakten förefaller ha inskränkt sig till en 
viss inledande hjälp med försäkringsfrågor och kontakt med den civila välfärden. 
Synpunkter från veteraner som tjänstgjort under perioden bekräftar detta, och 
rymmer en hel del kritik mot den forna arbetsgivaren. Det är också tydligt att 
det finns veteraner som i efterhand upplevt sig som svilma av Försvarsmakten. 12 

Redan i kölvattnet efter FN-insatsen i Kongo på 1960-talet - där ett inte 
ringa antal soldater brutit samman mentalt - började det forskas om svenska 
FN-soldaters psykiska välbefinnande. Att stridsdeltagandet skulle ha påverkat 
soldaters mentala hälsa efter hemkomsten fann man dock endast svagt stöd 
för. Inte heller i senare psykiatriska studier, rörande personal på tjänstgöring i 
Libanon och Cypern, fann man några alarmerande problem. Detta kan också 
vara en förklaring till varför frågan inte prioriterades högre i organiserandet av 
utlandsverksamheten. Några försök att arbeta förebyggande, eller bredare, med 
dessa frågor förekom av allt att döma inte heller förrän på 1980-talet. Då började 
hållas viss utbildning kring psykiska reaktioner på utlandstjänstgöring vid den 
då nyinrättade FN-skolan i Almnäs. Om den sjukvård som gavs under insats 
länge i regel utfördes av läkare utan psykiatrisk specialistkunskap, hade man 
då sedan en tid också viss tillgång till psykiatrisk konsultation från Sverige. 13 

En mer tvär vändning skulle dock komma att inträffa under det tidiga 
1990-talet. Nu påbörjades ett utvecklingsarbete som omfattade omhänder-

12. Thisner och Garpenhag (2016) s. 43-49 och 62.
13. Thisner och Garpenhag (2016) s. 46-50.
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tagandet såväl på plats i missionsområdet som efter hemkomsten till Sverige. 
Rutiner togs fram för psykologisk krishantering under pågående uppdrag genom 
avlastningssamtal och debriefing. Även om det är svårt att säga hur dessa tekniker 
i pralniken omsattes i olika insatser, framgår det i senare psykiatrisk forslming 
åtminstone att de användes. Det kanske största brottet med den gamla ordningen 
utgjorde dock de så kallade hemkomstprogrammen. Ett viktigt syfte med pro
grammen var att genom gruppsamtal och information underlätta personalens 
återanpassning till livet i det civila, men också att identifiera personer i behov 
av stöd. Utöver ett obligatoriskt flerdagarsprogram i samband med återkomsten 
till Sverige arrangerades återträffar för förbanden - som ju var temporärt sam
mansatta och därför upphörde att existera hemmavid. Dessutom etablerades 
krisstödsgrupper såväl centralt som ute på förbanden. 14 

År 1999 lagstadgades att Försvarsmalcten skulle ta ett större ansvar för vete
ranerna, följa upp deras situation under en period efter avslutade insatser, och 
göra stödinsatser när sådana behövdes. Redan då gjordes det tydligt att det inte 
bara handlade om att följa upp fysiska skador utan också psykiska konsekvenser 
av tjänstgöringen. Under 2000-talets första decennium förefaller många av de 
insatser som först gjorts på 1990-talet ha blivit mer eller mindre rutinmässiga, 
samtidigt som resurserna för att hantera psykiska problem under uppdrag 
successivt också stärkts, inte minst utbildnings- och personalmässigt. Försvars
makten har sedan dess också generellt byggt ut sin kompetens inom områdena 
personal- och sjukvård genom anställning av psykologer och psykiatrer. 15 

När den så kallade Veteransoldatutredningen påbörjade sitt arbete under år 
2007 hade Försvarsmakten alltså arbetat med stödåtgärder till hemvändande 
soldater i strax över tio år, även om den systematik med vilket det skedde kan 
diskuteras. I detta arbete hade frågor rörande psykiskt välmående en central 
plats. Grunden för det ansvar som Försvarsmal<:ten tar idag hade alltså börjat 
läggas innan termen veteranpolitik kom i mer allmänt bruk i svensk debatt. Hur 
lyckat förändringsarbetet har varit är en bedömningsfråga, men undersökningar 
av veteranernas upplevelser ger vid handen att det i längden gjort skillnad. I 
en enkät från 2014 värderar exempelvis veteraner som tjänstgjort efter år 2008 
Försvarsmaktens hantering av stress- och stressrelaterade problem högre än de 
som tjänstgjort innan dess. 16 

Det som hände på 1990-talet kan mycket väl beskrivas som ett skifte i ratio
nalitet, när en ny hållning- som var både aktivare och mer långsiktig - intogs 

14. Thisner och Garpenhag (2016) s. 51-53.
15. Thisner och Garpenhag (2016) s. 56-59.
16. Thisner och Garpenhag (2016) s. 42-43 och 59-60.
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till arbetet med personalens psykiska hälsa. Vad kan ha legat bakom detta skifte? 
Aktörer som själva var inblandade i förändringen menar att man anpassade sig 
efter en ny situation: de internationella uppdragen ansågs med tiden ha blivit 
tuffare och mer kravfyllda för insatspersonalen, inte minst mentalt. I synnerhet 
framställs den första Bosnienbataljonens erfarenheter under hösten 1993 som ett 
slags vattendelare och som den omedelbara orsaken till hemkomstprogrammens 
tillkomst. Uppdragens förändrade karaktär kan rimligtvis också tas i beaktande 
som en utlösande faktor. Ensam leder den dock till en rätt så torftig förståelse av 
den kursändring som ägde rum. Dessutom kompliceras bilden av att det redan 
då fanns personer som hävdade att något borde ha gjorts tidigare. 17 

I rapporten anför vi ytterligare omständigheter som kan hjälpa oss att för
stå utvecklingen. En är att 1990-talets åtgärder i tid grovt sammanfaller med 
genombrottet för ett nytt sätt att begreppsliggöra problem kopplade till den 
psykiska hälsan i detta sammanhang som till stor del kretsade kring människans 
reaktioner på stress och traumatiska händelser. Diagnosen posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD), som år 1980 introducerades i American Psychiatric 
Associations psykiatriska diagnosmanual DSM-III, hade vid den aktuella 
tidpunkten börjat användas inom svensk försvars- och katastrofpsykiatrisk 
forskning. Begreppet torde på ett naturligt sätt ha bidragit till att utvidga det 
terapeutiska perspektivet, från de omedelbara och akuta sammanbrott som 
utlandsstyrkans lälcare redan tidigare hanterat, till att också omfatta senkomna 
reaktioner som kunde inträffa också efter hemkomsten. Diagnosen, och den 
bredare förståelse av stress som den kan betraktas som en del av lade också på 
ett naturligt sätt fokus vid vissa typer av lösningar, såsom psykologisk första 
hjälp, avlastnings- och debriefingsamtal. Förebilder för det praktiska arbetet med 
dessa frågor fanns vid denna tid också, inte minst i form av hur man hanterat 
dem inom den amerikanska krigsmakten. 18 

För att man ska få till stånd åtgärder av den omfattning som diskuteras här 
krävs dock inte endast att något uppfattas som ett problem. Problemet måste 
också prioriteras och resurser allokeras för att lösa det. I detta avseende kan man 
konstatera att förutsättningarna för förändring såg mer gynnsamma ut runt år 
1990 än vad de gjort tidigare. 1983 hade till exempel en ny post inrättats för 
en försvarsöverspsykiater, något som tyder på att frågor rörande psykisk hälsa 
generellt prioriterades högre än tidigare inom Försvarsmakten. Under 1980-ta
let påbörjades också en utveckling genom vilken de internationella insatserna 

17. Thisner och Garpenhag (2016) s. 62-64.
18. Thisner och Garpenhag (2016) s. 64-65.
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kom att få en högre status och politisk prioritet. Från att ha betraktats som 
något av ett störningsmoment för den ordinarie verksamheten (utbildningen 
av värnpliktiga), började de betraktas som ett viktigt inslag i Försvarsmaktens 
arbete. Detta torde också ha ökat viljan att satsa på utlandsstyrkans personal. 19 

Det går alltså att identifiera ett antal omständigheter som i samspel format 
utvecklingen, och bidragit till det brott som inträffade under 1990-talet. Vid
gar vi perspektivet framstår brottet också som en senkommen del av en mer 
vittomspännande individualiseringsprocess som samhället sett under 1900-talet. 
Det har i den svenska försvarspsykiatriska litteraturen också talats om ett skifte 
i terapeutisk logik under efterkrigstiden, från en som betonat organisationens 
behov till en som istället lagt tonvikten vid den individuella patientens hälsa. 
Även om detta skifte placerats decennier före de förändringar som behandlas 
här, och därför knappast kan betral<:tas som en direkt bidragande orsak, är det 
troligt att ett mer individualistiskt förhållningssätt varit en viktig förutsättning 
för inrättandet av stödjande åtgärder för deltagarna i utlandsmissioner.20 Det 
är alltså troligt att det inte bara är synen på de internationella uppdragen som 
förändrats, utan också hur man uppfattat deltagarna, och vad de rimligtvis 
skulle behöva stå ut med. 

Mot en fördjupad förståelse av stödet till veteraner 

Redogörelsen ovan utgör frukten av ett första försök att historievetenskapligt 
ta sig an stödet till veteraner drabbade av psykisk ohälsa, och de förändringar 
det genomgått. Som sådan tål den att både fördjupas, nyanseras, och säkerli
gen på sina ställen också att korrigeras. Ännu återstår mycket att reda ut om vi 
vill förstå utvecklingen, och här är helt enkelt vidare empiriska studier av nö
den. I det följande kommer jag att presentera ett antal förslag på viktiga frågor 
för fortsatt forskning. En generell iakttagelse är att de avgörande förändringar 
som skett i stödet till veteraner ligger oss nära i tiden. För historiker bjuder det 
på särskilda utmaningar, men också stora fördelar. Den enskilt största fördelen 
är att möjligheten att använda sig av muntliga källor är stor. Såväl beslutsfat
tare experter och utförare av stöd- och vårdinsatser, som veteraner och deras 
anförvanter, kan bidra med sina synsätt och perspektiv. Detta är något som 
bör utnyttjas i den fortsatta forskningen. 

19. Thisner och Garpenhag (2016) s. 65-66.
20. Thisner och Garpenhag (2016) s. 23 och 65-66.
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Veteranstöd som politik 

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv framstår urvecldingen under de senas
te decennierna som mycket intressant. Om deltagare i utlandsmissioner vid 
hemkomsten länge helt enkelt återgick till att vara vanliga medborgare i väl
färdsstaten Sverige, har "veteraner" nu fått fåste som en gångbar socialpolitisk 
kategori. Utan iden om att de bör betraktas som en särsldld grupp av motta
gare av vård och stöd, omgiven av särskilda problem och utmärkt av särskilda 
behov och rättigheter, skulle termen veteranpolitik vara tämligen meningslös. 
Likaledes skulle exempelvis en särskild klinik för veteraner drabbade av psy
kisk ohälsa framstå som överflödig. Frågan om hur veteraner beskrivits som en 
särskild typ av subjekt - förknippat med anspråk på särskild behandling - blir 
således viktig att besvara om vi vill förstå urvecldingen. 

För att till exempel förstå öppnandet av Veteranmottagningen vid Akade
miska sjukhuset, måste man titta på de problemformuleringar som under senare 
tid omgivit veteraners behov av vård. Något som komplicerat denna fråga har 
varit att tillgången på psykiatrisk specialistbehandling inom den offentliga 
sjukvården inte har varit den bästa. Redan 2007 framkom i ett delbetänkande 
från Veteransoldatutredningen att stora variationer mellan olika landsting gjort 
att Försvarsmakten i vissa fall själv köpt in vårdresurser för att bereda veteraner 
hjälp.21 Troligtvis avspeglar detta ett mer generellt problem med tillgången på 
specialistbehandling för PTSD, som enligt rapporter i massmedier också drab
bat patienter i stort.22 

Men experter har också lyft fram hur veteraner skiljer sig från andra pa
tienter med i grunden liknande psykiatrisk problematik. T ill exempel har man 
pekat på att de är mindre benägna än andra att söka vård för psykiska symtom, 
samt att de ofta stöter på problem i sina kontakter med vården eftersom civila 
läkare och terapeuter tenderar att ha begränsad insikt i militärt språkbruk, 
och inte heller alltid förmår att sätta sig in i vad patienten varit med om.23 

Här finns flera likheter med den argumentation som förts kring behovet av 
särskilda psykiatriska resurser för flyktingar. Patienternas relativa obenägenhet 
att uppsöka vård för psykiatriska problem, svårigheterna med missförstånd och 
kulturella barriärer, och specifika problem som förknippas med människor med 

21. sou 2007:77, s. 37.
22 . Delin, Mikael, "Personer med svåra trauman nekas vård", Dagem nyheter 8 februari 2014.
23. För exempel på dylika problemformuleringar, se Eliasson, Ulf, "Traumatiska upplevelser

kan leda till missbruk", Alkohol och Narkotika 2011; http://www.forsvarsmakten.se/sv/ak
tuellt/2014/03/ militar-psykiatri, nedladdad 2016-07-19; http://www.svt.se/ nyheter/lokalt/
uppsala/krigsveteraner-soker-sig-till-ackis, nedladdad 2016-07-19.
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krigserfarenheter går igen också i beskrivningar av verksamheter inriktade på 
så kallad transkulturell psykiatri. 24

Öronmärkningen av vårdresurser för grupper som veteraner och flyktingar 
kan med andra ord ses som ett sätt att hantera en erfarenhetsmässig mångfald 
bland patienter i dagens sjukvård, och verka för att höja kvaliteten på deras möten 
med vården. Samtidigt kan det fa till följd att personer som inte uppfyller de 
icke-medicinska kriterierna (veteran- eller flyktingstatus), riskerar att få vänta 
längre på behandling trots att de ur rent medicinsk synvinkel har samma behov 
av hjälp.25 Här blir det särskilt tydligt att insatser för att förbättra veteraners
situation inte görs i ett valrnum, utan kan påverka andra gruppers situation 
även om det inte varit avsikten. En kritisk granskning av de argument och 
försanthållanden som ligger till grund för åtgärder måste inte minst av detta 
skäl inbegripa att de sätts in i ett vidare sammanhang. 

Frågor rörande stöd och ersättning till veteraner är sällan konfliktfria och 
har historiskt sett gång efter annan ställt olika kollektiva intressen mot varandra. 
Stater och krigsmakter, vetenskapliga experter och veteraner har alla haft sina 
intressen att främja eller bevaka. 26 Som den amerikanske sociologen Wilbur J. 
Scott visat i sina studier av aktivism för vietnamveteraners rättigheter, är det 
dessutom viktigt att inte betrakta veteraner som en homogen grupp. Väpnade 
konflikter ser olika ut och kan också upplevas olika av de som deltar i dem. 
Generationstillhörighet, politisk inställning och konkreta erfarenheter är också 
exempel på faktorer som kan skapa motstridiga intressen och behov bland vete
raner som kollektiv.27 Soldater som återvände från Vietnam upplevde en brist på 
förståelse inte bara från den civila omgivningen, utan också från veteraner från 
tidigare krig. Ett konkret uttryck för detta är hur amerikanska veteranorganisa
tioner länge ställde kallsinniga inför - eller till och med motarbetade - försök 
att inrätta särskilda terapiprogram för Vietnamveteraner, bland annat av rädsla 
för att detta skulle leda till nedskärningar i redan etablerade verksamheter. 28 

Det vore direkt olämpligt att utifrån utvecldingen på området i exempel
vis USA dra slutsatser om mekanismerna bakom den som ägt rum i Sverige. 

24. Se exempelvis Lövtrup, Michael," Kulturell erfarenhet präglar mötet med psykiatrin", Lä
kartidningen 2009; Sköld, Josefin, "Landstingen saknar kompetens för nyanländas psykia
triska vård", Dagens Nyheter 27 augusti 2015.

25. Jfr Delin (2014).
26. För exempel på detta hämtade från en brittisk och amerikansk kontext, se Jones och Wessely

(2005) kap. 7. 
27. Scott, Wilbm J., Vietnam Veterans since the W'ttr: The Politics of PTSD, Agent Orange and the 

National Jvfemorial (Norman 2004) s. 249 och 251-254. 
28. Scott (2004) s. 52-55 och 68-69. 
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Svenska soldaters hemkomst från internationella insatser under det senaste 
halvseldet kan inte jämföras med amerikanska soldaters hemvändande från det 
impopulära Vietnamkriget. Svenskarna har dessutom återvänt till ett samhälle 
vars välfärdssystem varit väsensldlt från det amerikanska. Det vore dock naivt 
att förutsätta att hanteringen av psykiska hälsoproblem bland veteraner i Sverige 
varit resultatet av ett samförstånd mellan alla berörda, och varit befriad från 
den typ av konflikter som tenderat att forma liknande politik i andra historiska 

sammanhang. Om vi bättre vill förstå stödet till veteraner i Sverige idag och 
hur det uppkommit framstår alltså ett historiesociologiskt angreppssätt som 
fruktbart. Utöver att dekonstruera kategorin och de problemformuleringar som 
omgivit den, måste vi alltså också skärskåda de politiska processer varigenom 
de etablerats. Vilka intressen och värden har stått på spel? Vilken roll har re
presentanter för Försvarsmakten, veteranorganisationer och olika professionella 
grupper spelat i dem? 

PTSD i Sverige 

Politiken slutar inte där den medicinska begreppsbildningen börjar. Som Ed
gar Jones och Simon Wessely påpekat apropå ersättning till invalidiserade 
veteraner bjuder bedömningen av psykiska åkommor dessutom på särskilda 
gränsdragningsproblem när rätten till sociala omsorger ska avgöras. Det gör 
dessa mer komplicerade att hantera än fysiska skador: 

Psychological or functional somatic disorders present particular pro
blems for any system of war pensions. Unlike the loss of a limb, they 
are ambiguous in that both symptoms and diagnosis are bound by 
cultural factors, not least servicemen's convictions abour their health 
and physician's beliefs about what constitutes acceptable disabilities. 29 

Den ofta svårfångade naturen hos psykiska sjukdomar och störningar borgar 
med andra ord för att göra deras bestämning till en kontroversiell fråga, vilket 
också gör det relevant att närmare undersöka begrepp och teoribildning på 
området. Idag utgör PTSD, som redan berörts, ett återkommande och viktigt 
inslag i de problemformuleringar som omger svenska veteraners psykiska häl
sa. Diagnosen framställs ibland som en närmast naturlig kategori, som alltid 
har funnits och bara väntat på att upptäckas av den medicinska vetenskapen.30 

29. Edgar och Wessely (2005) s. 169. 
30. På siten internetmedicin.se - som riktar sig till läkare inom svensk sjukvård menar man

till exempel att PTSD finns beskrivet redan i bibeln, utan att närmare kvalificera vad som
menas. Http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=l 407, nedladdad 2016-07-19.
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Av det skälet kan det vara värt att påpeka den egentligen banala omständighe
ten att begreppet PTSD, precis som alla andra försök att ldassificera sjukdo
mar och ohälsa, är provisoriskt och skapat av människor. 

Dessutom har diagnosen ända sedan den kom till varit kontroversiell. Dess 
introduktion i DSM-III var i sig resultatet av ett omfattande påverkansarbete 
från alnivistgrupper som försökte förbättra omhändertagandet av vietnamvete
raner, något som redan från början ledde till anldagelser om att den skulle vara 
politiskt motiverad.31 Bland de aspekter av diagnosen som sedermera ifrågasatts 
finns den fundamentala roll som den traumatiska händelsen spelar i särskiljan
det av PTSD från andra psykiska störningar, liksom vad som egentligen är att 
betrakta som en traumatisk händelse och om det överhuvudtaget kan definieras 
objektivt.32 Begreppet har vidare kritiserats för att sjukliggöra - och därmed 
stigmatisera-normala realctioner på abnorma händelser.33 Den stigmatiserande 
dimensionen har också tagits upp av kritiker som hävdar att PTSD i själva 
verket bör betraktas som ett slags skada (injuty), snarare än som en störning 
(disorde11, och menar att en terminologisk förändring i denna riktning skulle 
göra diagnosen mindre skamfylld.34 

Utan att ifrågasätta verldigheten i det lidande som PTSD sätter namn på 
är det alltså enkelt att konstatera att själva kategorin är långt ifrån självskriven. 
Trots dess omstridda karaktär är diagnosen emellertid väletablerad internatio
nellt, såväl i forskning som inom vård. Detta gäller också i Sverige, även om 
de enheter som erbjuder specialiserad behandling som redan konstaterats inte 
nödvändigtvis anses motsvara behovet. Dess centrala roll för omhändertagan
det av veteraner gör att det blir svårt att förstå hur detta omhändertagande 
utvecklats utan större kunskap om PTSD-begreppets reception i Sverige, och 
de institutionella arrangemang som uppstått kring det. Hur har diskussionerna 
kring diagnosen sett ut inom olika discipliner, och hur har det förändrats med 
tiden? Hur har det gått till när den har etablerats inom vård och forskning? 

31. Aktivisternas arbete skildras i Scott (2005) kap. 2 och 3. Se också McNally, Richard J.,
"Conceptual Problems with the DSM-IV Crireria for Posttraumadc Stress Disorder", i Ro
sen, Gerald M. (red.), Posttra11matic Stress Disorder: Iss11es and Controversies (Hoboken 2007)
s. 1.

32. Young, Allan, The Harmony of Illusions: lnventing Post-Tiwumtttic Stress Disorder (Princeton
1995); McNally (2007); Andreasen, Nancy C., "Posttraumatic stress disorder: A history and
a critique", Annats of the New York Academy of Sciences 2010.

33. Jones och Wessely (2005) s. 172.
34. Smith, R. Tyson och W hooley, Owen, "Dropping the disorder in PTSD", Contexts 2015.
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Psykisk ohälsa, kultur och stigma 

Debatten kring om huruvida PTSD är en störning eller en skada påminner 
oss vidare om att människor skiljer sig från naturfenomen och döda föremål i 
så måtto att vi låter oss påverkas av de kategoriseringar vi underkastas. De har 
potential att förändra vårt sätt att tänka, känna och agera, vilket i sin tur kan 
få återverkningar på ldassifikationerna och deras giltighet. Filosofen Ian Hack
ing har beskrivit denna interaktivitet som ett slags "looping effects of human 
kinds".35 I fallet med PTSD - liksom andra psykiska störningar finns inte 
minst en stigmatiserande sida som kan påverka människors självuppfattning 
och beteenden. Undersökningar från en rad länder visar att det förekommer 
att militär personal och veteraner undviker att söka hjälp för psykiska problem 
på grund av det stigma som de förknippas med, och som berörts ovan har 
liknande iakttagelser gjorts också i Sverige. 36 

Att psyldsk sjukdom omges av stigma är långt ifrån unikt för den militära 
världen, utan genomsyrar tvärtom hela samhället. Samtidigt blir det inte minst 
i ett längre historiskt perspektiv tydligt att officerare och ansvariga för militär 
hälsovård ofta haft svårt att förhålla sig till psykiatriska och psykologiska för
klaringsmodeller. Även om problem kopplade till soldaters psykiska reaktioner 
på strid i många situationer tagits på allvar, har försök att förklara dem som 
uttryck för sjukdomar eller störningar också mött motstånd. Skäl till detta är 
att de rimmat illa med traditionella militära värden och ideal och att de befarats 
kunna legitimera eller bortförldara beteenden som betraktats som omanliga, 
fega eller omoraliska. 37 Utöver att soldater och veteraner påverkats av allmänt 
spridda föreställningar om psykisk sjukdom, är det rimligt att anta att de i detta 
avseende präglats också av den militära miljö de varit en del av. 

I ljuset av detta framstår populära attityder till och föreställningar om -
psyldsk sjukdom och ohälsa ock�å som ett angeläget historiskt studieobjekt. 
Detta gäller såväl attityder inom veterankollektivet, som de normer som formellt 

35. Hacking, fan, ReUJriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences oj Memory (Princeton
1995a) s. 21, 239; Hacking, Ian, "The looping effects of human kinds", i Sperber, Dan,
Premack, David och Premack, Ann J. (eds.), Causal Cognition: A M11ltidiscipli11t1ry Approach
(Oxford 1995b),

36, Greene-Shortrige, Tiffany M., Britt, Ihomas W. och Castro, Carl Andrew, "The Stigma of 
Mental Health Problems in the Military", i Militmy lvfedicine 2007; Vogt, Dawne, "Mental 
Health-Related Beliefs as Barrier to Service Use for Military Personnel and Veterans: A 
Review", Psychiatric services 2011. 

37. För exempel på morstånd och ambivalenta attityder till psykiatriska tolkningar, se Shephard
(2000) s. 25-29, 217-219 och 223; och Jones och Wessely (2005) s. 47-48, 50-51, 54,
57-58, 97-99, 116-117 och 138,

93 



Militärhistorisk tidskrift 2016 

och informellt rått inom Försvarsmakten och dess utlandsverksamhet. Har man 
överhuvudtaget talat om denna typ av problem, och i sådana fall hur? I vilken 
mån har de ansetts legitima? Och vilka reaktioner har soldater med psykiska 
hälsoproblem mött från sin omgivning? En analys av den kultur som omgivit 
psykiska problem bland soldater och veteraner skulle ge ytterligare perspektiv 
på de senaste decenniernas förändringar på området, inte minst genom att 
belysa hur drabbade personer själva uppfattat sin situation. Utöver att ge en 
fördjupad förståelse av den historiska utveddingen, kan studier på detta område 
dessutom också leda till insikter av direkt nytta i utformningen av vård- och 
stödinsatser, eftersom de berör så kallade barriärer för vårdsökande(alltså faktorer 
som påverkar benägenheten att söka vår) bland veteraner. 

Avslutande diskussion 

Under de senaste decennierna har problemformuleringar kring veteraners 
psykiska hälsa fått ett stort genomslag. Allt sedan det tidiga 1990-talet har 
åtgärder också vidtagits från samhällets sida för att komma till rätta med si
tuationen. Få skulle idag ifrågasätta det positiva i detta, och de insatser som 
gjorts på området under de senaste decennierna har utan tvekan också under
lättat livet för många av de veteraner som upplever psykiska problem efter sin 
tjänstgöring. Utvecklingen är dock inte självklar, varken vad gäller de kun
skapsanspråk som omger problemet eller de åtgärder som genomförts för att 
lösa det. Hur psykisk ohälsa bäst ska tolkas och hanteras är främst en fråga för 
de professionella som arbetar med detta och för de människor som upplever 
dem. Historikerns uppgift är här en annan, nämligen att placera hanteringen 
av problemet i en vidare samhällelig kontext, samt att spåra förändringar i 
aktörers synsätt och agerande, förklara varför de inträffat och utforska deras 
sociala implikationer. 

Jag har i denna artikel presenterat ett antal uppslag för fortsatt historisk 
forslming på området, och argumenterat för att det genomslag som veteraner 
haft som social- och vårdpolitisk kategori under de senaste decennierna bör 
betraktas som resultatet av politiska processer som gjort det möjligt att mer 
aktivt ta sig an de problem som vissa inom gruppen upplever. För att förstå 
hur man angripit problemen måste vi undersöka hur det formats av sociala och 
kulturella fal{torer, men också titta närmare på olika åtgärders sociala konse
kvenser. Det finns här också stor anledning att, snarare än att ensidigt rikta in 
sig på Försvarsmalcten och den offentliga vården, också studera veteraner och 
den kultur de varit en del av. 
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11 De kunde icke vika, blott falla kunde de
11

Historiebruket om den skandinaviska kåren och 
slaget vid Magersfontein i Sverige 1899-2015 

Christian Gerdov 

"De kunde icke vika, blott falla kunde de. Till minne av här stupade skandi
naver''. Så lyder inskrifterna på Valdemarskorsen i Magersfontein, Sydafrika. 
Drygt fem kilometer därifrån ligger ett annat minnesmärke, en bautasten om
gärdad av fyra hörnstenar, som också är rest till åminnelse av de stupade skan
dinaverna. 1 Skandinaverna som minnesmärkena ska ihågkomma tillhörde den 
skandinaviska kåren, en frivilligkår som stred på boernas2 sida mot det brit
tiska imperiet under det sydafrikanska kriget3 (1899-1902). Nära hälften av 
de cirka 50 utposterade kårmedlemmarna stupade under slaget vid Magers
fontein den elfte december 1899. 

I föreliggande artikel undersöks hur den skandinaviska kåren har ihågkom
mits i Sverige från 1899 till 2015, där några underliggande frågor rör: vilka 

1. Med skandinav avses här de som utgjorde huvuddelen av den skandinaviska kåren, dvs
svenskar, finländare, danskar och norrmän.

2. Boer kallades de holländska, tyska och franska bönder och arbetare som deltog i kolonise
ringen under 1600-talet av det som numera är Sydafrika. En senare term är afrikaan eller
afrikand.

3. Mer känt som boerkriget, men med hänsyn till internationell forskning om kriget som beto
nar att det inte var ett "white man's war", vilket antyds genom boerkriget, används här istäl
let benämningen sydafrikanska kriget, Se till exempel Porter, Andrew, "The South African
War and the Historians", i Aji-ican Ajfairs, Vol. 99, No. 397 (Oct,, 2000), s.633-648.
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betydelser och vilka historiebruk som har präglat hågkomsterna, och hur har 
de förändrats över tid (om de har förändrats alls). Hur kåren har ihågkommits 
i Sverige är särskilt intressant att undersöka eftersom merparten av medlen för 
resandet av minnesmärkena kom från Sverige, vilket antyder att hågkomsten 
har haft en stor betydelse här - vilket det omfångsrika källmaterialet om kåren 
i Sverige också vittnar om. Vidare reser artikeln frågor kring vad hågkomster 
av svenska frivilliga utomlands kan ha för hemnationen under fredstid. En 
annan intressant aspekt är även huruvida Sveriges kritiska hållning gentemot 
den sydafrikanska apartheid-regimen kom att påverka hågkomsten av kåren, 
och i sådana fall på vilket sätt. 

På grund av det långa tidsomfånget är undersölmingen uppdelad i två pe
rioder (1899-1949 och 1950-2015). Den första perioden följer en kronologisk 
linje för att underlätta läsningen med flera lättsmälta avsnitt (då den präglas 
av ett i stort sett samma historiebruk hade ett tematiskt upplägg resulterat i ett 
långt och otympligt parti). Den andra är däremot tematiskt upplagd, då den 
annars riskerat att bli alltför fragmentarisk (på grund av mindre källmaterial 
för perioden). 

Historiebruk, minnen och monument 

Artikeln utgår från tre överlappande perspektiv: historiebruk, minnen och 
monument. Historiebruk, som förenklat handlar om hur det förflutna an
vänds, fungerar som det generella och övergripande perspektivet, medan min
nen och monument utgör mer specifika ingångar i analysen. 

För att betona olika slags bruk av historien finns flera kategorier av historie
bruk, där det för artikelns vidkommande är tre kategorier som är mest relevanta: 
ideologiskt- och pedagogiskt historiebruk, samt icke-bruk. I korthet handlar 
det ideologiska historiebruket om att förse det förflutna med syfte och sam
manhang (ofta i syfte att legitimera ett politiskt styre), medan det pedagogiska 
historiebruket handlar om att dra lärdom av historien. Icke-bruket kan i sin 
tur vara medvetet för att "sudda ut" historien, eller göra ett brott med den, 
men det kan likaväl vara omedvetet, det vill säga historien glöms helt enkelt 
bort.4 Indelningarna är dock inte fasta entiteter, flera kategorier kan överlappa 
varandra och således går det exempelvis att tala om ett ideologiskt-pedagogiskt 

4. Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-
1995, Natur och kultur, Stockholm, 1999, s.57-61; Zander, Ulf, Fornsto/'tl dttgttr, moderna
tider: bmk ttv och debatter om svensk historia film sekelskifte till sekelskifte, Nordic Academic

Press, Diss. Lund: Univ., 2001, Lund, 2001, s.52-57.
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historiebruk. Kategorierna bör vidare förstås som analytiska redskap vars 
funktion ligger i deras förmåga att på ett överblickbart sätt dela- och ringa in 
olika slags historiebruk, men kan inte ensamma förklara dem. De blir därför 
närmast förenldade etiketter på historiebruket, varför analysen kompletteras 
med perspektiven minnen och monument. 

Enligt sociologen Maurice Halbwachs behöver människan andra människor 
för att minnas eftersom det är i en gemenskap som minnen får ett samman
hang, vilket han kallar för kollektivt minne.5 Det kollektiva minnet har en 
identitetsskapande funktion för såväl en liten grupp som en nations föreställda 
gemenskap6

, men det är en konstruktion som påverkas och formas av omgiv
ningens egna behov och föreställningar om det förflutna, såsom historikern 
Geoffrey Cubitt skriver: 

To evoke a collective past is always to annexe earlier experiences to a 
present social conception, and the language of collective memory tends 
to obscure the extent to which the perceived relevance of such a past 
to today's social identities must always be an imaginative or ideological 
construction. 7 

Att undersöka kollektiva minnen handlar dock inte om minnen som "inre 
mental funktion'', utan snarare om dess yttre form genom berättelser, vilka 
i sig är narrativa konstruktioner som är formade av sin kulturella och sociala 
kontext. Historikerna Michael Roper, Graham Dawson och Timothy G. As
hplant menar att hågkomster av krig ofta formas av äldre berättelser om krig. 
Således kan en historisk seger eller förlust agera som en slags narrativ ram 
varigenom senare krig (eller slag) kan förstås, förklaras och tolkas.8 

Monument kan i sin tur verka vara minnen i fysisk form, såsom bastioner 

5. Halbwachs, Maurice, On collective memory, University of Chicago Press, Chicago, 1992,
s.24-40, 172-173, 183.

6. Den föreställda gemenskapen är en översättning av Benedict Andersons term imagined co111-
1mmity. Anderson beskriver nationen som en föreställd politisk gemenskap, delvis eftersom 
medlemmarna i den aldrig kommer lära känna, höra, eller möta merparten av alla de andra 
som tillhör den (såväl från det förflurna, som det samtida och framtida), men för vilka alla
dessa okända ändå anses tillhöra samma gemenskap. Anderson, Benedict, Imagined com
munities: reflections 011 the origin and spread oj nationalism, Rev. ed., Verso, London, 2006,
s.7, 109.

7. Cubitt, Geoffrey, History and memory, Manchester University Press, Manchester, 2007, s.
17. 

8. Ashplant, Timothy G., Dawson, Graham & Roper, Michael (red.), Commemomting war:
the politics ofmemory, Transaction Publishers, New Brunswick, N .J., 2004, s.18-22, 34-37; 
Cubitt 2007, s.96-99. 
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mot hotet om glömska, men de är snarare kärl som fylls med innehåll och be
tydelse. Antropologen Annette Hamilton menar att ett monuments funktion 
är att vara en ständig påminnelse som utropar "Do Not Forget!" Monument 
är, som Hamilton skriver, ett memoire involuntaire - ett ofrivilligt minne. Ett 
monuments syfte är att ihågkomma (memorialize) något, enligt Hamilton, men 
det kan samtidigt "misslyckas" med detta, till exempel då, som hon skriver: 
"the narratives authorising their significance have been all but forgotten from 
popular, collective discourses."9 

Några korta historiska bakgrunder 

Sverige och det sydafrikanska kriget 

Det sydafrikanska kriget engagerade Sverige, vars inställning till de två krig
förande parterna var delad. En del liberaler och socialdemokrater hävdade 
små nationers självbestämmanderätt gentemot större mal<:ter, vilket blandades 
med en kritik mot imperialismen. Dessutom fanns en utbredd boerroman
tik med nationalromantiska drag, vilket vissa konservativa lyfte fram, där bo
erna beskrevs som: "[ .. . ] Afrikas dalkarlar, ej ovärdiga att nämnas vid sidan 
af de hjeltar, som en gång kämpade under Engelbrekt, Sturarna och Gustaf 
Vasa."10 Vissa liberaler och konservativa tenderade dock att stödja britterna, 
eftersom dessa ansågs föra den västerländska civilisationen framåt, emedan 
boerna snarare betraktades som ett hinder för denna utveclding. I Norge, som 
vid tiden var i union med Sverige, var opinionen lika delad, men det fanns 
en viss tendens att sympatisera med boerna och jämföra sig med dem utifrån 
unionsfrågan.11 

9. Hamilton, Annette, "Monuments and memory'', Continuum: ]01trnal of Media & Cultural
Studies, 3:1, 1990: s.103-106 (citat, s.105-106); Jämför även Cubitt 2007, s.193: "The
ability of objects [monuments] to 'carry memory' from one generation to another depends,
of course, on their being commented on and interpreted, for the mnemonic meaning of 
objects is not intrinsic to the objects, but is a social construction,"

10. Aftonbladet (AB) 28/10 1899, "Det sydafrikanska krigets växlingar" (citat); Rosenblad,
Jan-Gunnar, Nation, nationalism och identitet: Sydafrika i svensk sekelskiftesdebatt, Nya Doxa,
Diss. Stockholm: Univ.,Nora, 1992, s.4-7, 105, 159-161.

11. Carlsson, Arne Gunnar, Norske reaksjoner på boerkrigen 1 899-1902: en analyse av norske
advisers holdninger og en beskrivelse av norsk engasjement, inkludert nordmenn i Sor-Afi-ika,
M.A., University ofTrondheim, 1978, s. 106-107; Rosenblad 1992, s. 140, 169-171.
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Skandinaver i Sydafrika och Skandinaviska kåren i det sydafrikanska kriget 

Antalet skandinaver som emigrerade till Sydafrika var som störst under 
1890-talet och de första årtiondena under 1900-talet. Emigranterna bestod 
främst av ogifta män som sökte arbete och ett bättre liv än vad hemländerna 
erbjöd. I likhet med opinionen i Sverige var de skandinaviska emigranternas 
inställning till det sydafrikanska kriget delad. Enligt historikern Alan Winquist 
kom lika många skandinaver att strida för britterna som för boerna under kri
get, men där de tidigare aldrig samlades i en egen frivilligkår. Men det fanns 
även dem som höll sig utanför kriget och flydde undan krigsoroligheterna. 
Några som ville hålla sig neutrala tog även alnivt avstånd från den skandina
viska kåren, som nedsättande kallades för "boer-regeringens handtlangare."12 

Runtomkring krigsutbrottet i oktober 1899 hölls ett möte i Pretoria, som 
låg i boerrepubliken Transvaal, på initiativ av ingenjören Christer Uggla, där de 
närvarande skandinaverna enades om att stödja boerna i kriget och upprätta en 
skandinavisk frivilligkår. Kåren var runt 100 man stark, där merparten saknade 
tidigare militära erfarenheter, och bestod främst av skandinaver som varit bosatta 
i Transvaal under en längre period, men även av några nyanlända skandinaver 
som sökte arbete i Sydafrika det vill säga, det handlade inte om några som 
aktivt rest för att strida. I kåren fanns också 13 utomskandinaviska deltagare, 
varav tre deltog vid Magersfontein. Till kapten valdes Johannes Flygare, till 
förste löjtnant Erik Stålberg och till andre löjtnant William B:erentzen. Uggla 
lär ursprungligen ha varit föreslagen som kapten, men tadcade nej eftersom han 
behövdes i boernas verkstad, där han hjälpte till med att reparera deras kanoner.13 

Den tionde december 1899 intog hälften av kåren, runt ett 50-tal, en 
framskjuten ställning vid Magersfontein. Snett bakom, på båda kanter, fanns 
två boerkommandon, och ännu längre bak låg boernas huvudställning, där 

12. Svenska Drtgb/adet (SvD) 3/ l O 1900, "Svenskarne i Transvaal" ( citat); Hale, Frederick, "The
Scandinavian Corps in the Second Anglo-Boer War", Historia, vol.45:1, 2000: 221-224;
Winquist, Alan Hanson, Scandinavians and S011th Afi'ica: their impact on the cu!tural, social
and economic development of pre-1902 S011th Africa, Balkema, Cape Town, 1978, s.77-81,
162-177.

13. Krigsarkivet (KrA}: Erland Mossbergs arkiv: Volym 26, "Bilaga D."; KrA: Skandinaviska kå
rens arkiv, överlämnat genom Christer Blomstrand (SKA): Volym 1, "Promemoria Skandi
naviska Organisationen i Transvaal samt dess förhållande till Skandinaviska kåren och dess
Ambulans åren 1899-1900"; KrA: SKA: Volym 2, "Förteckning över den Skandinaviska
kåren"; KrA: SKA: Volym 3, Okänd tidning 22/12 1909 "En man att minnas."; Uddgren,
Hugo Edvard, Hjältarna vid Magersfimtei11: en skildring av den skandinaviska kårens och am
bulansens öden och ,1ventyr: [minnesskrift], Seelig, Stockholm, 1924, s.15-17, 71-74; Hale
2000, s.221-224.
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resten av kåren befann sig. Varför inte hela kåren utposterades framgår inte, 
och vilka order den hade är omdebatterat. Över lag finns vissa svårigheter med 
att beskriva den skandinaviska kårens historia eftersom sådana skildringar 
måste förlita sig på deltagarnas egna, ofta romantiserade och motsägelsefulla 
berättelser - i synnerhet gällande slaget vid Magersfontein. Det har till exempel 
sagts att boergeneralen Piet Cronje särskilt bett skandinaverna att hellre falla på 
sin post än att vika tillbaka, samtidigt som han, å andra sidan, sedan gav order 
om att de framskjutna posterna skulle retirera - vilket boerkommandona snett 
bakom kåren hörsammade, men inte den skandinaviska kårens utposterade 
medlemmar. 14 

Tidigt den elfte december utbröt den utdragna striden mellan den skandina
viska kåren och de skotska högländarna i den brittiska armen. Efter att ha blivit 
överrumplade av eldgivningen lyckades skottarna återhämta sig och kringgå 
skandinavernas postering, där flera nu antingen stupade eller sårades - endast 
ett fatal lyckades retirera. Siffrorna över antalet stupade skiljer sig åt mellan 
källorna, men totalt verkar 23 stycken ur kåren avlidit, antingen som stupade 
i strid eller senare som ett resultat av sina skador. 15 Resten tillfångatogs av brit
terna och sändes som krigsfangar till antingen Ceylon eller S:t Helena. Den 
kvarvarande hälften av den skandinaviska kåren fortsatte under en ny kapten 
och följde sedan general Cronje när boerhären drog vidare. Dessa besegrades 
och tillfångatogs kort därefter vid Paardeberg, där Cronje kapitulerade inför 
den brittiska styrkan i februari 1900. Därmed slutar den skandinaviska kårens 
historia som stridande frivilligkår i det sydafrikanska kriget. 16 

14. Göteborgs Handels- och Sjöfortstidning (GHT) 3/3 1900, "Svenskarne i kriget"; Sydsvenska
Dagbladet Snällposten (SDS) 28/7 1901, "Bland boerna''; Uddgren 1924, s.46-47; KrA:
SKA: Volym 1, "Berättelse om Boerkriget och Skandinaviska kåren av Erik Stålberg"; Hale
2000, s.231-232.

15. Siffrorna skiljer sig oftast åt eftersom man har upptagit sådana som inte deltog vid den fram
skjutna ställningen bland de stupade, såsom Carl Appelgren och Jakob Jakobsson/Johans
son. Se exempelvis Uddgren 1924, s.86-89; Uola, Mikko, "Finnish warriors in the South
African War", i Siirtolaisuus-Migmtion, nr.I, 1977: s.8.

16. GHT 22/8 1901, "Upprop för insamling af understöd åt de skandinaviska och finska
krigsfangarne å S:t Helena, Ceylon och Simonstown"; Nordmann, Petrus (red.), Boem· och
engelsmän: skildringar ur det sydaji-ikanska kriget 1899-1901. Av österbottningarna Matts
Gustavsson, Nils Viklimd m.jl. medlemmar av den Skandinaviska kåren, Helsingfors, 1910,
s.42-52, 62-93; Uddgren 1924, s.51-53; KrA: Erland Mossbergs arkiv: Volym 26, "Bilaga
D."; KrA: SKA: Volym 1, "Berättelse om Boerkriget och Skandinaviska kåren av Erik Stål
berg"
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Första perioden: 1899-1949 

Mandom, hjältemod och historiska referenser 

De har stridt som lejon, de ha höljt sig och det svenska namnet med ny ära. 
[ ... ] den 11 december visade [en handfull skandinaver] ett hjältemod och 
dödsförakt, som spridt oförvansldig glans öfver Nordens söner.17 

De dominerande reaktionerna efter slaget vid Magersfontein i de svenska 
tidningarna präglas av ett ideologiskt historiebruk där den skandinaviska kårens 
agerande anses skänka heder och ära åt den föreställda gemenskapen av svenskar 
och skandinaver. Oavsett politisk tillhörighet, eller syn på kriget, förväntas 
svensken känna stolthet över sina "landsmän" och deras dåd. Ofta används, i 
stil med vad Ashplant, Dawson och Ro per beskrev, äldre nationella berättelser 
om krig, där kårens svenskar liknas vid Gustaf Adolfs krigare eller Karl XII:s 
karoliner. Det handlar här om den föreställda gemenskapens transhistoriska 
anspråk på släktskap med det förflutna som lyfts in i samtiden, vilket vidare 
syftar till att befästa bilden av svenskarna som ett krigsfolk, och som i sin tur 
blir till en förldaringsmodell: det är just därför att de var svenskar som de stred 
på det hjältemodiga sätt som de gjorde. 18 

Kåren fångar också många svenskars hjärtan, och de hyllas i både dikt och 
i sång (se nedan), ja, till och med i romaner hyllas de. Men vid sidan av de 
heroiserande reaktionerna finns det även vissa kritiska röster, vilka anser att 
kårens deltagare offrat sina liv för en sak som aldrig kunde bli deras, och att 
flera av deltagarna tvingats eller lockats att delta, såsom den norsk-svenske ge
neralkonsuln i Kapstaden menade. Men generalkonsulns uttalande kritiserades 
och avfärdades snabbt av somliga som "boerfientlig", och de få liknande kritiska 
röster mot kåren försvann i havet av hyllningar. 19 

Till de senare hör även redogörelser från flera överlevande ur kåren, eller 
anhöriga till deltagare ur kåren, om deras erfarenheter för tidningarna. Över 
lag handlar det om motstridiga hågkomster där det ges olika uppgifter om 

17. "Svenskar fallna i kriget", Hvnr 8 Dng, nr 27, 1/4 1900
18. Se bland annat: Socinldemokmten 23/12 1899 "I Transvaal vid krigets början"; GHT 17/2

1900, "Skandinaverna i Sydafrikanska kriget"; Dagens Nyheter (DN) 20/2 1900, "Hos en
svensk krigsfange"; DN 19/8 1900, "Hos Paul Kri.iger"; DN 9/1 1901, "Svenskarna i Trans
valkriget. Mandom, mod och morske män."

19. Se DN 11/1 1900, "Från i Söder"; DN 20/5 1900, "En svensk i kriget"; GHT
15/12 1900, "Skandinaverna i slaget vid Magersfontein den 11 December 1899" (dikt);
DN 30/12 1900, "Bland boers och frivilliga. En hemkommen stockholmare berättar"; SvD
7/9 1901, "Vår generalkonsul i Kap om boerkriget."; Kerfve, Axel, Svenska hjiiltnr med De
Wi:t: romnntisernde skildringnrfir'tn boerkriget, Olofsson, Stockholm, 1901-1902.
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antalet ur kåren som deltog och stupade, vilka order de hade, samt hur slaget 
vid Magersfontein gick till-varför det inte går med säkerhet att påstå vad som 
"faktiskt hände". Några ur skaran av berättare kom dock att forma merparten 
av de efterföljande skildringarna av kårens öde, i synnerhet gällande slaget vid 
Magersfontein, genom att deras berättelser vävdes samman i den minnesskrift 
som publicerades i samband med 25-årsminnet av slaget 1924 och som senare 
skribenter har förlitat sig på. Bland skaran av berättare sticker dock den skan
dinaviska kårens förste löjtnant, Stålberg, särskilt ut.20 

Stålberg berättade ofta om kåren och sina egna erfarenheter från kriget, 
bland annat genom föredrag som han höll runtom i Sverige. Föredragen väckte 
både intresse och beundran, vilket en hyllningssång21 över kåren, men kanske 
särskilt Stålberg, visar, där några strofer lyder: 

[5] Som god soldat han stannar tryggt uppå sin post,
han viker ej trotts fienden är stor,
han som den tolfte Karl vill ibland svält och frost
bevisa hvilken kraft i norden bor.

[---] 

[9] Med mössan af för alla dessa tappra män,
de visat prof på mod från Skandie ö,

här finns bevis att fädrens ande lefver än, 
än svenske män för rätt och frihet dö. 

[18] Till sist ett lefve kapten Stålberg, brusar fram
i denna enlda kända melodi,
Han är en bild af Sverges gamla krigarstam.

som han förtjänt att känd och aktad bli. 

20. Några andra betydelsefulla berättare var Hjalmar Janek Petterson, Niklas Viklund, William
Ba:rentzen och Julius Allum (som inte deltog i kåren, men vars berättelse har misstagits för
att vara en förstahandsskildring på grund av hans bror Jacob som var i kåren, det vill säga de
delar samma initialer: J.Allum). För övriga se bland annat: DN 20/2 1900 "Hos en svensk
krigsB.nge"; GHT 3/3 1900, "Svenskarne i kriget"; DN 30/12 1900, "Bland boers och
frivilliga. En hemkommen stockholmare berättar."; Se även Uddgren 1924.

21. Hyllningssången författades av en viss A.G. Norrbäck efter ett av Stålbergs föredrag, se 

Norrbäck, A. G., En sång om svenska hjältar i Thmsvaal samt en Militiimrbetarvisa och Kor
pralens höbärgningsmonolog., Sala, 1902.
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Hyllningssångens tematik liknar den hos andra samtida patriotiska sånger, vil
ket framgår av historikern Hanna Enefalks undersökning av patriotiska sånger 
under 1800-talet. Dessa sånger som Enefalk skriver: "inte könsneutrala 
utan som regel manscentrerade."22 Manligheten skildras ofta som ett arv från 
forntiden och handlar oftast om krigiskhet, där det förflutnas andar vidare 
framstår som närvarande och blir både de förebilder och den måttstock utefter 
vilken samtiden bedöms (alternativt det "arv" som måste förvaltas). Frekventa 
nyckeltermer i sångerna är även ära och frihet, enligt Enefalk, som även de är 
manligt kodade då det är männen som framstår som försvararna av friheten. 
Skandinavism förekommer också bland några sånger, som Enefalk visar, där 
det svenska och skandinaviska ofta blandas, såsom i hyllningssången ovan.23 

"Samtidigt är skandinavismens tal om ett enda nordiskt folk problematiskt i 
texterna", skriver Enefalk, "Sångerna uttrycker en osäkerhet: om Norge och 
Sverige ska smälta samman, kan man då tala om ett Sverige över huvud taget, 
eller är allt ett enda 'Skandinavia' [ ... ]"24 Denna problematik (det nationella i 
förhållande till det skandinaviska) går även att urskilja i texter om den skandi
naviska kåren, där finländarna ibland utesluts ur den föreställda gemenskapen 
av skandinaver. 25 Vidare kan en konflikt urskiljas kring hur kåren och dess
dåd bör etiketteras, det vill säga såsom svensk eller skandinavisk. Statistikern 
Gustaf Sundbärg skrev exempelvis i sin kända essä "Det svenska folldynnet", 
angående just den skandinaviska kåren, att svenskarna allt för ofta delar med 
sig av Sveriges ära. Det vill säga, när en svensk vinner framgång beskrivs det, 
enligt Sundbärg, som en nordisk eller skandinavisk seger men inte som en 
svensk. "Ty hade endast t.ex. 50 procent [i kåren] varit svenskar, så hade vi nog 
länge sedan fatt höra, att där voro inga svenskar alls."26 

Ett minnesmärkes historia (1) 

Under 1903 syns ett upprop i flera skandinaviska tidningar, och i subskrip
tionslistor som delas ut till den svenska armen och flottan, där man vädjar om 
medel för resandet av ett minnesmärke över den skandinaviska kåren och dess 

22. Enefalk, Hanna, En patriotisk drömviirld: musik, nationalism och genus under det långa
1800-talet, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2008,Upp
sala, 2008, s.68.

23. Enefalk 2008, s.72, 86-87, 94, 100, 120-125.
24. Enefalk 2008, s.87.
25. Se exempelvis GHT 22/8 1901, "Upprop för insamling af understöd åt de skandinaviska

och finska krigsfångarne å S:t Helena, Ceylon och Simonstown" [Min kursivering]
26. Sundbärg, Gustav, Det sve11skafalkly11net, Norstedts, Stockholm, 1911, s.40.
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stupade i Magersfontein, vilka "ligga gömda i ohyggliga stenrösen till varaktig 
skam för de skandinaviska folken ute och hemma."27 Bakom initiativet låg en 
skandinavisk förening i Kimberley, nära Magersfontein, och en minneskom
mitte med säte i Stockholm, i vilken bland andra Aftonbladets chefredaktör 
Harald Sohlman satt. Något märkvärdigt är att det inte var någon före detta 
kårmedlem som låg bakom initiativet. 

Som minnesmärke föreslås en bautasten ristad med en runslinga som 
omgärdas av fyra hörn-stenar (Svea, Nora, Dana och Suomi), vilka ska sam
manlänkas med kättingar och prydas av sköldmör/valkyrior, i vars sköldar de 
stupades namn ska ristas. Senare tillkom även national-romantiskt präglade 
citat för hörnstenarna, där den svenska stenen parafraserar Esaias Tegners 
dikt om Karl XII ("Han kunde icke vika, blott falla kunde han."). Vikingarna 
blir dock de historiska förfåder som här binder samman de fyra länderna i en 
föreställd gemenskap av vi skandinaver, samtidigt som det vidare ger sken av 
historisk kontinuitet i föreställningen av dem som ett krigsfolk. Det är därför 
inte särskilt förvånande att minnesmärket saknar söijande motiv, utan istället 
väljer att framhäva styrka. Betoningen av det skandinaviska återspeglas även i 
fråga om vilka ur kåren som upptas på hörnstenarna, där det nämligen visar 
sig att eftergifter har gjorts för de skandinaviska medlemmar som stupade i 
senare slag, efter Magersfontein, (som upptas) medan de utomskandinaviska 
åsidosätts vilket till exempel förklarar varför det finns 28 namn ristade trots 
att endast 23 stupade. 28 

Sverige bidrog mest till insamlingen, och merparten kom från den svenska 
armen och flottan, vilket bekostade bautastenen och den svenska hörnstenen. 
En långsammare insamlingstakt rådde i de andra länderna, och komplikationer 
vid minnesmärkets ankomst till Sydafrika medförde att det avtäcktes först i 
april 1908, Det restes heller inte, såsom planerat, vid skandinavernas gravar 
(eftersom ägaren till marken motsatte sig det) utan på en kulle, drygt fem 
kilometer därifrån.29 

27. AB 24/4 1903, "De skandinaviska hjältarna vid Magersfontein. En minnesvärd bör
resas."(citat); KrA: Erland Mossbergs arkiv: Volym 26, Bilaga A.

28. Till exempel skriver kommitten med säte i Stockholm, i ett utkast för en slutredovisning
att: "Blombergsson och Ruthström stupade visserligen ej vid Magersfontein utan omedel
bart efter vid Paatdeberg, men då det ena slaget stod i nära samband med det andra, hafva
dock kommitterande beslutat upptaga äfven deras namn å vapenskölden." Men med samma
argumentation borde även ryssen Jacob \Voolf, som också stupade vid Paardeberg, ha upp
tagits - vilket han inte gjorde, Se KrA: Erland Mossbergs arkiv: Volym 25, "Magersfontein
monumemet" [utkast]

29. Se till exempel AB 12/11 1904 "Skandinavmonumentet vid Magersfomein"; AB 3/11 1906
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Föreningen i Kimberley önskade att den svenske generalkonsuln i Kapstaden, 
jämte de andra nordiska konsulerna, skulle ansvara för avtäclmingsarrangemangen 
och närvara för att på så vis ge det hela en "officiell" prägel. Men i telegram till 
den svenska ministern för utrikes ärenden påpekar generalkonsuln att det av 
politiska skäl vore olämpligt att närvara, eftersom han därmed riskerar att göra 
ett ställningstagande som potentiellt kan skada svenska intressen i Sydafrika. 
Vidare menar han att Sverige redan har "gjort sitt" och att det heller inte finns 
någon särskild anledning att närvara, "så mycket mindre som de landsmän, 
hvilka stupat vid Magersfontein, fallit i strid för ett främmande land."30 Men 
att kåren stred för ett främmande land var något som, åtminstone bland de 
dominerande reaktionerna, lyftes fram som särskilt positivt eftersom det ansågs 
visa, som den framgångsrike journalisten och författaren Axel Kerfve skrev: 

att nutidens svenskar godt kunna mäta sig i mannamod med sina för
fäder från Lund, Llitzen och Narva och detta i så mycket högre grad 
som dessa nutidssvenskar ej haft sitt eget fosterlands försvar och ära till 
driffjäder [ ... ]31 

Men de nordiska konsulerna i Sydafrika enades trots det om att inte närvara 
vid avtäckningen - ett beslut som den danske konsuln sedan bröt. Ingen i 
Sverige tycks ha fästs sig särskilt vid detta, medan svenskarna i Sydafrika lär ha 
upprörts av den svenske generalkonsulns frånvaro.32 

Ceremonin fick trots det sin officiella prägel, om än inte från skandinaviskt 
håll, genom att den tidigare boergeneralen och numera premiärministern för 
Transvaal-kolonin, Louis Botha, avtäckte minnesmärket. Majoriteten av åhörarna 
tycks också ha varit boer, medan få britter närvarade. I talen som hölls under 
ceremonin fanns en försonande inställning där man försökte binda samman 
de olika vita nationaliteterna i Sydafrika till ett kollektivt vitt: vi sydafrikaner.33

Då de svenska dagstidningarna salmade korrespondenter på plats översattes 
de sydafrikanska tidningsartiklarna närmast ordagrant och utan egna tillägg. 

"Det skandinaviska Magersfomeinmonumentets öde."; KrA: Erland Mossbergs arkiv: Vo
lym 26, R edogörelse for tillkomsten av Skandinavmonumentet vid Magersfomein [s.2] 

30. Riksarkivet (RA): Utrikesdepartementet 1902 års dossiersystem 1748-1920 (UD 1748-
1920): Dossier 31, Alet D:19, Volym 2456, Telegram från generalkonsuln i Kapstaden till
ministern för utrikes ärenden [s. 8] 17 /2 1907.

31. Kerfve 1901-1902, (del 1) s.509.
32. RA: UD 1748-1920: Dossier 31,Akt D:19, Volym 2456, BrevfrånA.W. Dahm till Kungl.

Utrikesdepartementet.
33. The Diamond Fields Advertiser (DFA) 27/4 1908 "Magersfontein. Scandinavian Memo

rial."
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Endast en artikel ur Alfers bilaga "Krig & Fred" särskiljer sig, där bland annat 
minnesmärkets funktion eller dess, med Hamiltons ord, memoire involuntaire 

påtalas: "[monumentet] skall erinra främlingar och landsmän därnere långt 
söder om nordbornas tapperhet."34 Och i en senare tollming som Uggla gjorde 
i anslutning till 25-årsminnet av slaget 1924, beskrivs och tolkas minnesmärket 
på följande sätt: 

Hörnstenarne, [ ... ] [representerar] de fyra fria och oberoende nationerna 
Sverige, Norge, Danmark och Finland, som emellertid alla vila på den 
gemensamma förenande grundvalen och stå fylkade kring den mäktiga 
bautasten av hårdaste granit [ ... ] 

Denna fylkning anger, att alla stå eniga omkring den höga tanke, 
som symboliseras genom denna sten. 

Bautastenen är ett vittne av det 4:faldiga fosterbrödralag, som med 
strömmar av blod slöts den 11 dec. 1899 vid Magersfontein, där de 4 
nordiska ländernas söner, uppfyllda av en helig pliktkänsla [ ... J utkämpade 
denna märkliga strid, som slutade med så många tappra skandinavers död. 

Detta mäktiga stenblock [ ... ] manar också genom sin runslinga och 
inskription till att väl vårda, försvara och förvalta det, som våra förfåder 
lämnat oss i arv.35 [Kursivering i original] 

Ordvalen (fylka, fosterbrödralag) framhäver det vikingatema som finns hos 
minnesmärket (bautasten, runslinga).36 Samtidigt avslöjar bilden av det fyrfal
diga fosterbrödralaget minnets selektiva karaktär, där de utomskandinaviska 
deltagarna, vilka rimligtvis även borde ha ingått i denna blodspakt (om pre
missen om ett i blod slutet fosterbrödralag accepteras). Istället är det enbart 
det skandinaviska som framhävs, där förfudrens andar närmast kallar på samti
den från sina gravar. Hågkomsten handlar vidare inte bara om att ihågkomma 
kåren, utan snarare om att bevara vad Uggla kallar för "Magersfontein-andan", 
det vill säga en skandinavistisk ide som manar till fortsatt samarbete och sam
hörighet mellan de fyra nordiska länderna.37 

34. Se  bland annat AB 15/5 1908 "Skandinaverna vid Magersfontein"; GHT 19/5 1908 "De 
tappres minne det blifver."; SvD 19/5 1908 "De stupade vid Magersfontein,"; H.H., "Skan
dinavernas monument i Transvaal", Krig & Fretl· Al/ers fomiije-joumals 5-öres supplement;
tiden i bilder och text, årg.5:23, 1908 (citat)

35. KrA: SKA: Volym 3, Tolkning av Skandinaviska Magersfontein-Monumentet I Sydafrika
[1924}

36. Fylka beskriver en stridsställning, och är en term som är lånad från isländska, precis som
fosterbrödralag, eller "fostbrödralag" som avser ett blodsbrödskap som slöts mellan män.

37. KrA: SKA: Volym 3, Tolkning av Skandinaviska Magersfontein-Monumentet I Sydafrika
[1924]
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Att föregå med gott exempel 

Merparten av medlen till minnesmärket kom, som tidigare nämnts, från Sve
rige, och i huvudsak den svenska armen och flottan. Hågkomsten fick tidigt 
en militär prägel då kåren och striden vid Magersfontein nämndes i de sam
tida soldatinstruktionerna (1904-1917), vilka lästes av de värnpliktiga, som 
ett exempel på mod och uthållighet, liksom i boken Svenska krigarbragder: 
Läsebok for armen och marinen (1914).38 Historikern Fredrik Eriksson menar, 
gällande de svenska soldatinstruktionerna under mellankrigstiden, att deras 
övergripande syfte var att skapa både pålitliga soldater och samhällsmedbor
gare, och att de historiska exemplen ska belysa de soldategenskaper som den 
svenske soldaten historiskt sett har visat, och fortsatt förväntas visa prov på. 
Det förflutna förbinds med nuet och utgör den stig som samtiden förväntas 
följa i.39 Eller som det står i inledningen till avsnittet "Mod och uthållighet", 
där den skandinaviska kåren också lyfts fram: 

Svensken har i alla tider varit tapper i strid . .Äfven från senare dagar 
finnas prof på äkta svensk tapperhet, som visa, att den långvariga fred, 
hvaraf Sverige njutit, ej utplånat folkets krigiska egenskaper.40 

Den skandinaviska kåren bevisar således att svenskarna ännu är ett krigsfolk 
trots den långa freden, och bekräftar även de andra egenskaper som tillskrivs 
svenskheten (såsom tapperhet och plikrfullhet). Häri framgår även betydelsen 
av att upprätthålla dessa ''krigiska egenskaper" eller "krigsanda", bland annat 
genom att dra lärdom av kåren - annars riskerar det svenska folket att gå un
der.41 Det rör sig här om ett ideologiskt-pedagogiskt historiebruk, där berät
telserna om "fådernas bragder" har ett tydligt uppfostringssyfte, och riktade 
sig även utanför det militära till den manliga svenska ungdomen. Svenskar 

38. Exemplet med kåren och slaget vid Magersfontein återfinns i upplagorna 1904-1917, men
saknas i de mellan 1901 och 1903, samt de efter 1917. Se Undervisning for infanteristen,
[Uppl.1901-1917], Norstedt, Stockholm; So!datinstmktion for infanteriet [Uppl.1918-
1938], Norstedt, Stockholm; Grimberg, Carl & Uddgren, Hugo Edvard, Svenska krigar
bragder: liisebokfor armen och marinen, Norstedt, Stockholm, 1914.

39. Eriksson, Fredrik, "'Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen' - His
toriebruk i svenska soldatinstruktioner under mellankrigstiden", i Nilsson, Mikael (red.)
Militlirhistorisk tidskrift. 2009-2010, Militärhistoriska avdelningen, Försvarshögskolan,
Stockholm, 2011, s.213-215, 218-223.

40. Undervisningfor infanteristen 1909, s.10.
41. "Ett land, där kulturen fatt övertaget över folkets fysiska mod, är dömt till undergång. Och

överkultur heter en av vår tids värsta fiender. Krig har ju alltid någonting fasansfullt, men
dess inverkan på människorna är underbar.", i AB 15/12 1912, "Ett apropå till slaget vid
Magersfontein."
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som deltagit i utländsk tjänst, men vilkas gärningar ändå betraktas som just 
svenska krigarbragder, inkluderas för att påvisa en slags kontinuitet i en före
ställd svensk "krigsanda" som annars skulle ha ratt ett abrupt slut vid 1800-ta
let, och bevisar vidare att "krigiskt mod lefver kvar inom vårt folk äfven under 
fredens milda tider."42 

I upplagorna från 1918 och framåt försvinner den skandinaviska kåren som 
exempel på mod och uthållighet, samtidigt som ett exempel från det finska 
kriget (1808-1809) ännu används. Avsaknaden av kåren framstår som smått 
märklig eftersom exemplet ligger närmare i tid, vilket lättare kan "bevisa" att 
svenskarna ännu är ett krigsfolk. Under mitten av 1920-talet blev minnet av 
kåren dessutom högaktuellt - särskilt från militär synpunkt (se nästa avsnitt). 
Möjligtvis ligger förklaringen i att man under det finska kriget stred mot ryssarna, 
vilka av samtiden betraktades som ett fortfarande aktuellt och överhängande 
hot, det vill säga: det var viktigare att påvisa en slags kontinuitet i "svenskt 
motstånd" mot Ryssland än att berätta om en skandinavisk frikårs strid mot 
britterna under det sydafrikanska kriget. 

Ett 25-årsminne ihågkoms 

Varken före eller efter år 1924 firades årsminnet av den skandinaviska kåren 
och dess strid vid Magersfontein i Sverige såsom det gjorde vid 25-årsminnet, 
då minnesfester hölls i de fyra skandinaviska ländernas huvudstäder och i Syd
afrika. Det hela började med en kommitte med säte i Stockholm, beståendes 
av den svenska generalmajoren KO. Toll, generallöjtnant Gustaf Uggla och 
översten G.Lindström, som sldckade ut subskriptionslistor (oklart till vilka) 
för att införskaffa medel till högtidlighållandet av kårens minne, vilket i sin 
tur var en bakgrund för ett större projekt som syfrade till att "befrämja och 
stärka den skandinaviska samkänslan". 43 Denna skandinavistiska ide syns även 
i den minnesskrift som författades i anslutning till minnesfesterna, liksom av 
det vandringspris som instiftades till minne av den skandinaviska kåren, och 
som skulle bli föremål för tävlingar mellan de nordiska huvudstädernas skyt
teorganisationer. 44 

I Sverige hölls minnesfesten i Stockholm, där merparten av gästerna var olika 
framstående militärer, friherrar och direktörer - det vill säga någon form av 

42. Brulin, Herman, "Svenska krigarbragder", Svensk tidskrift, årg.4, 1914: s.436.
43. KrA: SKA: Volym 3, Tecknlngslista.
44. Se SvD 11/12 1924, "Skandinaviska kårens minne bevaras genom skyttevandringspris."; AB

12/12 1924, "Magersfonteinminnet högtidligt firat."; Uddgren 1924.
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samhällselit. I talen som hölls under festen, och i minnesskriften, frammanades 
ånyo ett ideologiskt-pedagogiskt historiebruk, men där det förflutna tydligare 
lyftes in i samtiden och riktades mot framtiden. Man skulle dra lärdom av kåren 
för att upprätthålla den svenska "krigsandan" - vilket var särskilt relevant i de 
"orostider", såsom generalmajor Toll påpekade: "då statsmakterna ej som sig bör 
sörjt för landstormens organisation och utbildning."45 Minnet av kåren placera
des i en samtidspolitisk kontext där det politiserades och blev till ett argument 
mot den svenska nedrustningen, vilket enligt Eriksson och historikerna Piotr 
Wawrzeniuk och Johan Eellend var ett vanligt sätt att använda sig av historien 
inom den svenska militären under mellankrigstiden.46 

Runt den skandinaviska kårens minne skapas en hjältekult där soldatyrket, 
men kanske framförallt "hjältedöden" idoliserades, där kårens strid vid Magers
fontein blir ett framstående exempel på detta höga ideal, vilket också framgår 
av minnesskriften där det står: 

De män, som lungt gå i döden, som ihärdigt hålla ut i striden till det 
sista, måste i varje människas ögon -de må se på kriget som sådant huru 
som helst - vara och förbliva tappra män värda beundran, ja vördnad. 47 

Ett minnesmärkes historia (2) 

Iden om ett nytt minnesmärke framfördes redan under minnesfesten i Stock
holm av Uggla, då det till slut kunde resas vid skandinavernas gravar, såsom 
det ursprungligen var tänkt. Precis som 1903 ansågs det vara en "hederssak" 
att ordna en värdig viloplats åt skandinaverna. Minnesmärket föreslogs bestå 
av två gravhögar krönta av Valdemarskors i granit med citatet "De kunde icke 
vika, blott falla kunde de", jämte datumet för slaget och orden "Till minne av 
här stupade Skandinaver".48 Det vill säga, återigen betonas det skandinaviska 
på bekostnad av de utomskandinaviska deltagarna som deltog och stupade, 
vilka nu osynliggörs helt och hållet. Vikingarna frammanas, i stil med minnes-

45. Uddgren 1924, Förord (citat); Se även KrA: SKA: Volym 3, "Placeringslista"; AB 21/11
1924 "Hjältarna vid Magersfontein."; AB 12/12 1924, "Magersfontein-minnet högtidligt
firat."; Stockholmstidningen (StT) 12/12 1924, "Magersfontein: 25-årsminnet värdigt fi
rat.

,, 

46. Eriksson, Fredrik, Wawrzeniuk, Piotr & Eellend, Johan, "Döden i militära minnen och my
ter i Östersjöområdet, efter det stora kriget fram till 1939", Historisk tidskrift 131:3, 2011:
s.572-574.

47. Uddgren 1924, s.54.
48. AB 14/12 1926 "Hjältegravarna i Magersfontein"; KrA: SKA: Volym 3, [Subskriptionslista]

"De Skandinaviska gravarna vid Magersfontein."
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märket 1908, också som den förenande historiska länk som binder samman 
samtidens skandinaver i en föreställd gemenskap, där bilden av dem som ett 
krigsfolk fortsatt ges en historisk kontinuitet.49 

Liksom för det tidigare minnesmärket kom merparten av de insamlade 
medlen från Sverige, men bristfällig dokumentation över själva insamlingen gör 
det omöjligt att säga huruvida den svenska militären återigen var den största 
bidragsgivaren.50 Och precis som inför avtäclmingen 1908 tillfrågades den svenske 
generalkonsuln i Kapstaden även nu om han kunde närvara och utföra avtäck
ningen - men han tackade återigen nej. Till skillnad från tidigare framkallade 
dock agerandet viss ilska, då han till exempel kritiserades i Aftonbladet för sitt 
bristande intresse och likgiltighet inför Magersfonteinminnet. Istället blev det, 
såsom förut, en före detta boergeneral, och dessutom före detta sydafrikansk 
premiärminister, Jan Smuts, som avtäckte minnesmärket i december 1927. Och 
i talen som hölls under ceremonin betonades återigen vikten av samarbete och 
samhörighet mellan de vita folken i Sydafrika, och i likhet med 1908, salrnade 
de svenska tidningarna korrespondenter på plats även denna gång.51 

En intressant detalj, och slcillnad gentemot 1908, är att det, samma dag 
som minnesmärket avtäcktes nere i Sydafrika, hölls en minnesfest i Oslo, där 
bland annat Uggla närvarade och höll tal. Varför en liknande fest inte hölls i 
Sverige framstår dock som något märkligt med hänsyn till att det var Sverige 
som bidrog mest till insamlingen.52 

En borttynande hågkomst 

Efter minnesfesterna 1924 och avtäckningen av det andra minnesmärket 1927 
kom minnet av den skandinaviska kåren och dess betydelse att blekna alltmer i 
Sverige, med vissa undantag för några spridda föredrag som Uggla höll under 
början av 1930-talet samt ett radioanförande som hölls i Sveriges Radio 1939. 
Uggla var således den som främst höll minnet av kåren vid liv, bland annat ge
nom organiserandet av de medaljutdelningar som hölls i Sverige under 1937 

49. Under avtäckningceremonin menade till exempel en talare att kåren genom sin aktion visat
sig vara "true ro the traditions of the races [de skandinaviska folken] ro which rhey belong."
Se DFA 17/12 1927, "General Smuts Visits the Battlefield of Magersfontein."

50. AB 23/4 1927, "Magersfonteinmonumentet avtäckes i morgon."
51. Se AB 17/5 1927, "Svensk likgiltighet för Magersfonteinminnet."; StT 16/12 1927, "Skan

dinavgravarna vid Magersfontein färdiga."; DFA 17/12 1927, "General Smuts Visits the
Battlefield of Magersfontein."

52. Aftenposten 17/2 1927, "Magersfonteinkomiteens fest igaar blev en uforglemmelig ople
velse."
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där sydafrikanska medaljer för "trogen tjänst" delades ut till de forna med
lemmarna ur kåren. Men under medaljutdelningarna och i radiotalet, sak
nas, märkligt nog, den samtidspolitiska udden hos hågkomsten, som annars 
återfinns tidigare, där behovet av ett stärkt försvar och samarbete de nordiska 
länderna emellan, liksom vikten av att dra lärdom av kåren betonas. Trots den 
oroliga omvärldssituationen blir kårens öde närmast till ett historiskt "kåseri", 
som Uggla i vissa fall kallar det för, snarare än en historisk lärdom, eller ett 
brinnande argument för upprustning såsom det var vid minnesfesten 1924.53 

Under 1940-talet blir hågkomsten än mer fragmentarisk och till ett slags 
"historiskt apropå', särsldlt i samband med 50-årsminnet av kriget (det vill 
säga inte av slaget vid Magersfontein) 1949 där kåren nämns vid sidan av an
dra svenskar som deltog i kriget, till exempel på brittisk sida. Över lag går det 
här att tala om ett slags omedvetet icke-bruk, där berättelsen om kåren glöms 
bort, eller åtminstone förlorar sitt tidigare syfte och blir historisk kuriosa. Ett 
undantag är dock boken Minnen från tre krig och från krig i fred av Erland 
Mossberg, som organiserade insamlingen till det första minnesmärket som 
avtäcktes 1908, och publicerades 1943.54 

I sin memoarliknande bok anlmyter Mossberg, i sin beskrivning av den 
skandinaviska kåren och över det första minnesmärket, till det äldre ideolo
giska historiebruket, bland annat genom att skriva: "Kåren uppbar våra gamla 
vikingars bästa traditioner [ ... )"55 Visserligen framgår inte vilka "våra'' åsyftar 
här (svenskarna eller skandinaverna), men funktionen är densamma som förut, 
det vill säga att genom det förflutna binda samman en föreställd gemenskap 
i samtiden, liksom att uppvisa hur denna gemenskap är ett krigsfolk. Men 
funktionen tjänar även till att utesluta de utomskandinaviska deltagarna, vilket 
de också blir när Mossberg utelämnar deras namn vid en uppräkning av de 
inristade namnen på den svenska hörnstenen. En intressant detalj är även att 
Mossberg knappt nämner det senare minnesmärket, vilket troligtvis bottnar i 
en konflikt mellan honom och Uggla, som ska ha tagit äran även för det första 
minnesmärket. 56 

53. Nya Dagligt Allehanda 29/1 1937 "Boerveteraner få mottaga krigs-medaljen"; DN 30/4
1937, "Boerkrigare medaljeras"; SvD 30/4 1937, "När 15 kämpar utmärktes"; KrA: SKA:
Volym 1, "Föredrag öfver Skand. Kåren i Syd-Afrika" 20/5 1931; KrA: SKA: Volym 1,
Radiomanuskript.

54. Mossberg, Erland, Minnen från tre krig och fi'ån krig i fiY:d, Bonnier, Stockholm, 1943; DN
26/9 1949, "Churchill var svår på fruntimmer." 

55. Mossberg 1943, s.93.
56. Mossberg 1943, s.95-97: KrA: Erland Mossbergs arkiv: Volym 26, Svar från Drake till

Mossberg 20/1 1939.
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Andra perioden: 1950-2015 

Militär- och populärhistoria 

Medan minnet av kåren försvann ur det offentliga hölls hågkomsten till synes 
vid liv inom det militära, där det blev en, om än liten, del i en längre historia 
om svenska frivilliga i krig. I sin undersökning av de svenska soldatinstruktio
nerna menar Eriksson att det vid slutet av 1930-talet skedde ett brott med den 
tidigare nationalromantiska historiesynen, bland annat genom att äldre krigs
historiska exempel nu försvann. Det var istället, som Eriksson skriver: "vikti
gare att poängtera vad man hade att förlora, dvs. friheten och demokratin, än 
att man var arvtagare till Karl XII:s karoliner."57 Samtidigt går det fortfarande 
vid 1950-talets slut att läsa i den militär-historiska tidskriften Aktuellt och His
toriskt om hur historien om den skandinaviska kåren och andra svenska frivil
ligförband inger "förtröstan och förtroende inför ett läge, då det kan komma 
att gälla försvar av det egna landet."58 Det vill säga, även om Karl XII och hans 
karoliner inte åkallas så fortsätter det förflutna att användas, liksom tidigare, 
som en försälrran mot en hotfull samtid/framtid, där vissa inneboende egen
skaper hos svensken i det närmaste blir en garant för ett fortsatt fritt Sverige.59 

Men över lag salmas det tidigare ideologisk-pedagogiska historiebruket i de 
olika militär- och populärhistoriska framställningarna över den skandinaviska 
kårens öde som skrivs, där kåren mer framstår som en bit historisk kuriosa - oftast 
jämte andra historiska exempel på svenska frivilliga i krig. I beskrivningarna 
salmas dessutom de historiska referenserna till den svenska laigshistorien, och i 
ett fall är det istället en mer allmän västerländsk krigshistoria som man refererar 
till. Här liknas kårens strid vid Magersfontein med de 300 spartanernas kamp 
vid Thermopyle istället för, såsom tidigare, Tegners "en mot tio" om Karl XII och 
slaget vid Narva. Men det bör samtidigt påpekas att källlrritiken i flera texter är 
bristande, bland annat genom att de äldre romantiserande beskrivningarna från 
förr reproduceras och sällan problematiseras, såsom i boken Boerna: hjältarna 
som blev skurkar (vilket även en recensent anmärkte på).60 

57. Eriksson 2011, s.229-232 (citat, s.232).
58. Furtenbach, Börje, "Svenska frivilligförband", Aktuellt och historiskt: meddelanden fiitn För

svarsstabens krigs-historiska avdelning, 1958: s.50.
59. Furtenbach 1958, s.5-6, 36, 50-52.
60. Se till exempel Furtenbach 1958; Ericson Wolke, Lars, Svenska frivilliga: militära uppdrag

i utlandet under 1800- och 1900-talen, Historiska media, Lund, 1996, s.44-54; Gyllen
haal, Lars & Westberg, Lennart, Svenskar i krig 1914-1945, Historiska media, Lund, 2004,
s.18-19; Rosenblad, Jan-Gunnar & Söderholm, Gundel, Boerna: hjältarna som blev skurka,;
Carlsson, Stockholm, 2013, s.13, 252-263; Ericson Wolke, Lars, "Hur boerna fick och för-
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Högerextrema hågkomster 

Om det ideologiskt-pedagogiska historiebruket försvann ur de militär- och 
populärhistoriska framställningarna kom de att leva kvar i högerextrema mil
jöer där minnet av den skandinaviska kåren upptäcktes, och fick nya betydel
ser på grund av en förändrad samhällskontext. 

Gymnasten Jean Cronstedt, som vid slutet av 1960-talet var bosatt i 
Sydafrika, höll föredrag där om kåren och skrev även om den för tidskriften 
Vägen framåt, som utgavs av den fascistiska Nysvenska rörelsen. Avsikten med 
föredragen var att betona hur det en gång fanns nordbor som ställde upp på 
boernas sida, i motsats till samtiden och de nordiska ländernas "antisydafri
kanska politik". 61 Det handlar om ett ideologiskt historiebruk där hågkomsten 
fick en samtids politisk aktualitet, något som även framgår av när 70-årsminnet 
1969 firades vid Magersfontein, där ett nytt monument, som hedrade de boer 
och andra frivilliga som stridit, avtäcktes. De nordiska legationerna avböjde att 
närvara, vilket kritiserades av Cronstedt som istället själv tog på sig ansvaret för 
att representera de nordiska länderna vid ceremonin. I vägen framåt menade 
man också att "Cronstedts framträdande har räddat Nordens anseende [ ... }"62, 

och i Sydafrika ansåg en tidningsinsändare att han förtjänade "att äras i hela

Norden."63 Händelsen illustrerar således hågkomstens politiska slagsida. Medan 
fascister hyllade minnet var det komprometterande för de nordiska länderna, 
vars frånvaro vid ceremonin kan ses som ett medvetet icke-bruk. 

Under 2000-talet förekommer kåren i artiklar med anknytning till den 
högerextrema Nordiska motståndsrörelsen. Även här hågkomsten en sam
tidspolitisk udd, där det förflutna närmast lyfrs in i samtiden. Krigets orsaker 
var, menar man med antisemitisk retorik, engelska judar som hade "igång
satt en hejdlös massinvandring till boerrepublikerna för att där skaffa sig en 
femtekolonn med missnöjda proletärer". 64 När dessa invandrare krävde sina 
rättigheter hotades boernas självbestämmanderätt: "En situation inte helt olik 

lorade hjälteglorian", i Respons, nr.6, 2013; Sunnefeldt, Bo, "Boerkriger och Skandinaviska 
kåren", Militär historia, nr.5, s.45-51, 2015. 

61. Cronstedt, Jean, "Magersfontein - gemensam nordisk hjälteinsats i boerkriget", Vtigen fium
Jt, nr.11-12, 1968; Cronstedt, Jean, Krigsbarn, gymnast, läkare: mitt liv i fyra världsdelar,
Cronstedt, Trelleborg, 2001, s.156, 160.

62. "Cronstedt räddade Nordens heder", Vägen framåt, nr.8, 1969.
63. Cronsredt 2001, s.160.
64. Nilsson, Rikard, "Skandinaviska kåren under boerkriget (1899-1902)", Nationellt Mot

stånd, årg.2:4, 2004: s.16 (citat); Se även https://www.nordfront.se/boer-befaste-vanskaps
banden-med-norden.smr

rr7 



Militärhistorisk tidskrift 2016 

dagens med andra ord.", enligt artikelförfattaren.65 Boernas motstånd blir en 
inspiration för samtidens svenskar i kampen mot det mångkulturella samhället, 
där den skandinaviska kåren representerar de krigiska egenskaper som tillskrivs 
den föreställda gemenskapen av svenskar. Det handlar här om ett ideologiskt
pedagogiskt historiebruk, som vidare framgår av slutorden i en av artil<larna: 

Vikingalynne och mannamod utpräglade denna brokiga men effektiva 
stridsgrupp och gör dem till föredöme för oss i den lika underlägsna, 
förtvivlade men ärorika och fanatiska kamp vi har att föra idag.66 

Berättelsen om det sydafrikanska kriget och minnet av den skandinaviska kå
ren lyfts in i nuet och är tänkt att både inspirera och uppmuntra till motstånd 
mot det samtida samhället. Liksom vid 1900-talets början omsveps denna 
retorik med vikingasymbolik, föreställningar om hjälte-döden och manlighet. 

Ett märkligt minne 

Vid sidan av ett omedvetet icke-bruk där den skandinaviska kåren glömdes 
bort fanns, som tidigare nämnts, ett mer medvetet icke-bruk, där minnet av 
kåren förträngdes på grund av dess besvärliga politiska innebörder, såsom den 
uppseendeväckande rubriken "Svenskt bidrag till apartheid" pekar på i Dala
demokraten67, eller som en insändare till Dagens Nyheter skriver, i form av en 
dikt: 

Inte många lär minnas den skandinaviska kåren 
som tillintetgjordes vid Magersfontein på 

boernas sida 

där de torde ha kvar sin bautasten av 
svensk granit. 

Deras krigiska insats blev ytterst betänklig 
med åren 

men av den har vi lyckligtvis sluppit besväras 
och lida. 

Den barmhärtiga glömskan sträcker sig 
ända hit.68 

65. Nilsson 2004, s.16.
66. Nilsson 2004, s.19.
67. Dalademokraten (DD) 18/4 2001, "Svenskt bidrag till apartheid."
68. DN 10/3 1971, "På tal om Sydafrika."
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Berättelsen om den skandinaviska kåren framstår ur svensk synpunkt som obe
kväm, vilket i sin tur även leder till en viss osäkerhet i hur minnet bör hanteras 
och berättas. Kåren liksom minnesmärkena framställs som något ytterst märk
ligt, vilket bland annat syns i tidningsartiklarna runt 100-årsminnet av slaget 
1999. I Göteborgs-Posten återfinns exempelvis den smått uppseendeväckande 
rubriken "Afrikansk natt med säckpipor", där minnesfirandet nere i Magers
fontein framställs som något apart. Intressant nog närvarade Finlands ambas
sadör under minnesfirandet och lade ned en gravkrans vid Valdemarskorset, 
medan de andra nordiska ambassadörernas frånvaro gick okommenterad i de 
svenska tidningarna. 69 

Det är i förhållande till Sveriges kritiska inställning gentemot Sydafrikas 
apartheidregim som minnet av den skandinaviska kåren blir särsldlt genant, 
men samtidigt även väldigt intressant. I skenet av denna "ironi" drar några, 
såsom sociologen Håkan Thörn, också paralleller mellan dessa olika "solida
ritetsrörelser". Thörn menar att det finns ett samband mellan den svenska 
solidaritetsrörelsen för boerna i det sydafrikanska kriget och den senare solida
ritetsrörelsen mot apartheid, och att de bör förstås genom Sveriges relation till 
kolonialismens/imperialismens historia, det vill säga, båda rörelser uttryckte sig 
i anti-imperialistiska termer.7° Men applicerat på kåren haltar resonemanget 
eftersom dess "solidaritet" grundade sig delvis på utsikten om medborgarskap i 
de framtida boerstaterna- inte som ett motstånd mot kolonialism/imperialism. 
V idare tar en sådan jämförelse ingen hänsyn till de delade meningar om kriget 
som rådde, såväl i som bland skandinaverna i Sydafrika - vilken "so
lidaritetsrörelse" representerade de? En vidare konsekvens av dessa jämförelser 
har i sin tur varit att bilden av svenskarna som ett krigsfolk närmast har ersatts 
med framställningen av svenskarna som ett solidariskt folk. 71 

Sammanfattande diskussion 

Syftet med artikeln var att undersöka hur den skandinaviska kåren har ihåg
kommits i Sverige från 1899 till 2015, med de underliggande frågorna: vilka 
betydelser och vilka sorters historie-bruk har präglat hågkomsterna, och hur 

69. Se till exempel Göteborgs-Posten 12/12 1999, "Afrikansk natt med säckpipor."; SvD 15/12
1999, "Svenska lycksökare dog på slagfålret i 1800-calets Afrika."

70. Thörn, Håkan, "Solidaritetens betydelse/r", Ord & Bild, nr.2, 2008: s.150-154.
71. Ett exempel är uttalandet i ett radioreportage om kåren: "Det finns ju någonting svenskt

tänk som är att vi ställer gärna upp för minoriteterna." [min transkription] http://sveriges
radio.se/ sida/ avsnitt/71066rprogramid=407

II9 



Militärhistorisk tidskrift 2016 

de har förändrats över tid (om de har förändrats alls). Av de två perioder som 
arbetet delades upp i framgår det att hågkomsterna har varit mer framträdande 
under den tidigare perioden än den senare, och vid en närmare jämförelse har 
de betydelser som har tillskrivits hågkomsterna, samt de sorters historiebruk 
som präglat dem, förändrats över tid. 

Reaktionerna efter slaget vid Magersfontein 1899 präglas av ett ideologiskt 
historiebruk, där kårens gärning lyfts fram för att illustrera hur svenskarna ännu 
är ett krigsfolk - hågkomstens betydelse var således att ge en historisk konti
nuitet och försäkran om att "fådrens ande" lever än, samtidigt som det också 
manade till att fortsatt förvalta detta krigiska arv. Det vill säga, här träder även 
ett pedagogiskt historiebruk fram där man ska dra lärdom av kåren, såsom i 
den svenska militärens soldatinstruktioner. Det är dock lite paradoxalt att kåren 
lyfts fram i dessa soldatinstruktioner som ett exempel på hur den ideala soldaten 
bör vara och agera när merparten av kåren salmade militärutbildning - vilket å 
andra sidan ansågs bevisa de krigiska egenskaper som tillskrevs svensken (eller 
skandinaven), det vill säga kåren stred heroiskt just därför att de var svenskar/ 
skandinaver. Detta ideologiskt-pedagogiska historiebruk kring kåren liknar i sin 
tur de betydelser som hågkomster av det sydafrikanska kriget fick i England och 
Skottland, där man betonade vikten av att föra vidare "the spirit of the fallen 
into future generations", som historikern Peter Donaldson skriver, eftersom 
lilmande självuppoffringar skulle krävas under framtida konflikter. 72 Således 
var det viktigt att vårda och bevara den rätta "krigsandan". 

Ett annat centralt tema för det ideologiskt-pedagogiska historiebruket var 
framhävandet av skandinavisk samhörighetskänsla och samarbete. Det intres
santa här är att skandinavismen som politiskt projekt oftast sägs ha dött under 
1800-talet, men framträder trots det allt som oftast i historiebruket kring den 
skandinaviska kåren under 1900-talets första hälft.73 Kåren blir ett skinande
exempel på skandinaviskt samarbete, vilket också tar sig uttryck genom hyl
landet av "Magersfontein-andan''. Men betoningen av det skandinaviska byg
ger i sin tur på ett tystande av såväl inre som yttre konflikter. För det första 

72. Donaldson, Peter, Remembering the South Aftican Wttr: Britain and the memory of the Anglo
Boer Wtt1; ji'Oln 1899 to the present, Liverpool University Press, Liverpool, 2013, s.39 (ci
tat); Se även McFarland, E.W., "Commemoration of the South African War in Scotland,
1900-10", Ihe Scottish Historical Review, Volume IXXXIX, 2: No. 228: October 2010:
s.194-206, 210, 220-221.

73. Hillström, Magdalena & Sandes, Hanne, "Inledning: En rörelse och en ide under 1800-ta
let", s.9-14, i Hillström, Magdalena & Sanders, Hanne (red.), Skandinavismen: en rörelse
och en ide under 1800-talet, Maltadam i samarbete med Centrum för Öresundsstudier vid
Lunds Universitet, Göteborg, 2014, s.9-12.
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ldargörs aldrig vad som egentligen avses med skandinav(isk), eller vilka som 
tillhör denna föreställda gemenskap (ibland utesluts finländarna ur det).74 För 
det andra tar man härigenom ingen hänsyn till de utomskandinaviska delta
garna i kåren, och att det påstådda "fosterbrödralag" som slöts i blod mellan 
skandinaver därmed även borde ha slutits med Ryssland, Tysldand, Holland 
och Italien vilka var några av de olika nationaliteter som fanns i den inte helt 
så skandinaviska kåren. 75 

Medan hågkomsterna av den skandinaviska kåren är mer framträdande 
under den tidigare än den senare perioden bör det samtidigt påpekas att de 
även under denna tid har varit sporadiska. Det vill säga, ihågkommandet av 
kåren har framträtt med mer genomslagskraft under vissa tidpunkter, men 
varit bortglömt däremellan. Efter tioårsminnet 1909, som uppmärksammades 
i liten utsträckning, urskiljs ett tydligt glapp i hågkomsterna som avbryts av 
25-årsminnet 1924 och avtäckningen av det andra minnesmärket 1927, för
att därefter fortsätta med några mindre undantag, såsom medaljutdelningen
1937 och Ugglas radioanförande 1939. Episoder med kraftiga yttringar av
ett ideologiskt-pedagogiskt historiebruk byts av med längre episoder med ett
omedvetet icke-bruk. Detta omedvetna icke-bruk präglar, tillsammans med ett
medvetet icke-bruk, den andra periodens historiebruk om den skandinaviska
kåren.

Några möjliga förldaringar till varför minnet av den skandinaviska kåren 
i så stor utsträckning glömdes bort under den senare perioden ligger delvis i 
att de som tidigare engagerade sig för hågkomsten dog. En annan förklaring 
ligger i att det historiebruk och den retorik, liksom de värden som präglade 
de tidigare hågkomsterna av kåren blev föråldrade och inalctuella. Här handlar 
det om ett omedvetet icke-bruk, men den främsta förklaringen till varför kåren 
glömdes bort ligger snarare i ett medvetet icke-bruk som kommer av att kårens 
ställningstagande för boerna nu framstod som allt annat än apolitisk, i synner
het i förhållande till Sveriges kritiska inställning gentemot apartheidregimen 
i Sydafrika. Minnet blev obekvämt och förträngdes därför medvetet. Å andra 
sidan har Sverige, officiellt, alltid haft ett tvetydigt förhållande till hågkomsten 
av den skandinaviska kåren, då man till exempel har avböjt att närvara vid de 
olika tillställningar som har hållits nere i Magersfontein (1908, 1927, 1969 
och 1999). 

74. Se exempelvis SvD 3/10 1900 "Svenskarne i Transvaal."; KrA: Erland Mossbergs arkiv:
Volym 26, Protokoll hållet den 9/3 1904; DFA 17/12 1927, "General Smuts V isits the
Battlefield of Magersfontein."

75. Se KrA: Erland Mossbergs arkiv: Volym 26, Bilaga D.; Uddgren 1924, s.86-89.
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När den skandinaviska kåren väl förekommer under den senare perioden är 
det främst i olika militär- och populärhistoriska texter, som kan sägas ha hållit 
minnet vid liv. Här nämns däremot kåren allt som oftast i kortaste laget och 
bär sällan någon djupare mening annat än som en bit historisk kuriosa. Trots 
att det ideologiskt-pedagogiska historiebruk och den tidigare nationalroman
tiska retoriken som präglade hågkomsten förr saknas, problematiseras sällan 
de äldre tendentiösa skildringarna som ligger till grund för framställningarna. 
Snarare än att visa hur svenskarna är ett krigsfolk syftar berättelserna nu till 
att närmast visa hur svenskarna är ett solidariskt folk. Ett undantag utgörs 
här av de högerextrema miljöer där kåren lyfts fram med den äldre retoriken 
och historiebruket från förr intakt. I dessa texter anses kåren återigen bevisa 
svenskens krigsegenskaper, och vidare betonas hur samtiden bör dra lärdom av 
kåren - särskilt då, som det antyds, en stundande kamp mot det mångkulturella 
samhället väntar. 

Hågkomstens politiska laddning har också, som nämnts, ofta lett till en slags 
osäkerhet i hur kåren bör hanteras eller berättas om, vilket bland annat har ut
tryckts genom att framställa det hela som något apart. Minnesmärkena framstår 
i dessa beskrivningar som det förflutnas stumma ruiner, och de betydelser eller 
budskap som tidigare laddade dem har nu gått förlorad. Det vill säga, för att låna 
Hamiltons beskrivning, har "the narratives authorising their significance have 
been all bur forgotten from popular, collective discourses."76 Minnesmärkenas 
imperativ om ett "Do Not Forget!" besvarar inte åskådarens många frågor och 
lämnar henne istället undrandes: ''Vad är detta?" Från Hamiltons beskrivning 
av minnesmärken som ett slags ofrivilligt minne det här snarare att tala om 
dem som ett fi-ågande minne. 

Den skandinaviska kårens historia och hågkomsterna av den skiljer sig 
märkbart från andra, mer kända, exempel på svenska frivilliga i lerig, som de 
svenska Spanienfrivlliga och de svenska Finlandsfrivilliga. För det första be
fann sig merparten av den skandinaviska kårens deltagare redan på plats och 
var bosatta i den stat som de sedan stred för, det vill säga de var inga frivilliga 
som reste från Sverige i syfre att strida. För det andra var antalet frivilliga i den 
skandinaviska kåren mycket farre än de svenska Spanienfrivilliga och Finlands
frivilliga, vilka också har haft större genomslagskraft i samhället. Det ringa 
antalet, och de utspridda kårmedlemmarna efter kriget, kan delvis förklara varför 
det i sin tur aldrig bildades någon veteranförening, vilket de Spanienfrivilliga 
och Finlandsfrivilliga gjorde. Utan en veteranförening blev det, generellt sett, 

76. Hamilton 1990, s.105-106.
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upp till utomstående att engagera sig och vara drivande krafter för hågkom
sten av kåren. Kårens ställningstagande för boerna var dessutom, åtminstone 
inledningsvis, ointressant, medan de andra svenska frivilligrörelserna just har 
kännetecknats av sina ställningstaganden. Det var först senare, när hågkomsten 
av den skandinaviska kåren blev obekväm i relation till Sveriges kritik av apar
theidregimen i Sydafrika som ställningstagandet kom i fokus. A andra sidan 
visar även hågkomsten av de svenska Spanienfrivlliga kontextens betydelse, då 
deras hjältegloria bleknade i samband med att pakten mellan Sovjetunionen 
och Nazityskland blev känd, för att senare återuppväckas i samband med vän
stervågen under slutet av 1960-talet.77 

Trots att det var en perifer händelse när det begav sig kom både den skan
dinaviska kåren och slaget vid Magersfontein att fånga svenskarnas hjärtan -
vilket det omfångsrika källmaterialet, som till stor del beskriver kåren i hyllande 
ordalag, vittnar om. Att kåren stred på den förlorande sidan (vilket även andra 
svenska frivilliga i krig har gjort, såsom de svenska Spanienfrivilliga respektive 
Finlandsfrivilliga) spelade ingen roll, eftersom betydelsen låg i vad deras agerande 
under slaget vid Magersfontein 1899 kunde säga om svenskarna/ skandinaverna 
i stort. För en nation i fredstid blev det oerhört viktigt att bevisa hur svenskarna 
fortfarande var ett krigsdugligt folk, det vill säga att "fådrens ande lefver än". 
Men i takt med tiden försvann detta behov, vilket i sin tur också har resulterat 
i en förvirring kring hur hågkomsten bör hanteras - eller snarare en fråga om 
vad minnet av den skandinaviska kåren kan säga oss idag. 

Sammanfattningsvis, genom det långa tidsperspektivet i undersökningen 
framgår att ingen hågkomst är vare sig självklar eller evig, dess betydelser är 
föränderliga. Hågkomsterna av den skandinaviska kåren och slaget vid Ma
gersfontein tillskrivs, under de två perioderna, olika betydelser och används i 
olika syften beroende på vilken tid och kanske framför allt i vilken kontext det 
framträder deltagarna kan således i ena stunden hyllas som hjältar, och liknas 
vid Karl XII, för att i nästa stund förträngas och uppfattas som en historisk 
pinsamhet. Det förflutna åkallas, glöms bort eller förträngs, av en samtid som 
förser historien med både mening, syfte och sammanhang. Men tolkningarna 
och historiebruken är, såsom undersökningen visar, sällan neutrala, och i tal{:t 
med tidens skiften omförhandlas så även det förflutna. Det är dessa sldften 
och omförhandlingar som löper som en röd tråd genom hågkomsterna av den 
skandinaviska kåren och slaget vid Magersfontein från 1899 till 2015, där de 

77. Jensen, Johannes, Frivillig soldat fiiin fi'edens nation -En studie av spttnienfrivilligt1S och fin
!ttndsfi-ivilligas historiebruk och minne, Mastersuppsats, Göreborgs universitet, 2013, s.42-
44, 52-56, 70-79,80-87.
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både har använts för bekräfta bilden av svenskarna som ett krigsfolk, och senare 
för att framställa de som ett solidariskt folk. 
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Attacker mot kulturarv i väpnade konflikter: 
en forskningsöversikt 

Mattias Legner 

Inledning 

De sentida konflikterna i Mellanöstern, norra Afrika och Turkiet har förutom 
ett enormt - och ännu i skrivande stund pågående - mänskligt lidande också 
inneburit angrepp på kulturarv, plundring av fornfynd och konstföremål och 
förstörelse av många kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Nyligen dömdes en 
person av den internationella brottmålsdomstolen i Haag i en unik rättegång 
för avsiktlig förstörelse av kulturarv i Mali. 1 Det är uppenbart att kulturarv 
inte endast av misstag eller av slumpen skadas och förstörs i dessa konflikter. 
Det tycks tvärtom ofta finnas en avsikt eller medveten handling bakom plund
ring och skadegörelse.2 

Kulturarv har hamnat i korselden i många väpnade konflikter i modern 
historia. För Europas del utgjorde världskrigen en kataklysm inte bara för 
många miljoner människor som gick under. Kulturegendom i form av religiösa 
byggnader, museer, bibliotek, arkiv och framför allt äldre vardaglig bebyg-

1. Se ICC:s hemsida: http://www.icc-ips.in, besökt 27 september 2016.
2. Auwera, Sigrid van der, "Contemporary Conflict, Nationalism, and the Destruction of 

Cultural Property During Armed Conflict: A Theoretical Framework", joumal of Conjlict
Archaeology 7: 1 (2012) s. 49; Ascherson, Neal, "Cultural destruction by war, and its impact
on group identities", och Stanley-Price, Nicholas, "The thread of continuity: cultural heri
tage in post-war recovery", båda Nicholas Stanley-Price (red.) C11lt11ral Heritage in Post-war
Recovery (Rom 2005).
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gelse i städer förstördes eller plundrades. Men varför har kulturarv angripits i 
väpnade konflikter? Vilka motiv har funnits för stridande parter att avsiktligt 
rikta attacker mot platser som varit historiskt viktiga för en etnisk eller religiös 
grupp? För att förstå drivkrafterna bakom våldet och vilka konsekvenser det 
kan få för kulturarv är det viktigt att studera motiven till angreppen, och hur 
motiven senare har tolkats. 

Syftet med artikeln är att söka sammanfatta vad den tidigare forskningen 
har sagt om varför kulturarv blir måltavlor och används i väpnade konflikter. 

Artikeln ska ses som en litteraturöversikt med ett tydligt fokus på vad som 
skrivits om orsaker och motiv till angrepp på kulturarv i väpnade konflikter 
i modern tid. Den är huvudsakligen kronologiskt organiserad och tar sin ut
gångspunkt i det första världskriget. Därefter behandlas och diskuteras forskning 
om andra världskriget, Bosnienkriget på 1990-talet och därefter de sentida 
konflikterna i Afghanistan, Syrien och Irak. Avslutningsvis förs en diskussion 
om vilka slutsatser som kan dras av tidigare forskning, och om luckor i den 
som kan bli utgångspunkt för ny forslming. 

Kulturarv och kulturegendom 

En definition av kulturarv och kulturegendom är på sin plats inledningsvis. 
Mot slutet av 1900-talet växte själva begreppet kulturarv (eng. cultural he

ritage) fram i västra Europa och gavs då en betydligt vidare innebörd än att 
endast innefatta monumentala kulturminnen. När världskrigen utkämpades 
dominerade fortfarande ett synsätt där i huvudsalc religiösa byggnader och 

historiska monument sågs som bärare av kulturella identiteter. Man nöjde sig 
i stort sett med att placera sandsäckar eller andra skydd runt värdefulla bygg
nader och att flytta samlingar till platser som bedömdes vara sälrra. I interna
tionell lagstiftning som reglerar krigföring avgränsas kulturarv till materiella 
kulturminnen, eller kulturegendom, i form av byggnader och samlingar.3 I 

regel är byggnaderna bättre skyddade än föremålen i dem, och svagast skydd 
har immateriellt kulturarv i form av traditioner, trosföreställningar, språlc med 
mera. 

3. Den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, talar endast om historiska byggnader 
i ett sammanhang där det gäller att skydda civilpersoner från skador. Domstolen för brott 
begångna i Balkankrigen, ICTY, använder Haagkonventionen från 1954 (andra protokol
let) som säger att det är förbjudet att angripa olika kulturvärden, inklusive samlingar; Frulli,
Michaela, "The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed
Conflict: The Quest for Consistencf 7he European joumal of lnternational Law 22:2011.
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I slutet av 1900-talet omfattades potentiellt sett stora delar av bebyggelsen 
men också immateriella traditioner (såsom musik, hantverk, konstutövning 
och ritualer) i ett modernt och huvudsal<ligen västeuropeiskt definierat kultur
arvsbegrepp.4 Det har medfört att kulturarv har en mycket större betydelse i 
samhället i dag än det har haft tidigare. Paradoxalt nog innebär denna utvidgning 
av kulturarvet också att det kan bli sårbart och svårt att skydda i konflikter. De 
immateriella delarna av kulturarv är dåligt skyddade i internationella överens
kommelser om krigföring. Om kulturarv kan sägas finnas överallt i samhället, 
och inte bara på ett mindre antal platser i form av monumentala byggnader 
och samlingar, blir det också utsatt för risker och hot i konfliktsituationer. En 
därmed sammanhängande, sentida utvecl<ling är att konflikter också antas 
generera kulturarv i form av kollektiva minnen, nya monument, historieskriv
ning och turism.5 

Det är av flera skäl viktigt att förbättra kunskaperna om varför kulturarv 
blir måltavlor.6 För det första kan en stat eller ett internationellt samfund vilja 
ställa personer till svars för våldshandlingar mot kulturarv. Då är det viktigt 
att kunna belägga skälen för att bruka våld, och vilka mål förövarna hoppades 
kunna uppnå. Det har nyligen förts fram att kriminalisering av både attacker 
på kulturarv och attacker mot försök att skydda kulturarv borde inbegripa ett 
globalt perspektiv ( till skillnad från att enbart se attacker som knutna till lokala 
eller nationella konflikter) där sådana angrepp ses som hot mot moderna, mång
kulturella samhällen.7 För det andra kan det också vara värdefullt att närmare 
känna till de stridande parternas motiv när de återuppbyggnadsprocesser som 
följer efter långvariga konflikter ska planeras. En anledning till att kulturarv 
angrips kan vara att det laddats med kontroversiella värden redan innan en 
väpnad konflikt bryter ut, till exempel genom propaganda, etnisk politik och 
segregering. För det tredje är det viktigt för det internationella samfundet att 
kunna motarbeta de motiv som kan finnas för grupperingar att ta till våld eller 
förvärra en konflikt. För det fjärde är det också värdefullt att närmare känna till 
motiv och drivkrafter när en konflikts förhistoria och utvecl<ling ska tolkas och 

4. Deen Schildgen, Brenda, Heritage or HereSJ'· Preservation ,md Destruction of Religious Art and
Architecture in Europe (New York 2008).

5. Viejo-Rose, Dada, S0rensen, .Marie Louise, "Cultural Heritage and Armed Conflict: New
Questions for an Old Relationship", i: Waterton, Emma och Watson, Steve (red.) The Pnl
grave Handbook of Contempomry Heritage Research, (Houndmills 2015) s. 281-282.

6, Viejo-Rose (2015) s. 291-293. 
7. Cunliffe, Emma, Muhesen, Nibal och Loral, .Marina, "The Destruction of Cultural Pro

perty in the Syrian Conflict: Legal Implications and Obligations", lntemationnl]o11mal of
C11/t11ml Propert)' 23 2016 s. 23. 
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förstås. Sådana kunskaper gör det lättare att analysera och visa upp den betydelse 
som nationalism, främlingsfientlighet och propaganda har i konstruktionen av 
berättelser om konflikter. 

Om motiven till att angripa kulturarv 

I ett nytt översiktsverk påpekas att forskningen om motiven och bakgrun
derna till varför kulturarv blir måltavlor i väpnade konflikter har varit mycket 
begränsad.8 Desto mer är känt om konflikternas förlopp, förstörelsens omfatt
ning, vilka som var skyldiga till den, det vill säga beskrivningar av vad som har 
utspelat sig. Militärhistoriker har varit intresserade av trupprörelser, logistik, 
kommunikation, striders förlopp och förlusten av människoliv, men har ägnat 
mycket litet uppmärksamhet åt hur kulturarv och kulturmiljöer har påverkats 
eller varför. Om första världskriget har sagts att våldet mot kulturbyggnader 
i stort sett var begränsat till de första tre månaderna av kriget.9 En del bygg
nader reparerades eller återuppfördes efter kriget, och därför ska de bestående 
skadorna ha blivit begränsade. I en sådan historieskrivning framställs kultur
arv på ett lättfattligt och oproblematiskt sätt, men det förklarar inte va,for 
kulturarv avsiktligt skulle angripas i krig. 

Stathis Kalyvas har i en omfattande forskningsöversikt behandlat hur kon
fliktforskare och historiker har förstått "gamla" inbördeskrig respektive nya krig 
(inomstatliga krig som utkämpats efter det kalla kriget), och tar då upp orsaker 
och motiv som en mycket viktig dimension för att förstå varför konflikter inte 
upphör snabbt utan kan pågå under lång tid. 10 Han artikulerar en kritik mot 
en forskning som i allt för hög grad försökt generalisera drivkrafterna bakom 
nya krig. Plundring och exploatering av ekonomiska resurser har förts fram som 
ett sätt att förklara varför nya krig är så svåra att avsluta, men Kalyvas menar att 
det är högst oklart om plundring ska ses som ett motiv till att bedriva krig, eller 
som en konsekvens av det. 11 För att förstå motiv och drivkrafter är det viktigt 
att genomföra historiska studier och att inte endast ta hänsyn till de motivbilder 

8. Viejo-Rose (2015) s 294.
9. Se till exempel Keegan, John, Det första världskriget (Stockholm 2002) s. 19-20.
10. Kalyvas, Stathis, "'New' and 'Old' Civil Wars: A Valid Distinction?", Wor/d Politics 54: 1

2001.
11. En av de konfliktforskare som fört fram teorin att nya krig huvudsakligen utkämpas för att

berika de stridande parterna genom plundring är Kaldor, Mary, Nya och gamla krig: organi
serat våld under globaliseringens era (Göteborg 2000).
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som artikuleras av elitskiktet i en konflikt, hävdar Kalyvas. 12 Forskaren borde 
också försöka studera vanliga soldaters motiv. 

Med tanke på vilka trauman som förlusten av och övergreppen på samhällens 
kollektiva minnen som krig kan medföra, är det berättigat att även forska om 
vilken betydelse kulturarv och kulturella identiteter har i väpnade konflikter. 
Händelser som orsakade förstörelsen är centrala för hågkomsten av den och 
påverkar på ett djupgående sätt handlingar knutna till platsen. 13

Kulturarv förstås här inte enbart som döda ting utan som en materialitet 
som kan iscensätta och förkroppsliga kollektiva minnen och identiteter. Till 
förståelsen av den materiella förstörelsen bör också människors upplevelser och 
minnen av den också fogas. Skador på monument, samlingar och historiska 
byggnader borde inte bara betraktas som ett fysiskt våld, utan kan också förstås 
som ett symboliskt övergrepp på en befolknings identitet och kollektiva minne. 
Extremister som velat utplåna ett folk har ofta försökt förstöra samhällets fy
siska struktur. Genom att förstöra religiösa byggnader, bibliotek, museer och 
andra viktiga offentliga institutioners byggnader gör man det dels omöjligt 
för människor att använda dem, dels förstörs viktiga beståndsdelar i den im
materiella struktur som utgör ett samhälles minne och orienteringsförmåga. 14 

Om religiösa byggnader eller hela stadsmiljöer förstörs försämras människors 
möjligheter att orientera sig och kruma igen byggnader eller monument som 
funnits där mycket längre än människorna. Den materiella kulturen bär också 
på symbolik som representerar kulturell identitet. Byggnader blir konkreta 
symboler för kulturen och historien. I Bosnien förstördes under det tidiga 
1990-talet moskeer inte bara för att de inte längre skulle kunna användas för 
sin rituella funktion. Förövarna försökte radera ut de fysiska tecknen på den 
muslimska gemenskapen och dess historiska kontinuitet i landskapet. 15

Betoningen i den militärhistoriska forskningen ligger oftast på beskrivningen 
av förlopp, inblandade aktörer och deras handlingar, mänsldiga eller materiella 
förluster och politiska eller militära reaktioner på handlingarna. Analyser av 
vatjör ett visst angrepp på ett kulturarv ägde rum förekommer men är säll
synta. Ibland ägnas en viss uppmärksamhet åt att förstå strukturella orsaker till 

12. Kalyvas (2001) s. 118.
13. Viejo-Rose, Dada, "Inrroduction", S0rensen, Marie-Louise (red.) War and Cultural Heri

tage: Biogmphies of Place, (Cambridge 2015) s. 12.
14. Perry, G. E., "Kulturell rensning i ett jämförande perspektiv", Baker, Raymond W, Ismael,

Shereen T, Ismael, Tareq Y (red.) Kriget mot Iraks k11ltw: Va1for museer pl1111dmts, bibliotek
brlints ned och akademiker mördats (Furu!und 2011) s. 63-64.

15. Walasek, Helen, Bosnia and the Destmction o/C11lt11ml Heritage (Farnham 2015) kap 2.
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konflikter, som bakgrunden till varför de bröt ut, 16 Dessa orsaksförklaringar är
dock vanligtvis av en ganska generaliserande karaktär och uttalar sig sällan om 
angripares motiv eller hur dessa har tolkats av eftervärlden. 17 En anledning till 
varför så litet uppmärksamhet ägnats åt motiven är sannolikt att de är notoriskt 
svåra att fastställa. Det skapas snabbt myter och föreställningar om varför olika 
konflikter ägt rum, inte minst genom propagandaapparaters försorg. 18 Ett 
exempel på det är det envisa förnekande av tyska övergrepp i inledningsskedet 
av det första världskriget som brittiska och amerikanska historiker ägnade sig 
åt under 1920- och 30-talen, men även långt senare, som en följd av att en del 
forskare betraktat rapporter om mord, våldtäkter och andra övergrepp som 
framställdes under kriget enbart som missvisande propaganda. 19 

I analyser av nya krig framhålls ofta parternas möjlighet att plundra och roffa 
åt sig ekonomiska resurser som en mycket viktig drivkraft. Men enligt Kalyvas 

förblir det ofta oklart om de stridande plundrar för att få resurser till fortsatt 
krigföring, eller om de för krig för att kunna berika sig själva.20 Plundring har 
använts länge i inbördeskrig för att finansiera krigföringen, påpekar han, och 
är därför inget som kan skilja nya krig från gamla inbördeskrig. Det blir heller 
inte klarlagt vem det är som plundrar - är det eliter, fristående milisstyrkor, 
beväpnade bönder? Det kan vara andra grupper än de stridanden som utnytt
jar möjligheten att plundra, Kopplingen mellan plundring och andra möjliga 
missnöjesyttringar har inte heller analyserats tillräckligt. 

Angrepp på kulturminnen i första världskriget 

Traditionen att belägra städer med artilleri fortsatte under hela 1800-talet, 
men eldkraften blev mycket större än tidigare i takt med att vapenteknologin 
utved<lades.21 Kanonerna fick mycket längre räckvidd och större verkan. Vär
deringen av kulturarv förändrades också på så sätt att de europeiska staterna 
alnivt började använda historien och dess materiella uttryck i form av katedra-

16. Se till exempel Meskell, Lynn, "Sites ofViolence: Terrorism, Tourism, and Herirage in the
Archaeological Present", Meskell, Lynn och Pels, Peter (red.) Embedding Ethics (Oxford
2002).

17. Se till exempel Kramer, Alan, Dynamic oj Destruction: C'u!ture and mass killing in the ftrst
world war (Oxford 2007} s. 328.

18. Viejo-Rose (2008) s. 104.
19. Förnekelselitteraturen behandlas utförligt i Lipkes, Jeff, Rehearsals: 1hc German Am�)' in

Belgium, August 1914 (Wiesbaden 2007) kap 15.
20. Kalyvas (2001) s. 104.
21. Kramer (Oxford 2007) s, 33.
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ler, slott och museer för att frammana nationell identitet och sammanhållning 
hos befolkningen. Receptionen präglades av en förhöjd känslighet på grund av 
den nationella "väckelse" som ägde rum i många väst- och centraleuropeiska 
stater i slutet av 1800-talet, då inte minst medeltida kyrkor och katedraler ut
sågs till bärare av den nationella kulturen.22 Den förhöjda känsligheten bestod 
i att nationella identiteter aktivt hade konstruerats av europeiska stater under 
de närmast föregående decennierna och att kulturarv hade blivit en viktig del 
av dessa identiteter. 

En betydande skillnad mellan krig som utkämpades före respektive efter 
slutet av 1800-talet var de internationella överenskommelser som gjordes om 
stridande parters uppförande i krig. I dessa regler, som för landkrigföringens 
del formulerades i Haag-konventionen 1907 (efterflera konferenser under sent 
1800-tal), ingick i artikel IV ett ansvar att skydda civilbefolkning men också 
historiska monument och värdefulla samlingar. Enligt Haag-konventionen hade 
civilbefolkningen rätt att i vissa lägen försvara sig mot militära motståndare. 
Konventionen föreskrev att civila mål skulle skyddas så länge de inte användes 
för militära syften. Detta blev i praktiken carte blanche för att använda våld 
mot kulturminnen i första och andra världskriget. Det gick ofta att beskylla 
motståndaren för att ha tagit ställning i en kyrka eller för att använda ett museum 
som vapenförråd eller annat militärt syfte. Om det fanns militära skäl att angripa 
ett monument kunde angreppet ses som legitimt. Motståndarens reaktion på en 
sådan attack blev ofta kraftig, med omfattande propagandaproduktion i vilken 
tyska soldater utmålades som direkta arvtagare till hunnerna.23 

Militära strateger i Tyskland skrev i slutet av 1800-talet om hur nästa stora 
krig inte skulle sätta några gränser.24 I stället skulle skillnaden mellan militära 
och civila mål suddas ut. I det totala kriget borde samhällets samtliga resurser 
tas i anspråk, och därför kunde även industri, infrastruktur och arbetskraft ses

som legitima mål. Strategerna var i det avseendet profetiska. Kriget skulle bli 
ett stålbad som hela samhällen behövde genomgå. Det var en strängt milita
ristisk kultur som odlades i många europeiska länder före kriget, inte minst i 
Tyskland. Den tyska krigsakademin utbildade officerare till den tyska armen 
men visade mycket litet intresse för internationella lagar mellan fransk-tyska 

22. Emery, Elizabeth, Romancing the Cathedral· Gothic Architecture hz Fin-de-Siecle French Cul
t11re (Albany 2001).

23. Kramer, s 27-30.
24. Hull, Isabel, Absolute Destruction. A1ilita1y culture and the practices of ivar in imperial Ger

many (Ithaca 2005), s. 126.
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kriget och första världskriget.25 Den tyska officerskåren visade en regelmässig 
nonchalans för krigsfångars och civilpersoners rättigheter både i det fransk-tyska 
kriget 1870-1871 och i Tysklands krigföring i Afrika under 1800-talets senare 
del. Tyska officerare instruerades att inte mer än absolut nödvändigt respektera 
kyrkor och museer eftersom de militära målen alltid skulle vara högst priorite
rade. 26 Inget fick tillåtas hindra armens framryckning. 

Första världskriget visade två olika sidor av hur en militärmal{t kunde förhålla 
sig till en kultur och dess materiella minnen. Antingen värderade man den och 
försökte minimera skador, hindra det som ofta kallas "collateral damage" på 
engelska. 27 Begreppet har ofta använts för att förklara varför attacker på kul
turminnen ägt rum: hus råkade komma i vägen för beskjutning, eller råkade 
bli bombade från luften. Alternativt: fiendesidan hade tagit ett hus i besittning, 
och därför hävdade man att det behövde förstöras. 

Det är svårt att dra en gräns mellan förstörelse av misstag och planerad 
ler medveten förstörelse. I väpnade konflikter riktas anldagelser om övergrepp 
från flera håll. I olika krig har både politiska och militära ledare bedyrat att 
man inte velat förstöra fiendens kultur, eller att man varit tvungen att göra 
det eftersom fientliga styrkor har använt kulturhistoriska byggnader för sina 
syften. Det har hört till krigets propagandamaskineri att stater säger en sak 
men gör en annan. Ändå är det av vikt att försöka skilja mellan kulturminnen 
som angripits av misstag, och sådana där någon av parterna avsiktligt varit ure 
efter att åstadkomma skada. 

Det första stora krig där propaganda användes på ett systematiskt och effektivt 
sätt var det första världskriget. Tyskland anföll i augusti 1914 genom Belgien 
och marscherade med sina armeer ner genom nordöstra Frankrike. Dessa var 
områden med ett stort antal medeltida kyrkor och katedraler, gamla bibliotek 
och konstmuseer. Inom den tyska armen odlades ett hat mot katoliker som i 
början av kriget levdes ut bland annat genom avrättningar av katolska präster 
och brännandet av kyrkor i början av kriget.28 Särskilt de första tre månaderna 
av kriget då fronten rörde sig fram och tillbaka var kaotiska och ledde till en 
lång rad övergrepp mot civila och attacker på kulturminnen.29 Att attackerna på 

25. Hull (2005) s, 119-121.
26. Kramer (2001) s. 25-26.
27. Rockel, Stephen J, "Collateral Damage: A Comparative Historf, i: Rockel, Stephen J &

Halpern, Rick (red.) lnventing Collateml Damage: Civilian Casualties, W!u; and Empire (To
ronto 2009).

28. Vissa tyska soldater, som inte öppet vågade opponera sig mot övergreppen, uttryckte emel
lertid sitt motstånd i brev och dagböcker, se Kramer (2001) s. 15-16.

29. Horne, John och Kramer, Alan, German Atrocities 1914: A History ofDenial (New Haven
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civila mål nästan upphörde efter oktober 1914 tyder på att det fanns en koppling 
mellan våldsdåden och armeledningens vilja.30 Även om det kan konstateras 
när angrepp genomfördes och hur är det mycket svårt att belägga motiven för 
olika angrepp på civilbefolkning och civila byggnader, inte minst som motiven 
kan ha varierat mellan olika tidpunkter och grupperingar. 

I jämförelse med de omfattande förföljelser av civilbefolkning som före
kom i östra Europa och på Balkan under kriget kan händelserna i Belgien och 
Frankrike 1914 sägas ha ägnats mycket uppmärksamhet i historisk forskning. 
En viktig anledning till varför modern forskning visat ett ganska stort intresse 
för episoderna i städer som Leuven, Reims och Dinant står nog att finna i 
den rikhaltiga propaganda som producerades kring händelseutvecldingen i 
augusti-oktober 1914. De har blivit bevarade i ett kollektivt minne genom de 
bilder och texter som publicerades och som effektfullt rotades som en del av 
ett kulturarv från första världskriget. Det som skrevs om övergreppen under 
kriget har också påverkat senare historieskrivning på ett genomgripande sätt.31 

Båda sidor skyllde förstörelse av framför allt kyrkor på västfronten på var
andra, även om den brittiska, franska och amerikanska propagandan är den 
som har blivit bäst ihågkommen. Den tyska var mer reaktiv på så sätt att den 
besvarade franska och brittiska anklagelser. Tyskland och Österrike var angri
pare på marken, vilket betydde att man i propagandan behövde försvara sina 
handlingar, och alltid låg steget efter motståndarens beskyllningar. Den tyska 
sidans motpropaganda gick efter kriget ut på att hävda att britter och fransmän 
hade varit värre i sin framfart i slutet av kriget. Här handlade det om motiv 
som konstruerades i efterhand för att legitimera tyskt agerande under kriget 
och för att svartmåla motståndarens framryckningar under krigets slutfas. Då 
hade britter och fransmän använt tungt artilleri på ett mycket systematiskt 
sätt vilket hade skapat stor förstörelse. Denna förstörelse inventerades med 
viss utförlighet av den tyske konsthistorikern Paul Clemen som hade ansvar 
för skyddet av kulturminnen i ockuperade områden.32 Men det var också sant 

2001). 
30. Kramer, s 23.
31. Litteraturen om de tyska övergreppen på den belgiska och franska befolkningen och hur de

utnyttjades i propagandasyfte är i dag rikhaltig, men för en problematisering av hur
propagandan har betraktats se till exempel Lipkens Harris, Ruth, "The 'Child of the Bar
barian': Rape, Race and Nationalism in France during the First World War", Past & Present

141 (1993) s. 172-173; Gullace, Nicoletta F, "Sexual Violence and Family Honor: Brltish
Propaganda and International Law during the First World \Var", 771e American Historical
Review 102: 3 (1997) s. 715-716.

32. Mattias, "Behandlingen av kulturminnen under första världskriget: dokumenta-
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att tyskarna hade förstört och bränt mycket när de drog sig tillbaka österut till 
Hindenburglinjen och att förstörelsen var såväl systematisk som planerad.33 

Katedralen i Reims, på den franska sidan gränsen, besköts första gången den 
19 september 1914.34 Händelseförloppet är i stora drag känt, men det rådde 
starkt delade meningar om vilka uppsåt fransmän respektive tyskar haft. Do
kumentationen av såväl förstörelsen som återuppbyggnaden av katedralen efter 
krigsslutet är tendentiös, som konsthistoril{ern Nicola Lambourne visat. 35 Även 
om det var tyska granater som skadade katedralen, var det fransk propaganda 
som gav händelsen mening och gjorde den känd för omvärlden. Det är också 
den franska och amerikanska propagandan som har medfört att händelsen 
är omskriven och ihågkommen i dag. I den tysk.fientliga propagandan kom 
etniska fördomar till uttryck genom att tysken framställdes som omänsldig 
och ociviliserad. 

Tyska bilder av Reims katedral i nordöstra Frankrike skulle visa att den trots 
allt inte var så skadad som fransmännen hade gjort gällande. Tyskarna anklaga
des för att ha orsalrat en förödande brand i katedralen i september 1914 efter 
beskjutning med artilleri.36 Franska vittnen menade att tyskt artilleri avsiktligt 
hade skjutit mot katedralen för att antända den. Tyskarna menade att man 
inte var oskyldiga men att fransmännen hade använt katedralens torn för att 
spana från, och anklagade dessutom den franska sidan för att ha lynchat tyska 
krigsfångar. Inget av detta tycks ha varit sant. Katedralen hade vid tidpunkten 
för angreppet använts som ett tillfålligt sjukhus för både tyska och franska 
soldater. Staden fortsatte sedan ligga mycket nära frontlinjen under den största 
delen av kriget, och skadades flera gånger. 

Hela städer förstördes i Belgien och nordöstra Frankrike i det fortsatta kriget 
längs västfronten.37 Haag-konventionen hade för första gången gjort beskjut-

tion, debatt, propaganda", GUSEM 7 (2016) s. 9-48. 
33. Hull (2005), s. 259-260.
34. Lambourue, Nicola, W1rr damage in W'fatern Europe: the destruction of historie monuments

during the Second Wiirld W1rr (Edinburgh 200 l} s. 19.
35. Lambourne, Nicola, "Production vs. Destruction: Art, World War I and art history", Art

Histo1y 22: 3 (1999)s. 350-351.
36. Emery, Elizabeth, "The Martyred Cathedral: American Attitudes toward Notre-Dame de

Reims <luring the First World War", Marquardt, Janet T och Jordan, Alice A (red.) lvledieval
Art andArchitectm'e t1fter the lvliddle Ages (Newcastle 2009).

37. Vandeweghe, Evert, "Making history: 'Ihe destruction and (re)construction of old Belgian
towns <luring and after the First World War", i: Mancini, JoAnne M, Bresnahan, Keith
(red.) Architecture and Armed Conftict: The Politics of Destr11ctio11 (London and New York
2014).
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ningen av särskilt kyrkor, museer, bibliotek och arkiv folkrättsligt tveksamt. 
Även om konventionen inte alltid följdes gjorde dess existens och giltighet det 
möjligt att kritisera angreppen. Det fanns i västra Europa en starkt utvecklad 
ide, artikulerad i den dominerande samhällseliten, om att det egentligen var 
fel att dra in civila mål i kriget.38

I praktiken var möjligheterna att skydda kulturarv från skador i strid helt 
orillräcldiga. Det fanns inte en struktur för förebyggande skydd som var er
känd av de krigförande sidorna och som kunde tillämpas. Först efter det att 
en frontlinje hade stabiliserats kunde den tyska sidan skicka fram ett litet antal 
konsthistoriker som hade till uppgift att inventera skador och föreslå åtgärder, 
men också dessa åtgärder var helt otillräcldiga.39

Terror- och hämndattacker mot kulturarv i andra världskriget 

Geoffrey Best har i sin översikt över de internationella krigslagarnas historia 
påpekat att just hat och hämndmotiv ofta har bidragit till övergrepp på ci
vilbefolkningen i väpnade konflikter.4° Före 1939 hade den största skadan 
på monument åsamkats dels genom mordbrand, dels med artilleri.41 Under 
det andra världskriget kom flygbombning att åsamka de största skadorna. De 
tyska bombräderna mot brittiska städer följdes av de allierades bombning av 
tyska städer. De tyska räderna 1940-1942 hade det omisskännliga motivet att 
sprida terror bland civilbefolkningen och försämra den brittiska försvarsviljan. 
Tysldand skulle visa att britterna inte var säkra på hemmafronten. Räderna 
riktades mot innerstäder men åstadkom inte förödande skador på kulturmin
nen, förutom i ett mindre antal fall som då katedralen i Coventry förstördes.42 

Kyrkor blev tacksamma mål i andra världskriget, och skonades alltså inte vid 
bombangrepp eller strid i städerna.43 De var placerade mitt i städerna där ci
vilbefolkningen levde och blev måltavlor för flygbombningen. 

Tyskarnas angrepp på Rotterdam i maj 1940 ledde till att Nederländerna 

38. Horne och Kramer s. 279-280.
39. Beyen, Marnix, "Art and Architectural History as Substitutes for Preservation'', Bullock,

Nicholas och Verpoest, Luc (red.) Living with histol')\ 1914-1964: reb11ilding E11rope after 

the Hrstand Seco11d WorldWa1:s t111d the role of heritage preservt1tio11 (Leuven 2011) s. 34.
40. Best, Geoffre}s H1mumity in 'frlll,fore: 1he modern history of the intemational law of t1rmed

co11flicts (London 1980) s. 218-219. 
41. Lambourne (2001) s. 17. 
42. Lambourne (2001) s. 46-53. 
43. Lambourne (2001) kap. 2. 
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kapitulerade.44 Angreppet gjorde det tydligt att skoningslösa bombningar av 
historiska stadskärnor kunde ha avsedd effekt genom att de förkortade kriget 
och fick fienden att ge upp. Det andra världskriget skilde från det första 
bland annat genom att den tyska krigsmakten vid västfronten, trots en del 
uppenbara övergrepp så som den tyska flygbombningen av Rotterdam, ofta 
försökte begränsa skador på kulturminnen. Rotterdam var ett undantag och 
väckte de allierades, inklusive den amerikanska opinionens, avsky. Räden ledde 
till att Churchill i slutet av sommaren gav order om terrorbombning av Berlin. 45 

En anledning till att förstörelsen inte blev mer omfattande var att motståndet 
snabbt gav vika, särskilt i Nederländerna och Belgien. En del spektakulära skador 
ägde ändå rum, som då Leuvens universitetsbibliotek förstördes igen.46 Senare, 
när Tyskland höll på att förlora kriget, slutade i stort sett sådana hänsyn tas. 

På östfronten var situationen helt annorlunda. Invasionen av Polen 1939 
började med ett bombardemang av den gamla hansestaden Danzig.47Warszawas 
historiska stadskärna förstördes nästan fullständigt genom ett massivt flyganfall 
den 25 september. Den östeuropeiska kulturen betraktades av nazisterna som 
lägre stående.48 Den ansågs av nazisterna vara en mångkulturell hybrid, en
blandning av etniciteter och oren. Polackerna skulle ersättas med människor 
som skulle komma ur en högre stående och starkare kultur. Invasionen av 
Polen utfördes därför med en våldsamhet och grymhet som gick långt utöver 
det militära målet att besegra den polska krigsmakten. Monument förstördes 
systematiskt och alla kända konstverk skulle beslagtas. Byar och bondgårdar 
brandbombades. 

I staden Gdynia föröddes bostadsområden under tyskarnas genommarsch. 
Denna skoningslöshet mot civilbefolkningen var beordrad av Hitler personligen. 
Han hade straxt före krigsutbrottet uppmanat sina styrkor att uppträda brutalt 
och döda män, kvinnor och barn av den polska nationen, eftersom denna skulle 
utplånas.49 Under och direkt efter invasionen dödades hundratals präster i Polen.
Inga gudstjänster på polska tilläts. Inskrifter på gravstenar raderades och ersattes 
rned tysk text. Kyrkorna tömdes i stort sett på värdeföremål och konverterades 

44. Lambourne (2001) s. 43.
45. Selden, Mark, "A forgotten holocaust: U.S. bombing strategy, the destruction ofJapanese

cities, and the American way of war from the Pacific War to Iraq", i: Tanaka, Yuki & Young,
Marilyn B (red.) Bombing civitians. A twentieth-century history, (New York 2009), s. 80.

46. Nicholas, Lynn H, Rape of Europe: fote of Europe's treas11res in the 1hird Reich and the Second
Wflrld \Vttr (New York 1994) s. 25.

47. Lamhourne (2001) s. 42.
48. Lynn s. 61.
49. The Destruction ofMemory: Architecture at War (London 2007) s. 50-52.
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till olika slags sekulära funktioner som garage, förråd, lador eller dansbanor. 
Vågkyrkor vanhelgades. Synagogor brändes ner eller revs på annat sätt, deras 
böcker och rullar kastades på bokbål, och gravstenar från judiska kyrkogårdar 
återanvändes som gatsten. Ibland plundrades judiska samlingar i stället för att 
förstöras.50 Plundring tycks dock inte ha varit ett viktigt motiv i den kulturella
rensningen i Polen. Det går att argumentera för att synagogor och bibliotek 
hade attackerats även om tyska elitförband inte hade velat plundra dem. 

Dessa handlingar syftade naturligtvis till att förnedra och avhumanisera 
judar och katoliker, men också till att sudda ut minnet av deras existens och 
identitet. Det har uppskattats att närmare hälften av den bebyggelse som vid 
krigsutbrottet betraktades som historiskt värdefull förstördes i invasionen och 
ockupationen av Polen. Bland annat förstördes stora delar av Warszawa, framför 
allt i slutet av kriget då nazister innan de retirerade från staden ansträngde sig 
för att döda och förstöra så mycket som möjligt. 

Britternas flyganfall mot Köln 1942 riktades mot ett industriellt centrum 
och en välkänd kulturstad. Den stora järnvägsstationen, som var ett uppen
bart mål för flygvapnet, låg intill katedralen och mitt i den gamla stadskärnan 
Altstadt. Lambourne menar att britterna kan ha velat hämnas de tyska så kall
lade Baedeker-räderna.51 Det fanns en vilja att fullständigt knäcka den tyska 
befolkningens försvarsvilja och att hämnas tidigare bombanfall mot England 
genom att bland annat bomba gamla stadskärnor som symboliserade nationell 
kultur, historia och identitet. Tyskarna utförde Baedeker-räderna mot engelska 
städer 1942, och därefter blev bombangreppen mot tyska städer allt hårdare. 
Direkt efter attacken mot Köln, som hade skadat ett antal äldre byggnader, 
följde en tysk räd mot Canterburys stadskärna där bland annat katedralen och 
ärkebiskopssätet i den anglikanska kyrkan fanns. Ett nytt kapitel i flygbomb
ningen under andra världskriget tycktes ha inletts, där historiska stadskärnor 
blev måltavlor och till synes föremål för hämndaktioner. 

De mer urskillningslösa bombningarna borde också ha varit en följd av 
Tysldands allt mer ansträngda belägenhet från och med 1942. Bombningarna 
av civila mål fick dock aldrig någon behandling i Ni.irnbergrättegången efter 
kriget. Det brittiska bombflyget hade i krigets slutskede visat en stor hänsynslös
het i bombningen av bland annat Dresden den 13-14 februari 1945. Staden 
hade skonats i tidigare bombanfall, men nu utsattes den för en utplånande 
bombning av skälet att flygbombning av en rad oskadade städer skulle bidra 

50. Rydell, Anders, Boktjuvarna: Jakten pd de fdrsv111111a biblioteken (Stockholm 2015).
51. Lambourne (2001) s. 57-58.
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till större flyktingströmmar och orsaka ytterligare förvirring i Tyskland. På så 
sätt skulle de sovjetiska styrkornas avancemang underlättas och de skulle möta 
mindre motstånd.52 Dresdens stadskärna från barocken förstördes. Dresden var 
en kulturstad, dittills förskonad från bombanfall, med relativt liten industriell 
eller militär betydelse. Ett stort antal flyktingar undan kriget hade tagit sin 
tillflykt till staden och dödades i anfallet tillsammans med många ur lokalbe
folkningen. Det brittiska flygvapnet, lett av flygmarskalk Arthur Harris, höll 
efteråt fast vid att motivet hade varit militärt, trots de massiva och till synes 
onödiga civila offren.53 

Kulturell rensning i krigen på Balkan 1991-1995 

1945 infann sig en bräcklig fred i Europa "det kalla kriget". Den mest 
hänsynslösa maktkampen mellan öst och väst, och västländernas försök att 
behålla sina koloniala välden i Afrika och Asien, utspelade sig då i andra delar 
av världen än Europa. Efter kriget etablerades Genevekonventionen (1949) 
som skulle styra stridande parters uppträdande i mellanstatliga krig. Några år 
senare kompletterades konventionen med 1954 års Haagkonvention för skyd
det av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter. I den skyddades kul
turegendom för att den ansågs vara skyddsvärd i sig själv.54 Det var en betydel
sefull förändring i jämförelse med 1907 års Haag-konvention, där historiska 
monument hade nämnts tillsammans med sjukhus eftersom beskjutningen 
av sådana kunde innebära stora civila offer. 1954 års Haag-konvention skulle 
dock inte komma att prövas rättsligt förrän på 1990-talet. 

Vid det kalla krigets slut utbröt väpnade konflikter på Balkan som kom att 
få starka inslag av kulturell och etnisk rensning. 55 Angrepp på kulturarv blev ett 
kännetecken i det kroatiska självständighetskriget, som inledde Balkankrigen 
1991. Kriget började med att den jugoslaviska armen (JNA) belägrade världsarvet 
Dubrovnik, en turistort i Dalmatien nära gränsen till Serbien och Montenegro. 
Dubrovnik utsattes för en sjöblockad och belägrades även på land så att dess 
förbindelser med omvärlden skars av. 

52. Cox, Sebastian, "The Dresden Raids: Why and How", Addison, Paul & Crang, Jeremy A
(red.) Firestorm: The Bombing of Dresden, 1945 (London 2006) s. 22.

53. Lambourne (2001) s. 148-149.
54. Fru!li (2011) s. 205.

5 5. För en översikt över forskning om assymetrisk krigföring efter det kalla kriget se Legner,
Mattias, "De nya krigens kultur: en litteraturöversikt", Histolisk tidskrift 128:3 2008 
s. 511-520.
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Enligt arkitekturhistorikern Darja Radovic Mahecic fanns det inga militära 
syften att beskjuta platser med stora historiska och kulturella värden.56 Ofta, 
som i fallet med Dubrovniks gamla stad, låg dessa mål en bit bort från krigs
skådeplatserna. Den gamla stadskärnan besköts och ett stort antal hus skada
des, däribland ett antal kyrkor, kloster och palats. I kölvattnet på den massiva 
beskjutningen följde plundring.57 Genom attacken slogs också den adriatiska
kustens turistindustri i spillror och återhämtade sig inte förrän på 2000-talet. 
Detta var om inte ett ekonomiskt motiv en konsekvens av våldet. Attacken 
väckte starka reaktioner i omvärlden och bidrog till att Serbien isolerades och 
kom att utsättas för internationella sanktioner.58 En anledning till den starka 
reaktionen var att det var ett världsarv utpekat av UNESCO såväl som ett 
globalt kulturarv som besköts. 

Internationella brottmålsdomstolen för det forna Jugoslavien (ICTY) inrät
tades av FN:s säkerhetsråd 1993. Den var den första internationella domstol för 
krigsbrott som tillskapats sedan Nilrnbergrättegångarna och Tokyorättegång
arna som följde efter andra världskriget.59 I den tribunal som följde på kriget 
dömdes två höga chefer ur JNA och den jugoslaviska flottan 2004-2005 för att 
ha lett övergrepp mot civilbefolkningen men också för att avsiktligt ha skadat 
kulturarv i Dubrovnik. Den med högst militär grad, Miodrag Jokic, hävdade 
att han inte hade beordrat beskjutningen men erkände att han hade misslyckats 
med att förhindra sina underordnade att skjuta mot staden.60 Den andre, Pavle 
Strugar, ville inte heller kännas vid att han avsiktligt skulle ha medverkat till 
beskjutning av civila mål.61 Det hör naturligtvis till rättegångar att de åtalade 
har ett intresse av att få så lindriga domar som möjligt, och vill därför ogärna 
erkänna att det kan ha funnits motiv. Ytterligare två krigsförbrytare har dömts 
av domstolar i Kroatien för att ha deltagit i belägringen.62 

Fler personer har också åtalats av lokala eller nationella domstolar, och det 
är möjligt att det i framtiden kommer domar som är relaterade till beläg
ringen. Det kan diskuteras om just JNA-styrkornas belägring av Dubrovnik 
bör ses som etniskt motiverad, men konflilcten i sin helhet kom i hög grad att 

56. Radovic Mahecic, Darja, «The case of Dubrovnik: UNESCO World Heritage site under
siege, 1991-1992", Mancini och Bresnahan (2014) s. 28.

57. Harris, Robin, Dubrovnik: A History (London 2003) s, 423-424.
58. Viejo-Rose )2008) s. 106.
59. Walasek (2015) s. 310.
60. Se ICTY:s dom: (http:/ /www.ict}�org/x/cases/miodrag_jokic/cis/en/cis_jokic_en.pdf)
61. Se ICTY:s dom: (http://www.icty.org/x/cases/strugar/cis/en/cis_strugar_en.pdf)
62. Radovic Mahecic (2014) s. 36.
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drivas av motsättningar mellan kroatisk och serbisk kultur och identitet.63 ICTY 
beskrev domarna mot befälen som ett brott inte bara mot regionens kulturarv, 
utan också mot hela mänskligheten. 64 Vad som gjorde brottet särskilt allvarligt, 
enligt ICTY, var det faktum att Dubrovnik var utpekat av UNESCO som en 
särskilt viktig plats för världens kulturarv, och att de skador som hade uppstått 
på byggnader visserligen kunde repareras, men att de ursprungliga byggnaderna 
ändå hade gått förlorade för alltid.65 

Bosnien-Hercegovina drabbades svårt i det bosniska kriget 1992-1995. 
Städer och monument besköts urskillningslöst och civila dödades. Mer än två 
miljoner människor hamnade på flykt under våldsamheterna. Moskeer och 
minareter sköts inte bara sönder utan schaktades bort av fienden med bulldozrar 
för att utradera alla spår av att de hade funnits. Den bosnien-serbiska milisen 
ville bevisligen förinta alla tecken på en muslimsk kultur i Bosnien.66 Under 
kriget revs och skövlades i Mostar mer än 400 historiskt värdefulla byggnader. 
Mostar var en av de allra hårdast drabbade städerna under kriget i Bosnien 
tillsammans med Sarajevo och Srebrenica. Ödeläggelsen av den osmanska 
1500-talsbron Stari Most i Mostar 1993 tolkades av domstolen som ett avsikt
ligt försök av bosnien-kroatisk milis att förstöra en symbol för mångkultur och 
det ottomanska kulturarvet på Balkan.67 I en dom utfärdad av ICTY den 29 
maj 2013 konstaterade en majoritet av domarna att förstörelsen av Stari Most 
hade varit en oproportionerlig åtgärd, även om bron bevisligen hade använts 
av den bosniska armen. Den hade också skadats i tidigare strider. Skadan som 
åsamkades den muslimska befolkningen ansågs inte så i proportion till brons 
militära betydelse. 68 

Fanatism och religiös nit är viktiga drivkrafter bakom ikonoklasm (förstörelsen 
av bilder och symboler). Religionsforskaren James Noyes hävdar att förstörelsen 
av moskeer och kyrkor i krigen i det forna Jugoslavien kan ses som ett uttryck 
för ikonoklasm.69 I Bosnienkriget sammanflätades alltså religion och etnicitet 
på ett sätt som gör det svårt att skilja det ena från det andra. Eftersom Noyes 
inte uppehåller sig vid olika motiv nöjer han sig med en vidare definition av 

63. Radovic Mahecic (2014) s. 28.
64 . Walasek (2011) s. 313 .
65. Frulli (2015) s. 209.
66. Walasek (2015) kap 1.
67. Coward, Martin, Urbicide: the politics of11rba11 destr11ctio11 (London 2009) s. 1-2.
68. Walasek {2015) s. 313-316. Första gången I CTY utfärdade e11 dom särskilt för förstörelse

av kulturarv var 2009.
69 . Noyes, James, 1he Politics of lconoclasm. Religion, Vlolence and the C11lt11re of lmage-Breaking 

in Christianityandlslam (London2013) s. 152-157. 
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ikonoklasm, som närmast likställs med kulturell rensning. Det ikonoklastiska 
motivet utgår snarare från en vilja att förstöra avbildningar såsom skulpturer, 
gravbilder och andra konstnärliga uttryck därför att de anses strida mot en religiös 
överrygelse. Det ikonoldastiska motivet inbegriper ibland också förstörelsen av 
heliga rum i sig. Även efter Bosnienkriget har attacker på kulturarv i form av 
äldre moskeer, kyrkor, ldoster och även profan bebyggelse ägt rum, särskilt i 
Kosovo under det så kallade Kosovokriget 1998-1999 och i de våldsamheter 
som utspelade sig där 2004. Dessa platser har attackerats just för att de ansetts 
representera en etnisk grupp och identitet.70 

lkonoklasmer i Afghanistan och Syrien under 2000-talet 

Vid början av 2000-talet kontrollerades största delen av Afghanistan av tali
baner. Talibanrörelsen i landet kom till 1994 och bestod då av unga män som 
nästan helt saknade utbildning. I detta fall har tidigare forskning uttalat sig 
om orsaker och i viss mån även motiv. Deras träning begränsades oftast till 
den indoktrinering som de hade utsatts för i koranskolor, där deras lojalitet 
mot familjen och stammen skulle ersättas med lojalitet till islam.71 År 1996 
intog talibanerna Kabul efter en längre tids inbördeskrig, och ex-presidenten 
Najibullah mördades. Talibanregimen var starkt auktoritär och förföljde en 
mängd olika kulturella uttryck, bland dem musik, läsande och konst, förutom 
att kvinnors rättigheter begränsades högst påtagligt.72 Internationellt hjälpar
bete och bistånd hindrades av regimen. Avbildningar av människor och andra 
levande ting förbjöds, Det var redan tidigare känt att somliga talibanska ledare 
ville förstöra gamla buddhistiska fornlämningar, medan några kunde tänka 
sig att använda dem för att bygga upp en turistindustri i landet. UNESCO 
hade tidigare pekat ut två gigantiska sandstensskulpturer i Bamian-dalen som 
särskilt hotade. 

Det fanns tecken på att skulpturerna skulle kunna bevaras. Mulla Omar 
hade 1999 uttalat att statyerna skulle få finnas kvar. Knappt två år senare hade 
han ändrat sig. Under tiden hade en diskussion pågått bland de religiösa ledarna 
inom talibanrörelsen, 73 Det internationella samfundet, inklusive moderata 

70. Herscher, Andrew, Violence Taking Place: The Architecture of the Kosovo Conjlict (Redwood
City 2010).

71. Knuth, Rebecca, Buming Books and Levelling Libraries: Ewremist Violence and Cultural De
struction (Westport 2006) s. 145. 

72. Knuth (2006) s. 149.
73. Braarvig, Jens, "Iconoclasm Three Modern Cases", i Kolrud, Kristine och Prusac, Martin
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muslimska ledare, försökte påverka regimen att inte förstöra skulpturerna med 
hänvisning till att de representerade ett globalt kulturarv.74 Talibanerna hade 
erbjudits ekonomiskt stöd från omvärlden för att bevara buddhorna och för 
att minska svälten bland barn i Afghanistan, men talibanledaren Mulla Omar 
avvisade dessa erbjudanden. Talibanernas utrikesministerium klagade i slutet 
av mars 2001 på att omvärlden endast tycktes bry sig om dessa stenstoder och 
inte om det afghanska folkets lidande.75 Möjligen bidrog UNESCO:s resolu
tion rentav till att ytterligare fokusera talibanledarnas uppmärksamhet på just 
dessa figurer. De blev en måltavla för de talibaner som ville spetsa till konflikten 
med världssamfundet. 76 

Talibanregimen fick genom förstörelsen av skulpturerna enormt mycket 
uppmärksamhet, och det flera månader innan New York angreps av Al-Qaida 
(som hade organiserat demoleringen av skulpturerna) med hjälp av två civila 
passagerarplan. Terrorattentatet mot New York resulterade i att USA och Stor
britannien anföll mål i Afghanistan och invaderade Irak 2003. 

Som en följd av händelserna i Afghanistan utropade UNESCO år 2003 
hela Bamian-dalen till ett världsarv och organisationen antog en deklaration 
mot just avsiktlig förstörelse av kulturarv.77 Uttalandet kan ses som ett uttryck 
för en tilltagande känslighet internationellt vad gällde förstörelse av kulturarv.78 

Förenta Nationerna bestämde sig för att reagera kraftfullt på talibanernas uppror 
mot de globala normerna. Ungefär vid samma tid föll ICTY:s domar i fallet 
Dubrovnik (2004-2005), och Stari Most utropades (2005) till världsarv. Det 
tycks föreligga ett mönster här. Bamian-dalen och Mostar hade förmodligen 
inte kommit ifråga att pekas ut som världsarv om de inte hade blivit måltavlor 

(red.) Iconoclasm ji'Oln A11tiq11ity to l\fodernity (Farnham 2014) s. 168. 
74. !kram, Salima, "Collecting and Repatriating Egypt's Past: Toward a New Nationalism",

Silverman, Helaine (red.) Contested C11lt11ral Heritage: Religion, Nationalism, Erasure, and
E-<clusion (New York 2011) s. 149.

75. Gillman, Derek, The Idea oj C11lt11ral Heritage (New York 2010) s. 10.
76. Elias, Jama! J, "The taliban, Bamyian and Revisionist lconoclasm", i: Baldrick, Stacy et

al (red.) Striking images. Iconoclasms past and present (Burlington 2013). Se även Braar
vig, (2014) s. 167, och Viejo-Rose, Dacia, "Destruction and Reconstruction of Heritage:
Impacts on Memory and Identity", Anheier, Helmut, Raj Isar, Yudishthir (red.) Heritage,
Memory and Identity, London 2011, s. 55.

77. UNESCO Declaration co11cerni11g the Intentional Destmction oj C11lt11ral Heritage (den 17
oktober 2003). Se även Francioni, Francesco och Lenzerini, Federico, "The destruction of 
the Buddhas of Bamiyan and international law", European journal oj Intemational Law val.
14: 4 (2003).

78. Se vidare Legner, Mattias, "Kulturarvsbruk i väpnade konflikter" Historisk tidskrift 2016:4
s. 658-672.
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i krig som utkämpades för andra syften och med kulturlämningar som särskilt 
utsatta mål. Ett tredje exempel på platser som utpekats till världsarv som re
sultatet av en konflikt är Battir (inskrivet på UNESCO:s lista 2014) söder om 
Jerusalem, som är en plats med romerska lämningar och som delas av den så 
kallade "Barriären'' .79 Samtidigt som Battir blev ett världsarv skrevs det ironiskt 
nog också in på organisationens lista över hotade världsarv. Även om avsikten 
varit att peka ut ett gemensamt kulturarv som alla parter borde ta ansvar för, 
kan konsekvensen bli att konflikten mellan israeliska och palestinska intressen 
fördjupas här. 

Efter talibanernas angrepp på Bamian 2001 har det funnits en större vilja 
än tidigare att ställa förövare för vad de kallar brott mot mänskligheten inför 
rätta i internationella brottmålsdomstolar.80 Ett sådant resonemang bygger på 
att förstörelsen av skulpturerna var ett brott mot hela mänsldigheten. Resone
manget bygger också på att det skulle gå att peka ut förövare som kan ställas 
till svars för att avsiktligt ha angripit ett globalt kulturarv. Ett par av ICTY:s 
domar mot krigsförbrytare i Balkankrigen på 1990-talet, särskilt domarna mot 
Dario Kordic och Maria Cerkes år 2001, kan ses som prejudicerande fall. 81 Ett 
annat är naturligtvis den ovan nämnda I CC-domen 2016 mot Ahmad al-Faqi 
al-Mahdi för hans inblandning i förstörelse av gravmonument i Timbuktu. 
Kordic och Cerkes dömdes för att avsiktligt ha förstört bland annat äldre 
moskeer i angrepp riktade mot bosniernas religiösa identitet. 

Utnämningen till världsarv betyder att dessa platser kommer att bli ihåg
komna i en global historieskrivning främst för att de utgjort måltavlor i väp
nade konflikter. De blir på så sätt symboler för ett våldsamt förflutet, även om 
detta möjligen inte varit UNESCO:s avsikt. Många år efter angreppen plågas 
dessa platser fortfarande av sviter från konflikterna, bland annat på grund av 
utbredd fattigdom, försåtminerade områden och en sönderslagen infrastruktur 
och turistnäring. 

Förstörelsen av världsarven Palmyra och Aleppo och andra kulturarv i 
Syrien, där en komplicerad konflikt pågått sedan 2011, har genererat stor 
medial uppmärksamhet. I takt med att Islamiska staten (IS) erövrat mark från 
regeringsstyrkorna har världsarv hamnat i dess händer. Palmyra har en strategisk 
placering i Syrien eftersom staden binder samman vägar till de stora städerna 
och en del oljefålt. Den hade tidigare i konflikten besatts av den syriska armen 
som hade anlagt skyttevärn i världsarvsområdet. Det var alltså militariserat 

79. http://whc.unesco.org/en/Hst/1492
80. Francioni och Lenzerini (2003) s. 650-651.
81. Frandoni och Lenzerini (2003) s. 636-637.
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tidigt i kriget. I början av sommaren 2015 böijade IS förbereda förstörelsen 
av de delar av Palmyras fornlämningsområde som utgör lämningar av en antik 
mångkultur från romersk tid. Sedan dess har dels gravtempel (mausoleer) 
förstörts, ungefar som i Mali 2012, men även ett okänt antal epitafier som hör 
till de antika gravmonumenten.82 

Den förstörelse som nyligen utspelat sig i Palmyra kan ses som ikonoldastiskt 
motiverad, även om det inte kan uteslutas att militära motiv också legat bakom 
förstörelsen. IS kan också ha velat förstöra byggnader som man misstänker kunde 
bli användbara for fienden vid en motattack. Det ikonoklastiska motivet framstår 
dock som starkt, inte minst på grund av IS sätt att dokumentera förstörelsen 
och effektivt sprida dokumentationen i medier globalt. Detta intryck förstärks 
ytterligare av olika uttalanden som talesmän för rörelsen har gjort. Enligt of
ficiella uttalanden från IS, som genom sin propaganda dominerar uttolkningen 
av rörelsens handlingar, handlar det dels om att förstöra monument ägnade åt 
avgudar, dels om att förstöra avbildningar av människor. 

Ekonomiska motiv bakom förstörelse av kulturarv i krigen i Irak 

Kuwaitkriget 1990-1991 ledde till att iraldskt kulturgods blev vanligare på 
auktionshus i bland annat New York och London. Under de oroligheter som

följde i norra och södra delarna av Irak 1991 plundrades nio av tretton regio
nala museer, och minst 15 000 föremål försvann från museerna i denna stöld
våg. 12 000 fyndplatser i Irak lämnades helt obevalcade.83 Under 1990-talet 
sjönk priserna på sumeriska och mesopotamiska föremål kraftigt, antagligen 
till följd av ett överutbud av stulna antikviteter. 

När Irak invaderades 2003 tog plundringen av fornfynd ny fart från områ
den i södra Irak där bevakningen hade upphört till följd av den irakiska statens 
sammanbrott. Föremålen bör till stor del ha förts utomlands på olaglig väg.84 

De amerikanska styrkorna saknade en plan för hur kulturarvet skulle skyddas. 
Hur Irak skulle utvecldas efter att den irakiska armen besegrats var också högst 
oklart vid krigsutbrottet. Trots att amerikanska tjänstemän arbetade nära exili
rakier i Washington DC tycks ingen ha tänkt på kulturpolitiska frågor förrän 

82. Om händelserna i Mali se Legner (2016).
83. Baker, Raymond W, Ismael, Shereen T, Ysmael, Tareq Y., "Att göra slut den irakiska 

staten", Baker, Ismael, Ismael (2011) s. 41-43.
84. Rothfield, Lawrence, "Preserving Iraq's Heritage from Looting: What Went Wrong (within

the United States)", Rothfield, Lawrence (red): Antiq11ities Under Siege: Cultural Heritage
Protection After the Iraq 1%r (Lanham 2008) s. 6.
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i ett mycket sent skede. Då kom initiativet inte från något av departementen 
i huvudstaden utan från chefen för Metropolitan Museum i New York, som 
oroats av uppgifter om regeringens nonchalans i planeringsfrågorna.85 

Plundringen av Iraks nationella museum omedelbart Bagdads fall är 
välkänd i dag. Vid museet utkämpades först hårda strider mellan amerikanska 
och irakiska trupper, och efter det att striderna upphört besöktes museet av 
olika grupper av tjuvar. Det fanns tre olika grupper av inkräktare: professionella 
antikvitetstjuvar, slumpmässiga besökare samt vakter och annan personal vid 
museet - som kände till exakt var olika föremål hade stuvats undan före krigs
utbrottet. Även nationalbiblioteket utsattes för plundring och skadegörelse utan 
att amerikanska styrkor ingrep.86 Det som hänt efter 2003 har av Benjamin 
Isakhan och andra kallats "de-Baathification", vilket betyder att symboler och 
monument som förknippades med Baath-regimen systematiskt och effektivt har 
förstörts för att man vill skriva om Iraks historia och omforma den nationella 
identiteten. 87 

Detta var emellertid bara början, och den största skadan har inte åsamkats 
detta museum utan de många obevakade arkeologiska lämningarna runt om 
i landet. Kriget med den sociala anarki som följde har öppnat för tjuvar och 
oärliga antikhandlare som för egen vinning har dragit nytta av kaos och laglös
het. Det har förekommit olika siffror över hur många föremål som försvunnit 
ut ur Irak, men underlaget måste bedömas som osäkert eftersom det till största 
delen handlar om fornfynd som grävts upp och som inte blivit kända för forsk
ningen. Bedömningen försvåras ytterligare av det bristfälliga kunskapsläge om 
fornlämningarnas historia och tillstånd som rådde före krigsutbrottet. 

Kriget försåg en internationell antikmarknad med eftertraktade objekt. 
Det fanns under 1990-talet en efterfrågan bland amerikanska, brittiska och 
australiska antikhandlare som tycks ha underblåsts av tillgången på mycket 
små, lättsmugglade föremål. 88 Att gräva upp och sälja arkeologiska fynd blev 
ett sätt för många familjer i Irak att finna någon form av inkomstkälla i krigets 
kölvatten. Under lång tid fanns ingen bevakning alls av dessa platser i södra 
Irak (på grund av flygförbudet omöjliggjordes övervakning från luften), som 
utgör de stora flodkulturernas ursprung. Först efter hand började allierade 

85. Rothfield (2008) s. 7.
86. Knuth (2006) s. 204.
87. Isakhan, Benjamin, "Targeting the Symbolic Dimension ofBaathist Iraq: Cultural Destruc

tion, Historical Memory, and National Identity" Middle East ]oumal of Cu!ture and Com
mtmication 4 (2011) s. 257-281.

88. Brodie, Neil, "The Western Market in Iraqi Antiquities", Rothfield (2008) s. 71-72.
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helikoptrar utöva bevakning från luften över en del av dem. Den amerikanska 
ockupationsmakten och den irakiska marionettregimen från 2003 gjorde mycket 
litet för att försöka förhindra plundring.89 

Tre faktorer som direkt orsakats av kriget har haft störst betydelse för för
skingringen av kulturhistoriska föremål i Irak efter 2003. För det första har fat

tigdom tvingat irakier att börja stjäla för att överleva.9° För det andra har anarkin, 
upphävandet av lag och ordning, gjort det möjligt för utländska konsthandlare 
att på ett okontrollerat exploatera Irak. För det tredje har det under de senaste 
åren eskalerade våldet i Irak förmodligen bidragit till plundringen. Plundring (i 
bemärkelsen «ej godkända utgrävningar>)) av irakiska fornlämningsområden var 
vanligt förekommande även före krigen.91 Dessa fält betraktas som ekonomiska 
resurser som kan skördas precis som en åker av den som behöver pengarna och 
som vet var man ska leta. 

Även om vissa större fornlämningsområden, så som Umma i Irak, fått ett 
visst skydd efter 2005 har det inte alls kunnat stoppa förekomsten av olaglig 
utgrävning. I Umma har frekvensen minskat, men inte upphört, jämfört med 
tiden direkt efter Irak-kriget 2003 då mycket omfattande olagliga utgrävningar 
gjordes.92 Sådana har varit vanliga i Irak under lång tid, enligt arkeologen Joanne 
Farchakh-Bajjaly, på grund av att lokalbefolkningen inte har identifierat sig 
med lämningar från det förflutna. Identifikation med stammen och släkten 
har varit starkare än med staten.93 

Fornlämningar har betraktats som ekonomiska tillgångar - ett slags natur
resurs som kan utvinnas och bytas mot valuta - snarare än som minnen av en 
lokal eller nationell historia. Med Kuwaitkriget accelererade plundringen kraftigt 

och blev mycket mer systematisk än tidigare.94 Trots FN:s sanktioner för att 
förebygga handel med plundrade föremål krigen i Irak och Afghanistan 

89. Bal<er et al (2011) s. 41-43.
90. Bisheh, Ghazi, "One Damn Illidt Excavation after Another: the Destruction of the Ar

chaeologicalHeritage of Jordan", i: Brodie, Neil et al (red): Tiwde in Illicit Antiquities: 1he
Destruction ofthe World'sArchtteologicnl Heritage (Cambridge 2001) s. 115. 

91. Se till exempel Farchakh-Bajjaly, Joanne, "Who Are the Looters at Archaeological Sites in
Iraq?", Rothfield (2008) s. 50.

92. Hanson, Katharyn, "Ancient Artifacts and Modern Conflict: A Case Srudy of Looting and
Instability in Iraq'', Stone, Peter (red.) Cultmwl Heritnge, Ethics, and the Military (Martles
ham 2011) s. 117-119.

93. Farchakh-Bajjaly, Joanne, "Will Mesopotamia Survive the War? The Continuous Destruc
tion of Iraq's Archaeological Sites", Stone, Peter G och Farchakh-Bajjaly, Joanne (red.) 1he
Destructirm o/Cult1tml Heritnge in Imq (Woodbridge 2008) s. 136f.
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kunde stora privata samlingar i Europa och Nordamerika byggas ut, sannolikt 
med plundrade föremål.95 De stora vinsterna på dessa föremål görs av mellan
händer som säljer dem vidare till samlare i andra länder. 

En bidragande orsak till plundringen är att det i flera länder i Mellanöstern 
finns en tradition kring handel med arkeologiska föremål som går mycket längre 
tillbaka i tiden än Kuwaitkriget.96 Precis som i europeiska länder förekommer 
stora mängder fornfynd på marknaden. Det tycks dessutom ha växt fram 
en masstillverlming av förfalskade antika föremål med bas i Syrien.97 Denna 
masstillverkning är naturligtvis avsiktlig och den tycks också vara organiserad. 
Sammanblandningen av äkta och förfalskade (eller kopierade) föremål på 
antikmarknaden gör det ännu svårare att förebygga plundring och smuggling 
i de krigsdrabbade länderna, där det finns god tillgång till antikviteter som är 
efterfrågade och som betingar höga ekonomiska värden på en internationell 
konst- och antikmarknad.98

Slutsatser och kunskapsluckor 

Tillsammans visar forskningen på att kulturarv kan ha en rad olika betydelser i 
konflikter, men också att det kan vara svårt, ibland kanske inte ens möjligt, att 
urskilja tydliga motiv bakom förstörelse och plundring. Problemen härrör från 
det faktum att angripare sällan har anledning (eller ens förmåga) att artikulera 
sina motiv inför eller efter ett angrepp, men också från att historieskrivningen 
om konflikter ofta blir värdeladdad, rent av propagandistisk. Det kan finnas 
skäl för den drabbade sidan att efteråt svartmåla angriparen och tillskriva den 
motiv som kanske aldrig fanns. Historisk källforskning som utförs långt efter 
en konflikts slut kan ofta beskriva händelseförlopp och konsekvenser, men att 
behandla motiven till våldsyttringar är mycket svårare. 

I konflikthärdar förekommer sällan någon självständig bevakning från inter
nationella medier. Parterna i en väpnad konflikt är intresserade av att använda 
både våldshandlingarna i sig, och rapporteringen om dem, som propaganda. 

95. Brodie, Neil, "Scholarly Engagement with Illegally-Traded Cultural Objects", C11lt11ral He
ritage at Risk. 1he Role of Museums i11 Wttr and Conflict, konferens på Medelhavsmuseet i
Stockholm den 26 november 2015, proceedings s 13-15.

96. Brodie, Neil, "Syria and its Regional Neighbors: A Case of Cultural Property Protection
Policy Failure?" Inten1ational ]01mu1l of Cult11ral Property vol. 22:2-3 (2015) s. 321.

97. Raja, Rubina, "The history and current situation ofWorld heritage sities in Syria with spe
cial actention to Palmyra", C11lt11ral Heritage at Risk. 77,e role ofm11se11ms in Wlir and Conjlict,
konferens på Medelhavsmuseec i Stockholm den 26 november 2015, proceedings s. 29-31.

98. Cunliffe, Muhesen och Lotal (2016) s. 4.
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Man vill styra informationsflödet i en riktning som man tror ska gynna ens 
egen sak. Det-kan även efter en väpnad konflikts slut vara svårt att dra tydliga 
slutsatser om hur ett händelseförlopp såg ut, och ännu svårare att uttala sig om 
en aktörs motiv och drivkrafter. Ett hundra år efter första världskrigets utbrott, 
till exempel, fortsätter nya rön att publiceras om specifika händelseförlopp i 
konflikten, inte tidigare använt källmaterial har utnyttjats i forslming. Attacker 
mot kulturarv har använts flitigt i världskrigens produktion av propaganda och 
har påverkat dessa konflikters historieskrivning. 

Det är därför svårt att enbart utifrån befintlig forskning komma fram till 
tydliga slutsatser. Vissa angrepp är så pass väl utforskade att det är möjligt att 
använda forslmingsresultat för att identifiera motiv. I andra fall är det betydligt 
svårare. Inte ens i de utdragna (och ännu oavslutade) rättsliga efterspelen till 
konflikterna i det forna Jugoslavien tycks den internationella krigsbrottstribunalen 
ha ägnat förövarnas motiv - i meningen va1för en angripare tog till våld i en 
situation och vad man hoppades uppnå med det någon större uppmärksam
het vad gäller angrepp på kulturarv. Oavsett om man är jurist eller forskare är 
det i praktiken betydligt enklare att belägga effekterna av angrepp än att utröna 
orsalcer och motiv till dem. 

Angrepp på kulturminnen kunde bevisligen väcka mycket starka reaktioner 
från omvärlden redan i första världskriget. De har utgjort ett kraftfullt propa
gandainstrument sedan länge och inte bara under senare år. Opinionsbildningen 
i väst under 1914 medförde att Tyskland ändrade beteende vid fronten. Den 
tyska statsledningen ville inte framstå i sämre dager än nödvändigt, och Kaiser 
Wilhelm ville absolut inte framställas som en kulturfiende och barbar. Även om 
det första världskriget snabbt brutaliserades och utkämpades på flera fronter 
uppfattades åtminstone kriget på västfronten i den politiska och intellektuella 
elitens diskurs som ett krig mellan civiliserade nationer i Europa. Det fanns 
en förväntan om att krigets lagar skulle respekteras. Kulturminnen fick endast 
angripas då de utgjorde militära mål eller då städer var befästa och belägrades. 
Trots den officiella hållningen att krig skulle utkämpas på ett civiliserat sätt 
fanns motiv så som terror, hämnd och etniskt hat. 

Reaktioner kunde alltså förändra den angripande partens beteende i den 
fortsatta konflikten. I slutet av 1900-talet tycktes detta inte längre vara fallet. 
Omvärldens reaktioner förmådde åtminstone inte på kort sikt förändra de 
stridande parternas uppförande i ockuperade områden. I före detta Jugoslavien 
blev kulturell rensning en metod som systematiskt togs i bruk för att omdana 
såväl befolkning som landskap i ockuperade territorier. I Kuwai tkriget 1991 och 
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Irakkriget 2003 togs mycket små hänsyn till kulturinstitutioner planeringen 
var till och med betydligt sämre vid vid det andra tillfället än i det första. 

Ett symtom på att kulturarv börjat användas som en brandfadda i konflikter 
är UNESCO:s uttalande om den avsiktliga förstörelsen av kulturarv från 2003, 
där Bamian-buddhornas öde och krigen i före detta Jugoslavien refererades. 
Senare attacker som utförts på ett uppenbart avsiktligt sätt är bland andra an
grepp på sufiska gravar på olika platser i norra Afrika 2012 och Islamiska statens 
angrepp på Palmyra sommaren och hösten 2015. Kulturarv, med den globala 
turism och kommunikation mellan kulturer som dessa platser representerar, blev 
en brandfackla som togs i bruk för att ytterligare skärpa en redan existerande 
konflikt med omvärlden. Om en part i en konflikt inte identifierade sig med 
det världsarv som UNESCO hade pekat ut, kunde den visa sitt missnöje, sitt 
avståndstagande från en global diskurs och sin inre sammanhållning genom att 
angripa en "ikon'' som fick representera en global motståndare. 

I vilken mån kan och bör orsaker till angrepp på kulturarv skiljas från motiv? 
Orsaker, som är av strukturell karaktär (till exempel att ett land har präglats 
av en viss ideologi), kan ligga bakom motiv men ska inte blandas ihop med de 
senare. Motiven är aktörsorienterade och gör det åtminstone teoretiskt möjligt 
att av individer utkräva ansvar för utförda handlingar. Det är uppenbart så att 
det kan finnas flera motiv till ett angrepp, och att de kan vara olika viktiga som 
drivkraft. Det verkar som om det skulle kunna vara möjligt att identifiera olika 
motiv och deras relativa betydelse, men det beror på hur väl de har artikulerats 
och kan beläggas i en konflikt.99 
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Främlingslegionen i sociologiskt perspektiv 

Recension av Mikaela Sundberg, A Sociology oj the Total Organization. 
Atomistic Unity in the French Foreign Legion, Routledge, Oxon & New York 
2015, 256 s. 

Mikaela Sundberg disputerade 2015 vid Stockholms universitet på denna 
avhandling i sociologi om Främlingslegionen (nedan kallad Legionen). An
satsen är organisationsteoretisk och skildrar vardagslivet, relationerna mellan 
individerna och deras förhållande till organisationen, det vill säga ett innehåll 
som närmast kan sägas likna socialhistoria. Fokus ligger på vardagslivet vid 
förbanden, inte på strid. Syftet med boken är att klarlägga Legionens roll som 
frivillig total organisation och att granska hur organisationens sldlda element, 
institutioner och nätverk samspelar. 

Två med varandra samtida sociologiska tänkare, Erving Goffman (1922-
1982) och Michel Foucault (1926-1984) sätter stark prägel på avhandlingen. 
Med tillämpning av deltagande observation genomförde Goffman sin studie 
av patienterna på ett mentalsjukhus i Washington (Asylums, 1961, ej översatt 
till svenska). Några år senare publicerade den franske sociologen Foucault sin 
bok Övervalming och straff (Surveillance et punir, 1975) om fängelsekultur 
med tyngdpunkt på makten och dess dynamik. 

Mentalsjukhus och fängelse som komparationsobjekt till Legionens or
ganisationsstruktur verkar ju föga smickrande för den senare, men från en 
organisationsteoretisk utgångspunkt föreligger onekligen stora likheter. Båda 
publikationerna har fått ett starkt genomslag i den sociologiska debatten. De 
har även utsatts för en tämligen dräpande kritik - Goffman för att han enbart 
studerat ett enda mentalsjukhus, där han såg alltför ensidigt och negativt på 
förhållandena. Även Foucault har kritiserats för att endast ha betonat fängelsets 
och övervalmingens negativa sidor. 
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En nationalisering av armeerna i Europa skedde gradvis från 1400-talet, 
men det har alltid varit vanligt att fylla ut leden med utlänningar, även om 
detta ofta utgjort undantag i förhållande till den nationella andelen manskap. 
Den franska främlingslegionen är nog det mest säregna nationella och samti
digt multinationella förband som förlitat sig på utländska soldater. Legionen 
uppgår numera till närmare 7 000 man med cirka 400 franska officerare. Ett 
140-tal nationaliteter är idag representerade, varav cirka 24 procent kommer
från Östeuropa och drygt 20 procent från vardera Västeuropa (huvudsal<ligen
Frankrike) och Afrika.

Författarens utgångspunkt är att Legionen utgör "ett utmärkt exempel på 
en samtida total institution", ett begrepp som stammar från Goffman, som 
definierade det som "geografiskt avgränsade platser för boende och arbete 
där invånarna separeras från den yttre världen och därmed för ett avskärmat 
och formellt administrerat liv". Författaren använder i stället begreppet total 
organisation, där ett kännetecken är att medlemmarna valt att tillhöra den 
frivilligt och där medlemskap, hierarki, regler, styrning och sanktioner utgör 
grundpelarna. Totalitet hänför sig till fysisk avskildhet från den yttre världen. 
Hon refererar till deltagarna inte som legionärer utan som medlemmar, ett mer 
neutralt begrepp. Vidare skiljer hon på organisation, institution och nätverk, 
vilka utgör hennes "arbetsredskap" i en skala alltifrån en större och fastare 
struktur till en mindre och lösare sådan. 

Ett annat begrepp som författaren lanserar är atomistic unity, som kan 
betecknas som en kombination av å ena sidan opersonliga band bland med
lemmarna som individer (atomistic) snarare än som medlemmar av samma 
enhet och å andra sidan en stark bundenhet till enheten baserad på tanken på 
ett " oss" (unity). 

Sundberg vill utforska hur och på vad sätt den opersonligt detacherade formen 
av samhörighet (atomistic unity) och totalitet spelar roll för att upprätthålla 
sammanhållningen. Organisationen är vad hon betecknar som "girig". Detta 
för att den vidtar åtgärder för att hålla tillbalrn konkurrerande band och utöva 
påtryckning för att försvaga individens band, menar författaren. Ett omskrivet 
och bekymmersamt problem inom Legionen är deserteringar, vilka oftast sker 
första tjänsteåret, då kontrollen och disciplinen också är som störst, varefter de 
avtar i takt med tjänsteår och befordran. 

Förutom litteraturstudier och museibesök har författaren bedrivit ett slags 
öppen, deltagande observation (dock ej i så kallade skarpa lägen). Fältanteck
ningar har förts vid ett utbildningsregemente och två stridande regementen 
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samt Legionens administrativa enhet vid några veckolånga besök under 2012. 
Hon har även gjort intervjuer med ett femtiotal personer på olika nivåer inom 
Legionen, huvudsakligen på franska men även i några fall på engelska och 
plutoncheferna har varit hennes nyckelinformanter. Det har alltså inte varit 
fråga om något dolt Wallraffande, utan närvaron har skett helt öppet med 
vederbörliga tillstånd. Detta har av naturliga skäl också inneburit att hon har 
betraktats med viss skepsis på sina håll och ibland uppfattats som ett verktyg 
för överheten. Detta förhållande har naturligtvis också bäddat för risk för 
opportunistiska svar vid de intervjuer som genomförts. 

Sundberg redovisar och utvärderar dessa och andra svårigheter som mött 
henne i fåltarbetet, både som vit europe och som kvinna. Informanternas be
gränsade förmåga att uttrycka sig på franska har i några fall utgjort ett problem . 
.Även om författaren - som bott på hotell- uppenbarligen bevistat, om än inte 
deltagit i, skarpa övningar har hon dock i någon mån umgåtts med informanter 
på fritiden och på så sätt fått informella upplysningar. Hon deklarerar att hon 
blivit nära vän med några av soldaterna. Detta har innebur. Hon har ändå ett 
försiktigt förhållningssätt till det insamlade materialet. 

Författaren har emellertid inte helt kunnat styra utformningen av de vecko
visa besöken vid de enheter som hon fått tillträde till. Det var vidare Legionen 
som lät avsluta hennes engagemang och som ansåg att hon fått tillräckligt med 
material, trots att hon ville avlägga ytterligare något besök. 

Sundberg studerar sålunda vad det innebär att tillhöra legionen. Hon börjar 
med den frivilliga rekryteringsprocessen och avslutar med den uteslutningspro
cess som ibland kan bli aktuell. Hur bildas band mellan medlemmarna, och 
bland vilka? Hon noterar skillnaden mellan de egentliga legionärerna och de 
tillsatta franska officerarna och liknar det vid interner och stab. Vad som kan 
synas oväntat är sprödheten i de nära banden mellan medlemmarna. Erfarenhet 
av operationer garanterar institutionell status, och status baseras på tjänstens 
längd och löper på tvärs emot rangsystemet. 

Maktstrukturen, ranghierarkin, den stränga orderkulturen, heterogeniteten 
bland medlemmarna och restriktionerna mot band mellan graderna reducerar det 
potentiella antalet band för varje medlem. Relationerna sinsemellan blir enbart 
som medlemmar, inte som vänner eller landsmän. Sundberg drar slutsatsen att 
den direkta övervakningen av medlemmarna inom och utom regementet har 
bidragit till att den sociala homogeniseringen av medlemmarna har misslyckats. 
Emfas ligger på straff snarare än på belöning och viss mobbning förekommer 
som drabbar medlemmar som underpresterar och blir impopulära, om de inte 
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bättrar sig (fransmän och afrikaner ägnas exempelvis ibland vad som kallas 
"särskild uppmärksamhet"). 

Sundberg granskar sålunda de horisontella och vertikala relationerna mellan 
Legionens medlemmar och ställer upp en typologi utefter grad av kontroll och 
grad av beroende och skiljer på dem som kan betecknas som materiellt bero
ende (kost, logi, utsikt till medborgarskap) och dem som är socialt beroende. 
Hon tycker sig bland annat finna att sådana medlemmar som är mer materiellt 
beroende av Legionen är mer bundna av regler, medan de mer socialt beroende 
medlemmarna är mer benägna att följa normer än regler, då de senare ser sitt 
beroende av Legionen mer som en substitutfamilj. Hon betraktar emellertid 
de senare som mindre lojala gentemot organisationen än de som är materiellt 
beroende av den. Det ideal av atomistic unity som hon finner i organisationen 
ser med andra ord inte riktigt ut så i praktiken. Sundberg diskuterar också 
detta begrepp visavi klosterväsendet, mc-klubbar och lagsporter, vilka alla har 
beröringspunkter med varandra. En närmare jämförelse mellan olika former 
av militär organisation i detta avseende ligger visserligen utanför ämnet men 
vore otvivelals:rigt av stort intresse. 

Rönen summeras i att styrkan i en militär organisation härrör från dess 
varierande effektiva bruk av institutionella verktyg för att strukturera organi
sationsordningen och kontrollera medlemmarna och attrahera nya. 

Ingen fältundersökning utfaller riktigt som forskaren tänkt sig, inte hel

ler denna. När det gäller ett tämligen slutet forskningsområde som detta kan 
dock varje landvinning betraktas som ett framsteg. Författaren ser det också 
som ett bidrag till vår kunskap om Legionen. Hon är väl bevandrad i den 
omfattande litteraturen och är kritisk i sin källhantering och drar intressanta 
teoretiska paralleller. Sedan kan man möjligen undra vilka lärdomar Legionen 
drar av detta. Framställningen framstår möjligen som alltför esoterisk för detta 
ändamål, men det har ju inte heller varit författarens avsikt att komma med 
rent praktiska förslag. 

Bö,je Ekenvall 
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Hyllning till Flygvapnet och flygindustrin 

Recension av Christer Lokind, Lennart Andersson, Michael Fredholm, 
Mats Hugosson, Per-Göte Lundborg, Thomas Magnusson og Simon Olsson, 
Svenskt flyg under kalla kriget, Medströms, Stockholm, 2016, 256 s. ill. 

Under den Kolde Krig 1945-1989 var Sverige neutral og alliancefri. Det er 
ikke billigt at stå al ene i en farlig verden, og for at sikre den svenske neutralitet 
måtte landet råde over et stort militam apparat, hvilket bl.a. bet0d, at det 
svenske luftvåben i denne periode var et af verdens st0rste luftvåben. 

Hvordan man opbygger et sådant luftvåben og hvad dets opgaver var un
der den kolde krig er der nu udkommet en meget flot svensk bog om. Bogen, 
Svenskt flyg under kalla kriget er skrevet af en rrekke af de f0rende eksperter 
indenfor emnet og bogen skal roses. Ikke bare er der tale om en flot bog rent 
udstyrsmressigt - med et vreld af flotte billeder og i et flot format, men det 
er lykkedes forfatterne at hreve sig over en teknisk gennemgang af de enkelte 
flytyper og i stedet srette disse ind i en samlet helhed. 

Historien skal forstås ifolge forfatterne gennem ikke bare berättelsen 
om de enkelte flytyper, men også gennem en förståelse for den bagvedliggende 
telmik og industrihistorie, thi hovedparten af de fly som det svenske luftvåben 
rådede over i periode var designer og bygget i Sverige. 

Der fokuseres således på både de strategiske elementet i Sveriges placering i 
0sters0en og den allestedsnrervrerende frygt for et sovjetisk angreb (isoleret på 
Sverige eller som led i et st0rre angreb på NATO) samt på de taktiske planer 
for brugen af de forskellige flytyper i tilfrelde af et sovjetisk angreb. Flyvevåbnet 
var sammen med den svenske flådes ubåde det svenske försvars "first line of 
defense" i en krig med Sovjetunionen. 

Med velillustrerede tegninger vises luftkampenes taktik, og samtidig drekker 
bogen den flymressige svenske industrihistorie, hvor flyenes vej fra tegnebord 
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over samlebånd og frem til eskadrillerne beskrives på fornem vis. Her fom:elles 
både om flyenes våbensystemer - fra kanoner over missiler til bomber og flyenes 
teknologi i form af motorer, radarer og i de senere typer også computersystemer. 
Slutteligt er også det jordbaserede kontrol- og varslingssystem med. Alt sam
men uden at bogen fortaber sig i en detaljeringsgrad, hvor den almene lreser 
ikke kan vrere med. 

Bogens sidste del er en gennemgang af en rrekke episoder, hvor det var lige 
ved eller gik galt, når svenske og sovjetiske fly m0dte hinanden i luften over 
0sters0en. Alt var dog ikke kold krig over 0sters0en og bogen beskriver også, 
hvordan svenske og sovjetiske eskadriller flere gange i l0bet af de 45 år sågar 
kom på offidelt bes0g hos hinanden. 

At skrive moderne historie - som koldkrigshistorie må siges stadig at tilh0re 
- giver altid problemer med adgang til arkiverne. Det lader dog til, at bogens
forfattere i en eller anden form har haft adgang til den svenske efterretnings
tjeneste arkiver og dette har de så krydret med erindringer fra mange af de
piloter og andet, som gjorde tjeneste i det svenske luftvåben under den kolde
krig. Der g0res i bogen opmrerksomt på både problemerne med arkiverne - at
ikke alt blev skrevet ned, og ikke alt er tilgrengeligt - og de ofte lige så store
kildekritiske udfordringer ved at benytte interviews at interviewe folk om
noget, der ofte ligger 25-30 år tilbage i tiden kan give et skrevt billede, hvor
erindringerne er blevet farvet af senere begivenheder såsom Murens fald. Det
er dog denne anmelders fornemmelse, at der er skabt er meget vel drekkende
beskrivelse af perioden.

Der er tale om en hyldestbog til både svenske luftvåben og til de personer 
og firmaer, som designede og byggede de mange fly, som det svenske luftvåben 
rådede over i de 45 års kold krig. 

Af dansk interesse er isrer historien om Draken-flyet, men også kapitlet om 
svensk efterretningsindhentning i 0sters0en under den kolde krig indeholder 
et vreld af interessante oplysninger. 

Gid nogen ville skrive en lignende bog om det danske flyvevåben under 
den kolde krig ... 

S0renN0rby 
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ldrottsideolog i etern 

Recension av Peter Dahlen, Nationens väl och kroppens fostran. En biografi 
om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla, Malmö Studies in 
Sport Sdences voL 21., Bokforlaget idrottsforum.org., Malmö 2016, 453 s. 

Namnet Bertil Uggla torde vara väl bekant för många idrotts- och militär
historiskt intresserade, men det är nog fårre som har en djupare kännedom 
om personen och hans gärning. Gymnastikprogram i radio torde nog vara 
det svar de flesta skulle prestera, och fel är ju inte det, tvärtom. Men nu har 
Peter Dahlen, professor vid Institutt for informasjons- og medievitenskap på 
universitetet i Bergen tagit ett bredare grepp på just fenomenet och individen 
Bertil Uggla. 

I biografins form vill författaren kombinera flera ansatser främst maskulinitet, 
nationalism och klass, för att beskriva och förstå Bertil Uggla som fenomen. Vad 
stod han för och hur kunde han nå en sådan popularitet? Här sammantvinnas 
teorier och frågeställningar från medievetenskap, genusvetenskap, idrottshistoria 
och militärhistoria i en "gärningsbiografi" som har den traditionella biografins 
kronologiska upplägg. När en författare vill så mycket på en och samma gång, 
riskerar resultatet att bli spretigt och osammanhängande. Men här ska sägas 
att Peter Dahlen lyckas få sin konstruktion att inte bara hålla ihop på ett för 
läsaren begripligt sätt och han gör det mycket trovärdigt att de resultat han 
anser sig ha uppnått faktiskt bär. 

Bertil Uggla (1890-1945) vann tre OS-medaljer och ett stort antal svenska 
mästerskap i olika idrotter, men det var gymnastiken och i viss mån fåktningen 
som låg honom varmast om hjärtat. Han åtog sig också en rad olika styrelse
uppdrag inom skilda idrottsorgan, bland annat Sveriges Olympiska Kommitte, 
Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Redan på 1910-talet 
inledde han ett populärt hållet författarskap genom skrifter med träningsråd, 
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men det stora genombrottet kom när han på hösten 1929 började leda mor
gongymnastiken i radio. Vi talar som bekant om radions pionjärtid, när det 
bara fanns en radiokanaL Genomslaget blev enormt eftersom Uggla ansågs tala 
till och inspirera de vanliga radiolyssnarna till ett gymnastikpass innan de gav 
sig iväg till arbetet. Ända fram till sin död 16 år senare fortsatte Uggla att leda 
radions morgongymnastik. 

Men Bertil Uggla var till professionen officer och som sådan idrottslärare 
på Karlberg i ett par omgångar innan han 1940-44 blev chef för Krigsskolan. 
Bara en dryg månad efter det han avlidit, symboliskt nog i träningsspåret, skulle 
Bertil Uggla ha tillträtt som chef för Gymnastiska Centralinstitutet, GCI. 

Idag med tävlingsidrottens stora publika dominans är det lätt att förbise 
att det inte alltid har förhållit sig så. Alltifrån det sena 1800-talet och fram till 
1900-talets mitt rådde i Sverige ett djupt konkurrensförhållande mellan den 
traditionella Linggymnastiken och tävlingsidrotten. De ortodoxa lingianerna 
motsatte sig all uppvisning inför publik som syftade till tävlan, elitisering eller 
"sportifiering" av en gymnastik som var till för att utveckla den egna kroppen. 
Man brukar tidfasta OS i Aten 1906 (till 10-årsminnet av de första moderna 
olympiska spelen 1896) och i än högre grad Stockholms-OS 1912 till den pe
riod då tävlingsidrotten tog överhanden, men i Sverige är det först egentligen 
på 1950-talet som kampen var fullständigt avgjord och de lingianska idealen 
alltmer tynade bort. I skolans värld behöll lingianerna en relativt stark ställning 
in på 1960-talet. Bertil Uggla var framför allt en gymnast och mångårigt aktiv 
i Svenska Gymnastiskförbundet, men en stor del av hans gärning handlade om 
att försöka sammanföra de två lägren. 

Man kan säga att berättelsen om Bertil Uggla som radiogymnasten sönder
faller i två delar, det första decenniet 1929-39 och beredskapsåren 1939-45. 
I princip är det samma program och samma budskap hela tiden, men under 
krigsåren får Bertil Uggla föga förvånande en helt annan och än mera allvarsam 
ton. Nu gällde det för varje lyssnare att genom egen fysisk träning bidra till hela 
nationens samlade beredskap om det värsta skulle inträffa. 

Som alla biografiska författare riskerar Peter Dahlen att falla i fållan att 
överbetona sitt biografiobjekts roll och gärning, och han undviker den inte helt. 
Förvisso har författaren rätt när han i slutorden konstaterar att Uggla "utförde 
otvivelal{tigt ett betydande livsverk''. En särskilt viktig roll spelade Uggla som 
idrottsideolog, när han i skrift, tal och gärning motiverade och argumenterade 
för betydelsen av ett aktivt idrottsutövande hos den vanlige "Svensson", inte 
bara den aktive tävlingsidrottaren. Här tycker jag att Dahlen har rätt när han 
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ställer Uggla bredvid Viktor Balclc, "den svenska idrottens fader", även om de 
spelade delvis olika roller under vitt skilda förutsättningar. 

Däremot tycker jag att han hade kunnat göra mera av sina resultat när det 
gäller Ugglas mediala genomslag. Det är här som det kanske mest intressanta 
med Ugglas gärning ligger, att han kom att verka i en tid då just radiomediet 
började bli allmän egendom. Man behöver bara säga namnet Sven Jerring för 
att illustrera hur kraftfullt ett sådant genomslag kunde bli om personen och 
förutsättningarna var de rätta. Beredskapsårens allvar bidrog självfallet också 
till att officeren Bertil Uggla fick ytterligare genomslag, även om det är värt 
att komma ihåg att han var en "kändis" redan före krigsutbrottet. Uggla hade 
byggt upp ett slags "trygghetskapital" hos radiolyssnarna redan före 1939. 
Men i synnerhet under finska vinterkrigets mörka tid fick han en än vidare 
betydelse än tidigare. Betydelsen av bekanta, lugna och trygga röster i radion 
under sådana förhållanden kan inte underskattas. En delvis parallell funktion 
hade "radiomajoren" Arvid Eriksson, vars försvarsupplysning i radio de första 
krigsåren ingöt mod och tillförsikt hos många förtvivlade lyssnare, men också 
retade en del i försvarsetablissemanget. 

Författaren skriver förtjänstfullt om Bertil Ugglas olika idrottsliga enga
gemang under krigsåren och anknyter också till Johnny Wijks forskning och 
dennes tes om hur idrottsrörclsens konsensustanke slog igenom just under åren 
1939-45 då behovet av nationell samling var extra starkt. Jag tror att förfat
taren hade kunnat betona detta ytterligare, inte minst mot bakgrund av Ugglas 
starka engagemang för konsensus mellan ortodoxa lingianer och tävlingsidrot
tens förespråkare. Hade Uggla fått samma genomslag utan andra världskriget? 
Frågan kan synas brutal, men med tanke på den snabba avveddingen av hans 
idrottsideal (det manligt, kristet influerade och syftande till nationell styrka) 
efter krigsslutet 1945, så kan man ifrågasätta hur hans mediala ställning hade 
utvecldats när krigsåren väl var över. 

Det här är exempel på hur en bra bok hade kunnat bli ännu bättre genom 
att kritiskt diskutera i hur hög grad objektet för biografin var beroende av sin 
samtids kontext. Sådana resonemang finns förvisso, men jag tror författaren 
hade kunnat komma längre i detta avseende. 

Peter Dahlen har gått igenom ett omfattande källmaterial och hänvisningarna 
i noterna är oftast fullt funktionella för den som vill följa honom i spåren. Men 
sedan brister det tyvärr. En källförteckning med presentation av vilka arkiv och 
volymer som konsulterats saknas helt, medan litteraturförteckningen innehål
ler en blandning av tryckta källor och bearbetningar. Det är synd, inte minst 
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därför att författaren har spårat upp en hel del intressant källmaterial som för 
den intresserade läsaren nu blir onödigt svåråtkomligt. 

Med den plumpen i protokoHet kan jag ändock konstatera att Peter Dahl en 
har skrivit en bra och uppslagsrik biografi över en spännande och mångfacet
terad officer. 

Lars Ericson Wolke 



Matbrist som huvudorsak till Förintelsen? 

Recension av Timothy Snyder, Black Earth: The Holocaust as Hist01y and 
Warning, Bodley Head, London 2015, 462 s., ill. 

Timothy Snyder är en välkänd historieprofessor från Yale University i USA. 
Han har skrivit flera böcker om Östeuropas historia och har tidigare tangerat 
förintelsetemat i Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin (2010). I Black 
Earth försöker Snyder göra ett antal nytolkningar av den judiska förintelsen 
under andra världskriget. Han menar att historiker har missförstått vad Förin
telsen handlade om. Hans tes är att det inte handlade om att utrota judarna i 
egenskap av en främmande ras och inte heller om antisemitism. Istället hade 
Hitler drabbats av "ekologisk panik" över matbrist för det tyska folket där 
lösningen inte var att genom naturvetenskap öka tyska skördar, utan endast 
att få tag i mer jordbruksmatk genom annekteringen och koloniseringen av 
Ukrainas bördiga svarta jord. Därav bokens titel som går tillbaka till det äldre 
begreppet Lebensraum. Strävan efter att erövra ukrainskt territorium värderas 
alltså högre som motiv av Snyder än Hitlers ökända rastänkande. Enligt för
fattaren ansåg Hitler att judarna inte utgjorde en ras överhuvudtaget, utan att 
de snarare var ett ekologiskt misstag som satte naturens lag om "den starkastes 
överlevnad" ur spel. Vidare försöker Snyder teckna konsekvenser av sin ekolo
giska nytolkning i form av en varning om potentiella framtida krigsrisker på 
grund av ldimatförändringar. 

Boken ger många nya insikter och presenterar ett vitt spektrum av falcta 
från i stort sett hela Östeuropa med tonvikt på Polen. Snyder använder sina 
imponerande språkkunskaper för att plädera för en ny syn på Hitlers avsikter i 
Europa; att skapa total anarld och införa ett statslöst tillstånd utan lagar, normer 
och civilt samhälle. Ur detta kaos skulle den ariska rasen stiga segrande. Enligt 
Snyder skapades det statslösa tillståndet i Östeuropa av en tillfållighet- genom 
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dubbel ockupation, först från Sovjetunionen 1939 och sedan från Tyskland 
1941. Båda ockupationerna förstörde de existerande östeuropeiska staternas 
struktur deras regeringar och parlament krossades, deras juridiska system 
upphörde, de kunde inte längre ha utrikesrelationer, de politiska, ekonomiska 
och intellektuella eliterna deporterades eller mördades. Det fanns många lokala 
kollaboratörer som medverkade i massmord på judarna - som tidigare hade 
mördat för NKVD och som sedan ingick i den nazistiska ockupationsregimens 
dödsförband. Att det var många skoningslösa opportunister som medverkade 
på båda sidor innebar enligt författaren att den antisemitiska ideologin inte var 
den viktigaste drivkraften. På så viss var Förintelsen en gemensam skapelse av 
nazisterna och delar av de ockuperade länderna. Staternas dubbla förstörelse 
var en nödvändig förutsättning för Förintelsen. Som motexempel tar han upp 
Danmark där själva statsmakten fortsatte att verka trots tysk militärockupation. 
Det danska kungahuset och regeringen fortsatte sin verksamhet och dansk lag 
gällde fram till 1943. Så gott som hela den judiska befolkningen räddades. 
Samma sak kan sägas om Vichyregimen i Frankrike där de flesta judar överlevde 
trots antisemitism och kollaboration. Detta kan jämföras med Nederländerna 
där kungahuset och statsledningen hade flytt, och tusentals judar skickades 
till Auschwitz. 

Black Earth är ingen heltäckande eller ens välbalanserad studie över För
intelsen. Därtill är den alltför hårt vinklad kring en tes. Men det finns många 
intresseväckande kapitel som drar fram nya eller förbisedda sammanhang. 
Bland de mest intressanta är avsnittet om Polens utrikespolitik gentemot Sov
jetunionen och Tyskland under mellankrigstiden. Ett annat avsnitt drar fram 
Polens hemliga och långvariga stöd till sionistiska högerkrafter i Palestina. 
Polska sionister tränades och beväpnades av Polen i syfte att genom terror tvinga 
fram en judisk stat dit polska judar sedan kunde skickas. De senare israeliska 
politikerna Menachem Begin och Yitzhak Shamir började sin bana som unga 
antibrittiska terrorister tränade i Polen. Huruvida dessa bokavsnitt har relevans 
för förståelsen av förintelsen är dock oklart. Snyder ger också mycket fylliga 
och nyttiga beskrivningar över antinazistiska partisaner och över östeuropeiska 
civila som räddade judar. 

Framställningen har dock flera brister. Vad gäller nazisternas massmord är 
det numera viktigt att ta upp andra grupper än judar. Det finns numera en 
betydande litteratur om folkmordet på romerna och på personer med fysiska 
och mentala handikapp. Dessutom har forskning påbörjats kring det avsiktliga 
mördandet av just sovjetiska krigsfångar i tyska läger. Avsaknaden av en diskus-
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sion av romel' känns egendomlig. Att inkludera utrotningen av romel' skulle, å 
ena sidan, göra det svårare att nedtona nazisternas rasistiska bevekelsegrunder. 
Å andra sidan, skulle inlduderingen av massmord på krigsfångar och handikap
pade styrka Snyders tes om att förintelsen ytterst handlade om mat. 

Boken avslutas med ett kapitel som ska fungera som en tydlig moralisk var
ning inför framtiden. Snyder predikar att samtidens fokusering på att motarbeta 
främlingsfientlighet, rasism, hatspråk och demonisering av det "annorlunda" 
har varit fel slutsats att dra från förintelsen. I stället bör vi uppmärksamma 
risken för framtida ekologiska kriser skapad av klimatförändringar så att "vi" 
undviker att som Hitler agera utifrån en panikföreställning om att maten och 
vatten ska ta slut, och då tar till våld för att erövra nya resursel'. Han menar att 
vattenbrist och ökenspridning ligger bakom krig i Irak, Syrien och flera länder 
kring Sahara. Han pekar ut Kina och Ryssland som potentiella motståndare i 
ett krig över tillgång till vatten. 

Mycket i Snyders ekologiska tolkning känns ganska krystat och som be
dagade synpunkter. Framtidspessimister har pekat på kommande resursbrister 
många gånger. Författarens föreslagna lösning att låta överstatliga organ utveckla 
program mot miljöförstörelse och l<limatförändring för att undvika krig, verkar 
inte vara väsentligen annorlunda från vad som redan pågår. Bokens svagaste 
del gäller just frånvaron av en fördjupning av hur tyskarna tog itu med sin 
upplevda resursbrist när de väl hade greppet över Ukrainas svarta jord. Frågan 
kvarstår obesvarad: varför blev det just den judiska delen av Östeuropas befolk
ning - som mycket sällan var matproducerande bönder som var föremål för 
förintelsen när tyskarna önskade mera mat på bordet? 

David Gaunt 
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Militärt arbete mellan slaveri och förvärvsarbete 

Recension av Marcel van der Linden & Magaly Roddguez Garda (red.) 
On Coerced Labor: "Work and Compulsion after Chattel Slavery, Brill, Leiden 
2016, 368 s. 

Sedan 2013 har en arbetsgrupp inom ramen för The European Labour His
tory Network (ELHN) anordnat konferenser, sessioner och workshops inom 
forskningsfåltet "fritt/ofritt arbete" (free/unfree labour). Antologin On coerced 
labour: work and compulsion after chattel slavery är en första publikation från 
detta samarbete och syftar till att konsolidera de senaste årens historiografisk 
utveckling inom området. Detta är välkommet. Forskningsfåltet har på senare 
år tilldragit sig ökat intresse bland social- och arbetarhistoriker i Europa och 
antologin ger en god grund för fortsatt forskning. 

Huvudfokus inom forskningsf'åltet "fritt/ofritt arbete" är de former av arbete 
som befinner sig mellan vad som kan beskrivas som två extremer: Å ena sidan 
"chattel slavery", det vill säga slaveri i begreppets mest traditionella form där 
människor köps och säljs som varor. Å andra sidan det fria lönearbete där det 
står löntagaren fritt att sälja sin arbetskraft och välja sin arbetsgivare, alternativt 
agera sin egen arbetsgivare. En utgångspunkt inom forskningsfältet är att det 
mellan dessa två kategorier finns en rad mer eller mindre "ofria" arbetsförhål
landen och relationer som har överskuggats i historieskrivningen av tämligen 
ensidig fokus på de två extremerna, och att dessa förtjänar att uppmärksammas 
i betydligt högre utsträclming. 

För den militärhistoriskt orienterade finns det mycket att hämta från detta 
falt. Åtskillig tidigare forskning har visat att arbetsförhållanden och relationer
tenderar omförhandlas kraftigt under krig och beredskap. Krigstillstånd har 
därtill ansetts legitimera olika former och grader av tvång i rekrytering och 
kvarhållande av arbetskraft för såväl militära som civila ändamål. Det har till 
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exempel handlat om olika former av tjänsteplikt inom den civila sektorn samt 
värnplikt inom den militära, men också användning av värnpliktiga för exempelvis 
väg- och kanalbyggen, samt nyttjande av krigsfångar för dylika projekt. I den 
antologi som behandlas här är det dock enbart den senare aspekten - nyttjandet 
av krigsfångar och/eller värnpliktiga som arbetskraft i civila såväl som militära 
projekt - som behandlas. Med bokens syfte i åtanke bör detta förstås som att 
forskningsfåltet fortfarande är tämligen begränsat vad gäller analyser av fritt/ofritt 
arbete i militärhistoriska kontexter och att här finns stor utvecklingspotential. 

Av antologins 13 kapitel är det tre som torde vara av särskilt intresse för mili
tärhistorikern och ytterligare två som är av stor relevans för den militärhistoriker 
som vill bedriva forskning inom fältet "fritt/ofritt-arbete". I antologins del ett av 
fyra behandlas nationella och internationella regelverk kring tvångsarbete. Här 
analyserar bland annat en av bokens två redaktörer, den prisbelönte arbetarhis
torikern Magaly Rodrfguez Garda, förtjänstfullt det internationella regelverket 
och diskursen kring tvångsarbete sedan mitten av 1800-talet. I bokens andra 
respektive tredje del följer empiriska studier av (i del två) fångarbete och mili
tärt arbete, samt (i del tre) lantbruks- och industriellt arbete. Avslutningsvis, i 
del fyra, dissekeras själva konceptet tvångsarbete ("coerced labour") av bokens 
andre redaktör - den inom inte minst global- och arbetarhistoria välkände och 
mycket produktive Marcel van der Linden - i ett försök att skapa en ramverk 
för fortsatt analys. 

Det är följaktligen i bokens andra del som läsaren finner de tre kapitel som rör 
sig i mötet mellan arbetarhistoria och militärhistoria. Justin F. Jackson behandlar 
den amerikanska armens användning av tvångsarbetskraft för vägbyggen i det 
tidiga 1900-talets Filippinerna. David Palmer behandlar nyttjandet av bland 
annat krigsfångar som arbetskraft inom Mitsubishi Shipbuilding varvsindustri 
i andra världskrigets Nagasaki och Hiroshima. Därtill gör Christian de Vito en 
komparativ analys av olika former av fångarbete i Latinamerika från 1700-talets 
mitt till början av 1900-talet, där krigsfångar i flera fall intog en framskjuten roll. 

Samtliga tre kapitel grundas i fallstudier som ger välkomna empiriska bidrag 
till såväl forskningen om fritt/ ofritt arbete som militärhistoriska forslming. Till
sammans med Rodrfguez Gardas respektive van der Lindens kapitel i bokens 
första respektive sista del ges därtill redskap för fortsatt analys. 

Som redan påpekats salmar dock antologin ett bredare grepp på olika former 
av tvångsarbeten i relation till krig och beredskap. Denna frånvaro blir särskilt 
tydlig i van der Linders kapitel. Med utgångspunkten att allt tvångsarbete 
karaktäriseras av tre tidsmässigt efterföljande delar (i kapitlet omnämnt som 
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"moments"): (1) inträde, (2) själva arbetet utförande, och (3) utträde, skisserar 
van der Linden olika förklaringsmodeller till varför personer (1) träder in i 
tvångsrelationerna, (2) stannar kvar, (3) lämnar dem. Härigenom tydliggörs 
olika former och grader av tvångsåtgärder och hur de interagerar med varandra. 
Sentida former av nationella pliktsystem såsom värnplikt och tjänsteplikt är 
dock svåra att placera in i den modell som tecknats. 

Sammanfattningsvis ger denna antologi en bild av forskningsläget och 
utvecldingen inom fältet "fritt/ofritt arbete" under de senaste åren. Därmed 
ger den också en god grund för fortsatt forskning, inte minst genom att den 
förser läsaren med analytiska redskap samtidigt som den indirekt identifierar 
eftersatta perspektiv inom fältet. 

Fia Sundevall 
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Vykort under första världskriget: vardagspropaganda i mikroformat 

Recension av Jaworski, Rudolf: Mutter-Liebchen-Heroinen. Propagandapost
karten aus dem Ersten Weltkrieg, Böhlau, Köln 2015, 202 s., ill. 

Med anledning av 100-årsminnet av första världskriget har det utkommit en 
mängd minnes- och forskningslitteratur över hela Europa som belyser det för
färliga och oväntat våldsamma med detta industriella krig, som innebar runt 
tio miljoner döda soldater samt ytterligare miljoner civila dödsoffer. Mycket 
fokus ligger givetvis på det politiska spelet och skeendet på slagfälten runt om 
i Europa, och kanske särskilt på vad som skedde vid krigsskådeplatser som 
Somme, Verdun och Passchendaele. 

Till bok- och forskningsfloran om första världskriget hör emellertid också 
studier som har andra utgångspunkter, d v s som inte främst är inriktade på 
krigets politiska bevekelsegrunder, brutalitet och sorg, utan mer kopplas till 
frågor om mentalitet, föreställningsvärldar och identitet. Ett sådant exempel är 
den tyske historikern RudolfJaworskis bok: Mutter-Liebchen-Heroinen. Propagan
dapostkarten aus dem Etsten Weltkrieg. I blickpunkten står här något som också 
är en central del i det industriella och totala krigets utformning: den vardagliga 
krigspropagandan. Alla krigförande stater eftersträvade att mobilisera såväl 
frontsoldater som hemmaopinion för krigets nytta och legitimitet, allt nogsamt 
regiserat på myndighetsnivå. Mest utstuderat och förfinat var propagandaarbetet 
vid den brittiska War Propaganda Bureau och den franska Maison de la Presse. 
Successivt under krigets gång utarbetades liknande myndighetsfunktioner även 
i Tysldand, Ryssland och Österrike-Ungern. 

Jaworski studerar en viktig del i denna krigspropaganda: propagandavykort 
och särskilt hur kvinnor och andra typer könsstereotyper användes i dessa 
för att betona viktiga patriotiska budskap. Han analyserar totalt 134 vykort 

många mycket vackert och konstnärligt utformade i ett källmaterial som 
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egentligen är gigantiskt mycket större. Första världskriget innebar nämligen en 
blomstringstid för just propagandavykorten. Enbart i Tyskland och Österrike 
förekom exempelvis runt 50 000 olika bildmotiv och inom den österrikisk
ungerska dubbelmonarkin skickades bara under 1915 runt en miljon vykort. 
Dessa blev å ena sidan en viktig förbindelselänk mellan hemlandet och fronten 
med möjligheter för parterna att meddela sig på olika kortfattade sätt, och å 
den andra sidan ett passande instrument för patriotisk mobilisering. 

Jaworski lyfter fram olika teman som kvinnorna och genusordningen 
symboliserades inom. Kvinnor förekom bland annat som en som överjordiska 
väsen där främst tröst och hjälp förmedlades. Inte sällan, såväl på tyska som på 
franska vykort, var historiens gudinna Clio en representant för den historiska 
sanningen och rättfårdigheten. Hon gav legitimitet till den egna sidans krigs
insatser. Den rättsliga gudinnan Justitia användes på ungefår samma sätt, d v s
som rättvist bestraffade fiendens orättfårdiga krigföring. En anmärkningsvärd 
skillnad mellan de krigförande parterna var att kvinnan som sinnebild för 
högre ideal som rättvisa och rättfårdighet dominerade i Frankrike och Storbri
tannien, medan kvinnor i Österrike-Ungern och Tysldand mer presenterades 
som angreppsbenägna valkyrior. Här syntes förövrigt en tydlig inspiration från 
den nordiska mytologin. 

Användandet av kvinnliga allegorier som abstrakta symboler för stater 
hade en lång historisk tradition med rötter ända tillbaka till antiken. Denna 
symbolikanvändning återupplivades i slutet på 1800- och början på 1900-ta
let i samband med nationalismens genomslag över hela Europa. Under första 
världskriget betonades därför kopplingen mellan allegorisk kvinnlig symbolik 
och stat hos alla krigförande parter. För Tysldand handlade det om "Germania", 
i Österrike lyftes "Austria" ideligen fram, i Frankrike hänvisades till "Marianne" 
medan ryssarna kopplade sin stat till "Rossija". I England användes, främst som 
en motbild till "Germaniå', "Britannia''. Särsldlt intressant med den senare 
är att fokus inriktades på mer universella och tidlösa kännetecken och inte 
på vad som kunde ses som typiskt brittiskt. Förldaringen ligger antagligen i 
att man ville understryka storheten med det brittiska koloniala imperiet och 
flerhundraåriga sjöherraväldet. 

På propagandavykorten förknippades emellertid inte kvinnor enbart med 
allegoriska statsväsen och änglaliknande figurer; de representerade också välbe
hövliga och konkreta kvinnoideal som var nödvändiga i samtiden för att stärka 
soldaternas motivation och offervilja. Mest central var "modersmyten", som 
blev en utgångspunkt för moraliska, religiösa och politiska budskap. Modern 
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tröstade inför den ärofulla so1datdöden, men var också en beskyddare och ga
rant för hemlandet. Hon garanterade vidare tryggheten för framtiden, eftersom 
hon förväntades föda och uppfostra framtida soldatgenerationer. I Ryssland var 
förövrigt "modersmyten'' särskilt uttalad. 

Kvinnor och män förekom också tillsammans i olika konstellationer för att 
symbolisera statliga förbindelser och militära erövringar. Med hjälp av genus
symboliken och genusordningen blev det, menar Jaworski, helt enkelt lättare 
att förldara komplexa internationella allianser och konflikter. I befåstandet av 
de förra, framställdes den starkare parten i manlig skrud medan den beskyd
dade alltid var en kvinna. 

Att kvinnor, under första världskriget, inom vissa områden tilläts att 
förvärvsarbeta legitimerades också på propagandavykorten. Alltmer förekom 
teckningar av kvinnor som rörmokare, fönsterputsare och metallarbetare (för 
rustningsindustrin), vanligtvis i någon form av arbetsuniform. Här framkom 
självfallet ingen information om de miserabla arbetsvillkor som särskilt kvinnor 
drabbades av, exempelvis vad gäller sämre lön än männen, sexuella övergrepp 
eller att kvinnor kanske inte främst arbetade för nationens eller krigets bästa, 
utan mer för att klara sin egen och sin familjs materiella överlevnad. Många 
kvinnor hamnade som bekant i akuta försörjningsproblem när deras män 
lämnade för fronten med en mycket oviss framtid som följd. I budskapen på 
dessa vykort syns givetvis heller inget om att många män och fackföreningar var 
synnerligen negativt inställda till att kvinnor deltog i det offentliga arbetslivet, 
även om det var påkallat av krigets nödvändighet. Det är utmärkt att Jaworski 
diskuterar hur kvinnornas förekomst i offentligheten - såväl i arbetslivet som 
på propagandavykorten - ingalunda innebar ett naturligt steg i den politiska, 
sociala och ekonomiska emancipationsprocessen för kvinnor. Efter kriget så gick 
kvinnors emancipation snarare tillbaka när männen kom hem från kriget. På 
längre sikt kan man dock, betonar Jaworski, se kvinnans nya offentliga arenor 
under första världskriget som en viktig del i den politiska rörelse och strävan 
som alltmer ifrågasatte den rådande ojämlika genusordningen. 

Ett särskilt tema som ofta förekom på propagandavykorten, i alla krigförande 
länder, var sjuksköterskans betydande roll. Hon utgjorde ett utmärkt exempel 
på kvinnlig patriotism och användes därför flitigt i propagandan. Sjuksköter
skan förkroppsligade offervilja och änglalik omvårdnad samtidigt som hon 
symboliserade nödvändigheten att männen kämpade för fosterlandet ända in 
i döden, om så krävdes. Hon blev också en sorts förförisk gestalt, särskilt på 
franska vykort, och därmed ett objekt för det manliga sexuella begäret. 
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Sjuksköterskorna avbildades ofta i sjuksköterskeuniformer av olika slag. Det 
hände också att kvinnor syntes i militära uniformer på vykorten, oftast i en 
mer skämtsam form. Att de i samtiden bar just uniform, var mycket omstritt i 
många krigförande länder. Mer konservativt inriktade män och kvinnor menade 
exempelvis att en kvinna i uniform utgjorde en smaklös parodi på den militära 
hierarkiska ordningen. Just kopplingen mellan propaganda och myt å ena sidan 
och den faktiska verkligheten å den andra sidan, hör till de mest intressanta 
analyserna i Jaworskis bok. De förskönande vykortsbilderna hade i själva verket 
lite med det ofta mycket påfrestande vardagslivet att göra. Vykorten utgjorde ju 
inte heller det rätta forumet för nyanserade och motstridiga budskap; kvinnor 
ocb rådande genusordning skulle bidra till att männen vid fronten och kvin
norna på hemmaplan uppnådde slutmålet: att vinna kriget. 

Jaworski visar förtjänstfullt vilken stor vikt som lades vid genusordningen 
(som en social konstruktion av mäns och kvinnors roller) i vykortspropagandan 
under första världskriget. Utan tvekan hade den som alltså främst lyfte fram 
kvinnan som omvårdande, fredlig och uppfostrande en mycket viktig roll 
för motiverandet av krigets legitimitet för såväl män som kvinnor. Jag önskar 
dock att Jaworski ännu mer hade diskuterat, förklarat och kanske problema
tiserat just denna genusordnings innehåll i ett komparativt (mellan de olika 
staterna), diakront och synkront perspektiv. Analysen hade vunnit på att ännu 
mer jämföra genusordningen på vykorten mellan olika krigförande länder; den 
var inte densamma i Ryssland, Österrike och Frankrike, även om det fanns 
vissa likheter. Därtill hade det varit mycket fruktbart med en djupare analys 
av hur denna genusordning förändrades under krigets lopp, när dess brutalitet, 
förödelse och meningslöshet blev alltmer uppenbar. 

Henrik Edgren



Fortifikationsingenjörens strävan att befästa Sverigebilden i Europa 

Recension av Börje Magnusson & Jonas Nordin, Drömmen om stormakten, 

Erik Dahlbergs Sverige, Medströms Bokförlag, Stockholm 2015, 304 s. il1 

Boken är ett praktfullt och gediget planschverk i text och bild, skapat i samar
bete mellan konsthistorikern Börje Magnusson och historikern Jonas Nordin. 
I praktiken är den ett äreminne över Erik Dahlbergh, även om författarna 
värjer sig för detta begrepp och menar att de vill "skapa en förståelse för den 
tid han verkade i, för de föreställningar som präglade hans världsbild, och för 
de konventioner och praktiska begränsningar som formade hans bildvärld". 
Publikationen har tillkommit i anslutning till Kungliga bibliotekets arbete 
med att digitalisera alla Erik Dahlberghs bilder rörande Suecia antiqua et ho
dierna ("Det forna och nuvarande Sverige", nedan enbart Suecian), och göra 
dem tillgängliga på internet. 

Erik Dahlberghs långa levnad ( 162 5-170 3) sammanföll med den egentliga 
svenska stormaktstiden. Internationellt hade Sverige tidigare varit en perifer 
aktör såväl politiskt som kulturellt. Sverige hade ditintills inte tagits riktigt på 
allvar och skildrades ofta som en avkrok i civilisationens utkant. Sådana attityder 
väckte hävdelsebehov hos aristokrater och statsmän. De svenska vapnen började 
visserligen tas på allvar, men landet krävde respekt även i andra avseenden. 
Kanske k:w1de man tala om ett nationellt mindervärdeskomplex. Man ville visa 
att man minsann inte var några barbarer här uppe i Norden. Rudbecks devis 
från Atlantkan, att "även vi är människor" var i högsta grad giltig. 

Börje Magnusson skildrar den föräldralöse ynglingens lärospån och utveck
ling. Tidigt uppmärksammades hans eminenta förmåga att teckna och rita. 
Det ledde till vidareutbildning inom fortifikationsväsendet . Han blev snart en 
mästare i både konstruktionsritning och frihandsteckning, och vi får följa hans 
studieresor över hela den europeiska kontinenten med nedslag främst i Frank-
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fort och Venedig. Under denna tid tillägnade sig Dahlbergh också färdigheter 
i ridning, fäktning och !utspel som hörde till tidens bildningsideal även hos 
en krigets man. Han deltog i Karl X Gustafs krig 1656-1660 och kom under 
resten av sin levnad att överösas med hedersbetygelser i form av adelskap och 
höga myndighetsbefattningar. 

Nordin menar att Suecian var Dahlberghs egen ide, men att projektet inte 
avslutades under hans livstid och avstannade helt efter 1715. År 1661 fick 
Dahlbergh klartecken genom ett kungligt privilegium med ensamrätt att pu
blicera arbetet. Suedan bedrevs som ett stort prestigeprojekt, vars syfte var att 
"föreviga alla märkvärdigheter som rymdes i det svenska riket", vilket i praktiken 
innebar ett förhärligande av Sverige med en kontinental publik som målgrupp. 
Dahlbergh hade ambitionen att visa att det fanns mycket sevärt också i Sverige, 
även om steget kunde tyckas långt till de slott och monumentala byggnader 
som fanns ute i Europa . 

Konst och arkitektur var Dahlberghs passion, och särskilt vurmade han för 
den moderna byggnadskonsten. Fornlämningar, antikviteter, stadsvyer, kyrkor 
och palats förekommer rildigt, men de nyligen erövrade provinserna efter frederna 
i Brömsebro och Roskilde hann aldrig infogas. Så blev även fallet med Finland 
och provinserna på andra sidan Östersjön, liksom med en del av bildtexterna. 

De motiv som dominerar är profana byggnader (adliga och kungliga slott), 
stadsvyer samt fornminnen. Viktigt för Dahlbergh var att från början få med sig 
högadelns tongivande män för att kunna genomföra projektet. Det innebär att 
adelns slott blev flitigt representerade i verket. I och med det stora inslaget av 
fornlämningar i boken tycks Dahlbergh också ha tagit intryck av den historiesyn 
som gällde vid denna tid och som fick sitt kanske främsta uttryck i Rudbecks 
Atlantica, med dess götiska tankevärld. 

Ett fyrtiotal tecknare och ett stort antal gravörer kom att anlitas, flertalet av 
utländsk härkomst. Författandet av texterna, som skulle vara på latin, uppdrogs 
från början åt rikshistoriografen Johannes Locenius. Denne översatte också flera 
texter skrivna av Dahlbergh själv, som även gjorde egna korrigeringar. Flera 
författare avlöste sedan varandra, och till Dahlberghs stegrande irritation kom 
hans eget inflytande att gradvis glida honom ur händerna. Efter Dahlberghs 
död 1703 anlitades ytterligare ett par textförfattare innan textarbetet avstannade 
helt. Efter 1715 utfördes inga ytterligare gravyrer. 

Efter Karl X Gustafs död bidrog Dahlbergh med ett rikhaltigt bildmaterial 
till kungens biografi som slutfördes av rikshistoriografen Pufendorf på 1680-talet 
och där kungens begravningsprocession intog en dominerande ställning. Boken 
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utgör en viktig källa till Stockholms utseende vid mitten av 1600-talet. 
Magnusson följer Dahlberghs intensiva och engagerade arbete med Suecian.

Ett antal förlagor i blyerts finns bevarade, och Dahlbergh började se sig om 
efter förläggare och gravörer, vilka valdes med största omsorg. Tydliga förebilder 
var tyska och franska verk som tog form i förlagshuset Merian i Frankfurt när 
Dahlbergh vistades där. 

Han var en flitig resenär. Ofta besökte han samma plats flera gånger med 
början i Mälarlandskapen. Magnusson låter läsaren noga följa det mödosamma 
och tidsödande arbetet från utkast och skisser till renritningar och gravyrförlagor. 
Det blev slutligen gravörer i Paris som valdes för uppgiften och som sattes igång 
1667 med Dahlbergh på plats. Han gav detaljerade och kravfyllda anvisningar 
och gav aldrig avkall på sitt personliga överinseende. 

Anledningarna till att arbetet drog ut på tiden var inte bara det omständliga 
insamlingsarbetet av material utan också de ofta komplicerade framställningssät
ten och Dahlberghs krav på perfektion. Han släppte aldrig greppet om Suecian,

även om han lade ut allt fler uppdrag på tecknare och gravörer. De stora avbrot
ten i arbetet var förenade med att han i egenskap av chef för fortifikationen 
helt togs i anspråk i rikets tjänst i krigstid. När han sedan efter skånska kriget 
utsågs till landshövding i Jönköpings län vidtog en stor aktivitet att samla in 
material från landskapen i Götaland. 

Ar 1684 fick Dahlbergh kronan att överta förlagsansvaret för verket men med 
egen bibehållen redaktionell kontroll och han kunde börja anlita flera duktiga 
holländska gravörer. Johannes van den Aveelen var den mest produktive. Han 
fortsatte även en tid efter Dahlberghs död, då ansvaret för verket överläts till 
Kanslikollegium. 

Författarnas noggranna genomgång visar att man inte drog sig för att försköna 
och förbättra när så krävdes men att detta i huvudsak gällde detaljer och att det 
i stort råder en tämligen god tillförlitlighet. Estetik och teknik krävde dock en 
och annan justering. Den allmänna bebyggelsen gjordes exempelvis ofta något 
mindre och mer utbredd bland annat för att framhäva monumentalbyggnader. 
Fria händer gavs ofta för staffaget, vars trovärdighet därför ibland kan ifrågasättas. 

Själva tryckningen av gravyrerna började först 1694 för en första volym 
omfattande Stockholm, Uppland och Södermanland. Två upplagor trycktes av 
planscherna från och med 1699, en på finare och en på enklare papper. Först år 
1729 förelåg 300 fullständiga exemplar på både något finare och enldare papper. 
Verket har sedan dess tryckts i flera utgåvor. Nämnas bör särsldlt riksantikvarien 
Hans Hildebrands utgåva från 1900, den första med vetenskapliga anspråk enligt 



Militärhistorisk tidskrift 2016 

författarna. Till minnet av Dahlberghs födelse utgav Wahlström och Widstrand 
år 1925 en jubileumsutgåva i faksimil med förfinad reproduceringsteknik, 
vilken författarna betecknar som den mest högklassiska av återutgivningarna. 

Författarna förtjänar all heder för denna utomordentliga dokumentation. 
Genom att beskriva verkets komplicerade tillkomsthistoria kommer inte bara 
Dahlbergh som person oss mycket närmare, utan vi far också en vidgad förståelse 
för den tid han verkade i och hans ambition att genom verket upphöja Sverige 
till en europeisk kulturnation. 

Bötje Ekenvall 
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Gustav Il Adolf och den östra riksdelen 

Recension av Mirldca Lappalainen, Det nordiska lejonet. Gustav Il Adolf och 
Finland 1611-1632, Fischer & Co., Stockholm 2016, 348 s., 111. 

Få svenska monarker torde vara så uppmärksammade av senare generationers 
forskare som Gustav II Adolf. Orsaken till detta fenomen är naturligtvis inte 
så märklig med tanke på de omvälvande händelser som hans rike genomgick 
under hans två decennier vid makten, för att inte tala om den dramatiska 
avslutningen i Liitzendimman 1632. Vid Liitzenminnena 1882, 1932 och 
1982 fördes en omfattande diskussion om såväl kungens person som hans 
gärning. Även om hyllningskören dominerade så fanns det avvikande röster 
som kritiserade det svenska engagemanget i trettioåriga kriget. I samband med 
minnesaktiviteterna kring westfaliska freden 1948 och 1998 genomfördes ut
ställningar i både Sverige och på en rad museer i Europa, och även här spelade 
självfallet Gustav Adolf en roll, om än i mera blygsam skala i utlandet än i 
Sverige. 

Nu har den finländska historikern Mirklca Lappalainen dragit sitt strå till 
den ansenliga Gustav Adolfstacken genom sin bok om Gustav Adolfs förhål
lande till den östra riksdelen. Boken, som kom ut på finska för ett par år sedan, 
har blivit vederbörligen uppmärksammad och prisbelönt. Det handlar således 
inte om en traditionell kungabiografi utan författarens syfte har varit att se hur 
Finland påverkades under kungens tid vid makten. Även om kungen självfallet 
har en central roll i berättelsen så far man säga att Finlands roll är än mera i 
fokus. Vad Mirklca Lappalainen gör är att följa den finländska riksdelens öden 
och utveclding mellan 1611 och 1632, vilket ofta, men inte alltid, innebär en 
granskning av Gustav Adolfs personliga göranden och låtanden visavi sina un
dersåtar i öster. Det är med andra ord inre regenten Gustav Adolf och Finland 
utan snarare Finlands roll och utveckling under hans regering som granskas och 
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analyseras. Det kan synas vara en lek med ord, men innebär faktiskt en väsentlig 
skillnad. Boken är inte en Gustav Adolfbiografi utan en Finlandsmonografi, 
och därmed är det sagt att författaren har anlagt ett nytt och fräscht perspektiv 
på en i vissa avseenden närmast sönderforskad epok 

Vän av ordning kan hävda att Finland under den svenska tiden fram till 
1809 egentligen inte utgjorde en egen politisk enhet, utan var integrerad i det 
svenska riket, till skillnad från de baltiska och tyska provinserna. Detta stäm
mer förstås, men just under den här perioden fanns det en del drag som ändå 
gjorde att det är fruktbart att betrakta Finland som en enhet om än inte en 
statsrättslig sådan. 

Vid tiden för Gustav II Adolfs makttillträde 1611 fanns ändå både minne 
och spår av Finland tid som hertigdöme under Johan (III) åren kring 1560, 
och under det 25 år långa kriget mot Ryssland 1570-1595 hamnade Finland, 
på gott och ont, i fokus för den svenska riksledningens göranden och låtanden 
på ett närmast unikt sätt. Detta minskade inte under 1590-talets inbördeskrig 
mellan Sigismunds och Karls anhängare, som för Finlands del kulminerade i 
det sällsynt brutala och våldsamma ldubbekriget vid decenniets mitt. Under den 
Sigismundvänlige K1as Flemings tid vid makten i Finland isolerades den östra 
riksdelen från resten av riket, som en kungavänlig bastion, innan Fleming dog 
och många av hans män valde av att skyndsamt svära den nya regimen trohet. 

Men Karl IX kom resten av sin regeringstid att betrakta stora delar av det 
finska frälset med en djup misstänksamhet - ett öde som många andra förvisso 
också delade med finländarna - och han placerade ut en rad förtrogna, ofta av 
balttyskt ursprung, på centrala poster i Finland. På det viset kom de finska frälse
släkterna att fa sällskap, och konkurrens, av flera nya familjer. Den här politiken 
fortsattes efter tronskiftet 161 I, men under Gustav Il Adolf är det tydligt hur 
en ny generation tog över. Det var inte bara kungen som symboliserade något 
nytt, bland frälset på båda sidor om Ålands hav visade den unga generationen 
tydligt att man ville gå vidare och lägga de gamla motsättningarna bakom sig. 
Istället får vi en de facto allians mellan adeln och kungamakten, symboliserad 
av rikskanslern Axel Oxenstierna och dennes nära samarbete med den unge 
kungen. Därmed hade en viktig förutsättning lagts för Finlands förändrade 
förhållande till kungamakten. 

Nästa steg, och det som Mirkka Lappalainen lyfter fram som det helt centrala, 
är Finlands inlemmande i den moderna statsförvaltning som växer fram under 
1610- och 20-talen. I början av 1610-talet försökte kronan styra Finland, och 
för övrigt delar av resten av det svenska riket, genom ett slags ad hoc-system. I 



Recensioner 

synnerhet skjutsfårds- och gästningsskyldigheten och det frekventa missbruket 
av denna var en plåga för finländska bönderna. Vid flera tillfällen sändes 
särskilda kungliga kommissioner ut i landet för att ta emot klagomål, lösa tvis
ter och rannsaka fogdar och andra statliga ämbetsmän som misstänktes för att 
ha misskött sitt fögderi. Detta sätt att styra kulminerade när Gustav II Adolf 
själv besökte Finland 1614 och genom en kunglig räfst i den östra riksdelen år 
1616. Detsamma får sägas gälla när kungens gamle lärare och förtrogne Johan 
Skytte 1617 reste genom Norrland och Österbotten, och bland annat lämnade 
ett pärlband av nygrundade städer efter sig. Men under 1620-talet förändrades 
stegvis förhållandena och Finland integrerades i den nya statliga förvaltning 
som i första hand får sägas ha burit Axel Oxenstiernas signum. Oförutsägbar
het och hot om våldsamma repressalier hade kännetecknat mycket av Karl IX:s 
sätt att styra sitt rike. Det nya far däremot sägas symbolisera förutsägbarhet, 
både för undersåtarna, men också för kronan som kunde börja budgetera för 
inkomster och utskrivna soldater som faktiskt levererades i god ordning och 
inte bara stannade på papperet om ens det. 

I Mirkka Lappalainens skildring är det denna fundamentala förändring 
som utgör det avgörande i Finlands utveckling under Gustav II Adolf. Denna 
utveckling gällde självfallet också i hög grad den västra riksdelen, men för ett 
Finland som inte i alla avseenden varit fullt integrerat med resten av riket så 
innebar utvecklingen ännu så mycket mer. När Isak Rothovius år 1627 efter
trädde Erik Sorolainen som biskop i Åbo bekräftades denna förändring på 
ett närmast övertydligt sätt; den nye biskopen var väl så mycket statens som 
kyrkans företrädare. 

Genom Stolbovafreden 1617 kom Finland, lite ironiskt, att till en del falla 
ut ur Stockholms fokus, till förmån för de baltiska och ingermanländska om
rådena. Istället blev Finland en viktig leverantör av män, materiel och pengar 
till armen i de nyerövrade provinserna. Det var en roll som man skulle behålla 
ända till 1710. 

För en militärhistoriker kan det synas vara lite förvånande att Mirkka Lap
palainen inte skriver mer om soldatutskrivningarna i Finland, där det ju finns 
en tung forskning (Arvi Korhonen, Jussi Lappalainen och Nils-Erik Villstrand) 
att falla tillbaka på. Förvisso nämner hon krigens börda på Finland, men mer 
hade kunnat göras, inte minst för att visa hur den nya förvaltningen faktiskt 
tillät ett tungt manskapsuttag utan att systemet bröt samman. Samtidigt är det 
Finlands förändrade roll i förhållande till kungen och statsmakten som är i för
fattarens fokus, inte hur denna förändrade relation användes av statsmakterna. 
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I en sådan bok går det inte att undvika problemkomplexet kring det finska 
rytteriet, hakkapeliterna, även om författaren håller en ganska låg profil och 
betonar källornas svaghet. Den sentida bilden av haldcapeliterna är en viktig 
del av det kollektiva minnet av Finlands roll under stormaktstiden, oavsett 
graden av historisk sanning. Däremot berörs inte en annan del av det finländska 
Gustav Adolfsminnet, nämligen den 6 november som den Svenska dagen bland 
finlandssvenskarna. Alltsedan detta firande inleddes 1908 så har kungen lyfts 
fram som en omutlig värnare av lag och rätt, men den bilden har aldrig fått 
någon större anslutning utanför den svenska språkgruppen och därmed inte 
kunna nå status av nationell högtidsdag. Inte desto mindre, och kanske just 
därför, är detta historiebruk ett skäl så gott som något för att även denna sida 
av det finländska Gustav Adolfsminnet hade kunnat motivera en plats i boken. 

Med detta sagt är det en grundläggande undersökning av en viktig period 
i Sverige och Finlands gemensamma historia som Mirkka Lappalainen har 
genomfört, och därmed har hon lagt en viktig grundsten för vår förståelse av 
förutsättningarna för den svenska stormaktens remarkabla utveckling under 
1600-talet. Den fyller väl sin plats i den ständigt växande Gustav Adolflit
teraturen. 

Lars Ericson Wolke 
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