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Redaktörens förord
Bäste läsare! År 2017 har varit ett händelserikt år för Försvarshögskolan och
för ämnet militärhistoria. I januari 2017 trädde en ny organisation i kraft,
där Militärhistoriska avdelningen blev den Militärhistoriska sektionen inom
Operativa avdelningen tillsammans med operationskonst, underrättelsetjänst,
logistik och språk. Det har också stått klart sedan hösten 2017 att Försvars
högskolan skulle få examinationsrättigheter på forskarutbildnings- och på
Masternivå. Det innebär att Försvarshögskolan kommer att utveckla flera nya
program och även har tilldelats nya studieplatser från regeringen. Militärhis
toriska sektionen har därför inlett arbetet med att bygga upp ett eget Master
program i ämnet militärhistoria. Sektionen avser primärt att arbeta vidare på
den analytikerutbildning som redan bedrivits på kandidatprogrammet i mili
tärhistoria. Utöver ämnesstudier med större teoretiska inslag skall studenterna
med hjälp av valbara kurser kunna skapa en egen profil på sin utbildning.
Liksom på kandidatprogrammet idag är tanken att de studenter som så önskar
skall kunna genomföra en termins praktik. Inriktningen är att studenter skall
kunna antas till denna utbildning från och med 2020.
I omstruktureringen av den högre officersutbildningen kommer också ett
nytt Högre officersprogram (HOP) att ersätta den tidigare Stabsutbildningen
(SU) och Högre stabsutbildningen (HSU). Det är särskilt glädjande att mili
tärhistoria åter finns med som ett eget ämne i den högre militära utbildningen.
Sektionen planerar just nu för två valbara kurser (en klassisk militärhistorisk
kurs och en om Östersjöområdet). Ämnet kommer även att ha ett obligatoriskt
kursmoment som handlar om den svenska officerskårens historia.
Året har också varit påfrestande med många sjukskrivningar på sektionen.
Inte minst detta är skälet till förseningen i utgivningen av 2017 års nummer av
Militärhistorisk tidskrift. Situationen har i förlängningen lett till att sektionen
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fått nyanställa. Sedan februari månad är Fil.dr. Maria Gussarsson fast anställd
vid avdelningen. Sektionen kommer därutöver inom kort också att ha en ny
militär sektionschef på plats. Det är glädjande att vi kunnat rekrytera både
Maria, som har arbetat hos oss på lösa timmar under en längre tid, och även
en ny chef. Framtiden ser allt ljusare ut för MHA.
Året 2017 markerar hundraårsjubileet för det självständiga Finland, vilket i
Militärhistorisk tidskrift uppmärksammas genom den första av numrets artiklar.
Vesa Vares undersöker finsk nationell identitet och säkerhetspolitik under mel
lankrigstiden, med fokus på den betydelse som ideer om östra Centraleuropa
och Balkan hade i finskt identitetsbyggande. I slutändan kom Finland i sökandet
efter gemenskap att i stället vända blicken västerut och mot de nordiska grann
länderna, men Vares visar att detta inte var det enda alternativ som övervägdes.
Den därpå följande artikeln tar oss till det senare 1800-talets Sverige. Elin
Malmer undersöker officerskassan vid Västgöta regemente i syfte att belysa
hur officerskåren fungerade som ekonomisk och social gemenskap. Hon visar
bland annat att gränsen mellan officerarnas och regementets finanser förblev
flytande under den studerade perioden, och menar att detta bör förstås som
en kvarleva av en äldre representativ offentlighetsform. Slutligen studerar Fia
Sundevall landstormskvinnoföreningarnas betydelse som ekonomiska alctörer
under 1920-talet och fram till och med andra världskrigets utbrott. Undersök
ningen visar att insamlingar till förmån för landstormen spelade en viktig roll
i lottakårernas tidiga historia, bland annat genom att skapa ett utrymme som
inte funnits tidigare för kvinnor i militära sammanhang.
På artiklarna följer kortare recensioner av aktuell militärhistoriskt intres
sant litteratur. Vår ambition är att ge tidskriftens läsare god inblick i så väl
svensk som internationell utgivning på området, och de verk som recenseras
i detta nummer visar därtill stor spridning i såväl kronologiskt som tematiskt
hänseende. En inte ringa andel av recensionerna rör verk om sjölrrig, så för den
maritimt intresserade läsaren finns således mycket att ta del av. Avslutningsvis
har vi, vilket tillhör ovanligheterna, fört in en rättelse gällande en recension
publicerad i fjolårets nummer.
Piotr Wawrzeniuk, Lars Garpenhag och Fredrik Thisner
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Artiklar

II

Finnish Quest for ldentity and Security and the
"Europe in between" in the 1920s and 1930s
Vesa Vares
Concepts and Definitions 1
The "Europe in between" has always been a vague term. It has traditionally
been used of the countries in Eastern Central Europe which were established
or underwent exceptionally ground-breaking changes after the First World
War. Both geographically, politically, and roentally, this term has been used as
a sort of synonym for Eastern Europe. It is still very much a term the accuracy
of which leaves a lot to be desired and which more often than not contains
political, mainly pejorative messages. However, it has always described the
rich national mosaic between the German Mitteleuropa on one hand, Rus
sia and Eastern Slavdom on the other, and Turkey and the Islamic world in
general on the third. During the Cold War, it was sometimes used to mean
the smaller Socialist countries between Western Europe and the Soviet Union.
On the other hand, the term has raised objections, because it has been seen
as patronizing: after all, it implies that the area is defined as only being "so
mething else", as an area and culture which does not have equal value with its
neighbours and is construed as being something strange and backward, as the
"Other", compared especially to Western Europe.
However, since the object of this research is not to define the "reality'' of
1. The theme of this article is developed more widely in my Finnish book Vares, Vesa, Vierok
sutut kohtalotoverit: Sttomalaisten näkemyksiii itiiisen Keski-Euroopan ja Balkanin kansoista
maailnUlnsotien viilillii (Helsinki 2015).
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the area, but to analyze the outward image it had in one specific case, the term
is used in the traditional sense in this text: it describes countries bom from
or decisively influenced by the collapse of the Habsburg, Hohenzollern, and
Russian Empires and the Sultanate. These states did not by any means create a
single entity- far from it, many ofthem were arch enemies hut in Western and
Northern Europe they had a common image: it was an area, in which political
culture, political education, models of behavior, fabric of the society, general
civilization (including literacy), etc., were considered undeveloped compared
to the "West" or the "North". 1his was the way these countries were very often
seen also from the viewpoint of another upstart, another newly-independent
product of the World War: Finland. It is the image, not the reality of the ob
ject as such, which is the theme of this research - and what the image meant
to Finnish security policy, when the country was seeking allies in post-World
War I Europe.
When it came to image policy, Finland was a different case from the establis
hed states ofWestern and Northern Europe. As a country which had become
fully independent for the first time in its history in December 1917, it was in
dire need ofimernational attention, recognition, and a good, Western image of
its own. In this article I describe how the Finns tried to build this kind ofimage
using the "Europe in between" as a tool in order to build their own identity.
1his does not mean that they would have created a conscientious program
to use the image of the "Europe in between" to their advantage; this sort of
identity-building is often very instinctive and not even always produced for
external, but rather internal use. It is equally important to convince oneselfof
being more advanced, "better" than someone else, or at least equal to someone
who is generally assumed to be more advanced. Nevertheless, the image of
the "Europe in between" came in handy for some needs for identity-building.
Actually, this was not even the only time the "Europe in between" has been
used in Finland for this purpose - not the first and not the last. The image of
being "Eastern" and "former Russian" has always been problematic to Finland,
and the Finnish way to categorize the "East" and the "Europe in between" has
been largely the same as the Western one. And it has been a major point not
to end up in the same category as the "East" either culturally, economically or
in security issues. Afrer all, it was the East which was the security problem for
Finland Russia.
1herefore, the image of the "Europe in between" has had relevance to
Finnish way ofseeing oneself, and this relevance was perhaps at its high point
between the wars. Simultaneously, it must be remembered that to most Finns
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the "Europe in between'' was not an issue at all. Most Finns had some notion
and stereotypes about Swedes, Russians, Germans, the British, Americans, etc.,
but very few had any specific interest in, let alone knowledge of, for example,
Bulgaria or Yugoslavia. The contemporaries seldom had anything to do with
them. It was typical to categorize and stereotype the area in very vague and
general terms; at least behind Poland and Hungary, it was all "Balkans" in the
Finnish stereotypes. And Austria was actually German, and Czechoslovakia a
peculiarity.
However, there were also specialists who recognized the distinctiveness of
separate nations, their histories, political status, and habits. 1hese specialists
belonged to the ranks of diplomats, journalists, academics, or businessmen
- seldom to active politicians or the military and they wrote their views in
envoy reports, periodicals, daily newspapers, correspondence, etc.
The problem with these sources is of course the fact that there was no constant
concrete Finnish interest in Central Europe, and therefore there is no steady
How of sources anywhere which would represent the wide Finnish opinion.
Moreover, the sources mentioned above are very different from each other in
the sense that some of them were meant for rhe publie, while others were abso
lutely secret. Therefore, it must always be borne in mind that the conditions in
which the sources were written and their aim is of utmost importance when one
interprets their content and meaning. A diplomat can be very straight-forward
when he reports to the Foreign Ministry if he says something in public he
must be extremely careful. A politician in Parliament has more freedom than
a diplomat in public, but is, nevertheless, politically accountable for his words.
A journalist writing a news report of, for example, some Balkan coup, or a po
litician writing an account for his diary or a colleague, can use very emotional
and political terms, and a professor writing in a scientific periodical uses other
types of rhetoric, etc. Travel books usually concentrated on exoticism and had
commercial motivations. The sources of this artide and of my mol'e extensive
studies of the theme consist of all sorts of sources mentioned above.
However, the difficulties that the nature of the sources create should not
be exaggerated either. The features referred to apply to all historical sources in
some sense, and since the image of the "Europe in between'' seldom touched the
concrete interests, let alone life interests, of the contemporaries, the difference
between public and non-public sources turned out ro be less pronounced than
in many other cases.
The viewpoint ofthis research is to recognize and analyze the 1'tnnish im age
buildingprocess and attempts toftnd solutions for Finnish securitypolicy. This paper
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will examine this by using methods of history of mentalities and stereotypes
induding rhe study of the "Other". It was in the interest of Finnish nation
building and identity-building to find "comrades in destiny", or alternatively
"Others", who could be seen as less developed, less civilized, and less organized
than Finland was. In this way, Finland could find its "rightful" place in Europe
and join a reference group which would raise the Finnish status and image
abroad. This was a very natural mental reaction in a new nation, which felt
insecure and feared threat from outside - or just feared oblivion. 2 Even though
the "Europe in between" was remote and could therefore scarcely offer direct
security guarantees, it was considered better not to be left alone. And, on the
other hand, if one had a chance to improve relations with more well-known
and stable Scandinavian neighbors and wanted to make them more tempting
to the Finnish general public, the "Europe in between" could be used as the
"Other", even as a warning example.
When studying national identities and nation-building, one can hardly
escape mentioning Stuart Hall and Benedict Anderson. Hall emphasizes how
the national culture is actually always a discourse - a way to create definitions
and meanings which direct and organize our activities and the notions which
we entertain about ourselves. Benedict Anderson's famous term of the nation
as an "imagined community" carries the same message.3 The term "Other" has
become all but compulsory for identity research, especially if it is dealing with
national stereotypes, since the days of Edward Said. The "Other" has been a
way to create enemy images or a way to convince oneself how one is superior
to someone else, and thus decidedly better. The dangerous "Other" has also
been an excellent, unifying mobilizer, because the "Other" can very swiftly be
transferred to a danger, a threat. Since there is seldom anything as efficient a
tool to add cohesion in one's own group as a common threat, this method
has been used very extensively in world history - and still is (and not only by
Nationalist cirdes). Heinrich Olschowsky maintains that it is a question of
simplifications and of the interaction between the "Self" and the "Other" and
between facts and assumptions.4
2. Harle, Vilho & Moisio, Sami, .Missä 011 Suomi? Kansallise11 ide11titeettipolitiikm1 historia ja
geopolitiikka (Tampere 2000). However, Harle and Moisio are not historians, and their
methods relate more to international policy, political science and geopolitics.
3. Hall, Stuart, Identiteetti. Translared and edited by Mikko Lehtonen and Juha Herkman
(Tampere 1999) p. 47, 122.
4. Olschowsky, Heinrich, "Sarmatismus, Messianismus, Exil, Freiheit typisch polnisch?", in
Lavaty, Andreas & Orlowski, Hubert (red.), Deutsche und Polen; Geschichte, Kzdtur, Politik.
Herausgegeben von Andreas Lawaty 1111dHubert Orlowski, 2. Auflage (Miinchen 2006) p. 279.
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Especially national stereotypes can be very persistent, and it is common
that quite old stereotypes (which one thought had already become outdated
and extinguished) keep returning <luring times of crisis, As Hubert Orlowski
suggests of the nature ofthese long-term stereotypes: it is not essential that the
stereotypes would be active for a long time without interceptions, it is the very
fact that it is so easy to bring them to life over and over again that is important. 5
It is typical that nations of "national characters" and of typical cultures of be
havior and ways of thinking are so persistent and they are so often used, both
as positive examples in order to "return to the original national virtues" and as
enemy images of the "Other", the threat.
Finland has not been the only country where it has been tempting to use the
"Europe in between" as a tool for identity-building. Quite the contrary, Finland
has been an apprentice in this genre and it has very often been put into the same
category by Western Europe and Scandinavia itself. It has been very common
to see Eastern Central Europe and especially the Balkans as the "Other" in
European history. Larry Wulff describes in his classical study Inventing Eastern
Europe (1994), how the Age of Enlightenment invented "Eastern Europe" to
be its contradiction; before that, it had rather been the habit to make a distin
ction between the North and the South than between the West and the East.
Now the image of Eastern Europe was created to serve as a proof of Western
superiority; "Eastern" was something definitely different and more barbarian
than the West. Wulff calls this way of thinking "philosophical geography", It
was a way of inventing Western Europe as well.6 The same argument can also
be found in other famous books which deal with the image ofEastern Europe
and especially the Balkans, including Maria Todorova's Imagining the Balkans
and Vesna Goldsworthy's Inventing Ruritania.
The "Balkans" has very often been the utmost European "Other". The
"Balkans" and "Balkanisation" have been used as a symbol for disintegration
and atomization.7 It has also been a free field for the popular culture to create
primitive and exotic milieus which would have been considered totally inconceiOrlowski, Hubert, "Stereotype der 'langen Dauer und Prozesse der Nationsbildung.", in
Lavaty, Andreas & Orlowski, Hubert (red.), Deutsche und Polen: Geschichte, K11lt111; Politik.
Hemusgegeben von Andreas Lawaty 1111d Hubert Orlowski, 2. Auflage (Miinchen 2006) p.
278.
6. Wulff, Larry, Inventing Eastern Europe: The Map ojCivilization on the l,find ojthe Enlighten
ment (Stanford 1994) p. 1-16, 357-361.
7. Todorova, Maria, Imagining the Balkans, updated edition (Oxford 2009) p. 3, 21, 32-34,
118, 119; Goldsworthy, Vesna, Inventing Ruritania: The Imperialism ojJmagination (New
Haven and London 1998) p. 29---41.

5.
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vable in Western Europe, including vampires and werewolves. Karl May wrote
a travel book about the Balkans without ever being there, and Bram Stroker
created Dracula without ever visiting Transylvania. Agatha Christie, in 1he Secret
ojChimneys, created a state of Herzoslovalda, the capita! of which was Ekarest
and the "hobby'' of which was to "assassinate Kings and malce revolutions" (in a
geographical sense, another author created an equally bizarre state: Swartzwald
Moldau). George Bernard Shaw wrote a play of a war, then decided to situate
it in the Balkans, and in the end changed the Serbs to Bulgars and vice versa. 8
Herge's Tintin had an adventure in Syldavia (threatened by Borduria), and
Charlie Chaplin's 1he King in New York started from a revolution in Estrovia.
And so on. Even the Finns have participated in this cinematic stereotyping. A
film En ole kreivitär (I'm not a Countess, 1945) takes place in the fictional state
of Pomerania, which is quite a mishmash of different national characteristics,
but brings mainly Habsburgian Balkans to mind.
Thus the Finnish stereotypes of the "Europe in between" were not created
in a vacuum: it was a case of Western European mentality on a smaller scale.
There was not very much knowledge, but plenty of stereotypes - and very limi
ted concrete contacts. Mentally it was the same thing as Neville Chamberlain
referring to Czechoslovakia in 1938 as a "far-off country, of which we know
hardly anything". 9 However, there was one major difference: for a great power
like Britain, the "Europe in between ' ' was an object and a risk in security policy,
for Finland the area was first a potential ally, and afterwards it was feared that
Finland would be treated as a part of it. W hen calamities struck the "Europe
in between'', the Finnish attitude was very much the same as Chamberlain's:
better not to be involved. Real security could come only from other directions.
The Finnish narratives of the "Europe in between" will now be examined.
These narratives, even though they were produced by a small section of Fin
nish society and mainly created and enforced stereotypes, molded the Finnish
perception of the area, and indirectly also preserved the Finnish self-image and
identity. These narratives reveal what the Finns saw or rather wanted to see and
how they emphasized the pros and eons: was there something positive to be
learned from these nations, or were they warning examples? Why did one create
these particular narratives? And even though these narratives were different,
were they mutually exclusive to the Finnish mind? The latter, of course, does
8.
9.
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not exist anywhere as an entity, but rather refers to all those who expressed any
lmowledge or interest in the theme discussed here.
The Finnish attitudes towards Eastern Central Europe and the Balkans
- the "Europe in between" - can be categorized in four narratives: a sympat
hetic narrative of comrades-of-destiny and of a reference group; a narrative of
fascinating exoticism; a narrative of peculiar political culture and society; and
a narrative of an undeveloped, wild, unnatural way of life. All these narratives
existed during the entire interwar period, and it was not unusual to find several
of them in the same source simultaneously, even when they contradicted each
other. However, their contents and importance changed, and the final outcome
was that there never was a single narrative that could have been a real, positive
alternative to the Finns or that would have been able to challenge the Scandi
navian and Western self-image of the Finns - the image which assured to them
that they represented a higher level of culture and civilization than the "Europe
in between" and which defined how Finland faced the crisis of the late 1930s.
However, it could feasibly have gone the other way. Was it possible that
Finland would take the course towards south, towards Eastern Central Europe,
rather than towards Scandinavia and Western Europe?

Vibrate comrades of destiny
After the First World War, the "Europe in between'' was not as remote from
Finland as could be thought today - neither politically, in the sense of men
talities, in the sense of the structure of the society, or even geographically. The
distance from Warsaw to Helsinki is less than from Helsinld to the northern
Finnish border, and if you consider the Baltic states as part of the "Europe in
between'', the latter is actually a near neighbor. Even the official foreign policy
of Finland was seriously interested in the "Europe in between", or at least in
its northernmost nations, and the civic society entertained a wide, romantic,
and quite stable sympathy for one particular nation in the area - Hungary.
Actually, it first seemed that there would be little competition for an al
liance with the Baltic and Eastern Central European nations as it come to the
security issues of Finland. The cornerstone of Finnish security policy in 1918,
Imperial Germany; 10 had collapsed, Britain remained uninterested in a periphe
ral small nation, the interests of France were considered alien for Finland by
10. See for example Hentilä, Marja-Liisa and Hentilä, Seppo, Saksalainen Suomi (Helsinki
2016); Vares, Vesa, Kuninkaan tekijlit: S110111alai11en mo11arkia 1917-1919. lvlyyttija todel
lis1111s (Juva 1998),
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large sections of Finnish society, and the relations with Sweden were cool for
some years because of the Åland Island question. It seemed that the "Europe
in between'' might become the reference group for Finland. After all, those
countries found themselves in a very similar position to that of Finland in the
early 1920s: the enemy was (mostly) the same, the interests were the same, the
position as a newcomer in the European concert was largely the same, the fabric
of the society was the same - Finland was a peasant nation like the countries
in Eastern Central Europe, whereas Scandinavia was much more advanced in
industrial and urban development. Since the earlier pro-German sympathies
of the two most important parties in the beginning of the 1920s, the Agrarian
Union and the National Progressive Party (the Liberals), had faded, these parties
were not worried even by the fact that the patron of the new Eastern Central
European states was France, which did not enjoy much popular support in
Finland between the world wars. Quite the contrary: Finland should join the
cause of the victorious powers and become more Western, which included
embracing France as well.
The leading forces of Finnish foreign and security policy were at first centrist
- a Liberal President and governments led by the Agrarians and the Progressives
- and these were more favorable towards the "Europe in between" than either
the traditional Conservatives or the Socialists. The first President of the Repu
blic, K. J. Ståhlberg, and a the long-time Foreign Minister RudolfHolsti, were
very much pro-Entente and henceforth interested in cooperation with Poland
as well. Holsti had visions of an even wider pro-Entente coalition in Europe,
including Finland, the Baltic States, Poland, Romania, and Czechoslovalda.
This coalition would operate under the umbrella of Britain and France, the
so called diagonal coalition. 11 Even in the 1930s he prophesized that Poland,
Romania, Czechoslovakia, and Yugoslavia were future super powers, which
knew their power, dared to do something, and were conscious of their goals. 12
In spring 1922, when the Progressives held all the key posts - President,
Prime Minister, Foreign Minister -Holsti signed a treaty of political coopera
tion with Poland, Estonia, and Latvia. The pact was directed against both the
Soviet Union and Germany in the sense that it included a paragraph according
to which all parties were obliged to support all other signatories if they became
11. Roiko-Jokela, Heikki, Ihanteita ja reaalipolitiikkaa: RudolfHo!stin toiminta Baltian maiden
kansainvälisen de jure -t11n1111sta111isen jareunavaltioyhteistyön puolesta 1918-1922 (Jyväskylä
1995) p. 130-135.
12. Korhonen, Keijo, Tt1rvallis11uden pettäessä: S11omi ne11vostodiplo111atiassa Tartosta talvisotaan
2. 1933-1939 (Helsinki 1971) p. 31.
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victims of an unprovoked attack- this definition was not limited to the threat
imposed by Soviet Russia. 13 The treaty caused protests in Finland and was not, in
the end, ratified by the Finnish Parliament. Holsti had to resign for overstepping
his mandate. Nevertheless, the mutual Finnish-Polish-Baltic Foreign Minister
conferences continued through the 1920s, and it was standard procedure to
refuse to condude any agreements with the Soviet Union individually.
Also the Agrarian Union, which was a much bigger party than the Progres
sives in the Parliament, favored the "Europe in between" although for different
reasons. The motives of the Progressives originated mainly from foreign policy,
whereas the Agrarian Union could find familiar features in the societies of the
"Europe in between". They were, by and large, agrarian nations, and it seemed
that they cherished the same ideals of newly-born nationalism and peasantry
after being liberated from previous oppression. They were thought to share the
same kind of youthful energy with Finland. The main object of this interest was
the Baltic area, especially Estonia, but Poland was equally important. Hungary
also enjoyed a good reputation in Finland, as it was considered a brother in
the Fenno-Ugrian tribe.
In December 1919, the strong man of the Agrarian Union, Santeri Alkio,
published a wide, nationalist, anti-Russian and "Eastern" geopolitical vision in
the leading newspaper of his party, Ilkka. He went even further than the usual
pro-Baltic and pro-Polish "barder state" visions which were usually connected
to the "Europe in between". Moreover, Alkio clearly marked his vision of the
new dynamics in the whole of Europe.
Alkio defined a new, vibrant centre for Europe. This centre would extend from
the Black Sea to the White Sea and indude Finland, Eastern Carelia, Estonia,
Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, and Ukraine. Alkio saw these countries as
an entity, because, according to him, they formed a common, autharchic area,
they represented the most educated and wealthiest parts of the former Rus
sian Empire, their peoples had the same origins, and they had experienced the
same kind of process of spiritual uprising, based on the urge to create a nation
state and on hatred against Russia. This group could become the new spiritual
leader for the whole of Europe, when Western Europe had already lost its moral
leadership because of imperialism and war fatigue. "Europe has to be reborn if
it wants to survive", Alkio wrote.
Because this might have sounded a bit fantastic for the contemporaries,
13. Vares, Vesa, Konservatiivi ja 11111rrosv11odet: Lauri Ingman ja hii11e11 poliittinen toimintama
vuoteen 1922 (Helsinki 1993) p. 598, 599.
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Alkio added a touch of Realpolitik to his vision by emphasizing its material
resources and the vast decline of the previous oppressor. He speculated that
even Siberia was on the brink of independence, and after that Russia would
be left with only 40 million undeveloped inhabitants, only 3 percent of whom
were literate. The new coalition of states, on the other hand, would have a
population of 80 million.14
Alkio was an active, influential parliamentarian, bur he also had the repu
tation of being a very ideological, even emotional, visionary, who might get a
little toa carried away by his own visions. Bur he was not totally alone. V.M.
Viljanen, one of the leading civil servants in the Ministry for Commerce and
Industry (later Director of the Union oflndustry in Finland), published a book
called Suomi, reunavallat ja Venäjän kysymys ("Finland, the Barder States and
the Russian Question") shortly after Alldo's article was published. He defined
Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, and Ukraine as these bar
der stares and maintained that the purpase of his boak was to create solidarity
between them as they were fighting for their existence.
Viljanen did not deny that the connections to Scandinavia were very im
portant as well. However, according to him, that direction was now out of the
question, because the Scandinavian countries were too weak, Sweden and Norway
had territorial claims on Finland, and the question of the Finnish minority in
the narth of Sweden had not been solved. Finland cauld balance its economy
anly with the horder stares, since Europe had last its health and Russia was in
turmail. In this situation, the barder stares were the only option which Finland
could trust and with wham it was possible to create sound economic relations.
With these 85 million people, Finland could defend its existence bath against
the East and the West.
Viljanen was even mare geopalitical than Alkia in the sense that he con
centrated an material resaurces and advantages, whereas Alkia was a politician
and an ideolague. ViJjanen emphasized how Finland cauld obtain products it
needed from the barder states, while enjoying an almost unlimited market for
its own exports. The population and natura! resources were richer than anywhere
else in Europe. The conclusions were very much the same as Alkio's: this was
naw the right reference graup in Europe for Finland. And especially Paland
was the new heart of Europe, the only state which could keep the Bolshevik
paison from spreading inta Europe. 15
14. Ilkka 16.12.1919.
15. Viljanen,V.M., Suomi, reimava!latja Venäjän k)'SJlll)'S: Talottspoliittinen tutkielma (Helsinki
1920) p. 5, 11-18,33,34, 55-65,74,75.
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However, these remained visions. Once the Soviet Union and Weimar Ger
many had consolidated, and democracy in the border states started to crumble,
optimism soon faded especially since there was not any mass movement in
Finland which would
had concrete interest to keep the interest in the
"Europe in between" alive.
Poland still enjoyed some sympathies inFinland. Alldo travelled in Poland
in the late 1920s with a delegation ofFinnish newspapermen and published a
travel book from his experiences. He describes, how at first he had been suspi
cious and found the parts of Eastern Poland undeveloped, and- as a traditio
nal Lutheran - he included very bitter comments about the influence of the
Catholic Church in Poland. However, when the trip advanced to Central and
Western Poland, Alkio's comments became much more appredative, he found
more and more resemblance betweenFinland and Poland, and was extremely
impressed by Polish history and fervent patriotism. He saw a glorious future
for Poland, if the nobility, the middle dass, and the peasants could realize how
they must unite to elevate their fatherland. Even the Catholic Church acquired
some appreciative features. 16
At the end of the day, in some cases, Poland could be seen as a positive factor
inFinnish security policy. Its mere existence meant that there was a considerable
power who had the same enemy thatFinland had and which would ensure that
Finland would not have to face the Soviet threat all
time alone. As can be
seen from Piotr Wawrzeniuk's study on the observations of the Polish military
attache inFinland and Estonia, you could even find common values, at least
in anti-Communism and in military defense against the Soviet Union. The
Polish attache seems to have entertained a fairly good opinion of theFinnish
l 930s. It seemed that
Army and theFinnish civic guards, especially <luring
there was no danger of right-wing coups or overdriven pro-German feelings
among them, even though the contacts with the Estonians were more cordial
than towards theFinns. 17
1he case of Finnish-Hungarian relations was a special one. There were
mutualFenno-Ugrian warm feelings, both countries felt they had a mission as
a Western bastion which had already once stopped the Bolshevik menace, and
theFinns felt that Hungary had suffered unjustly in the PeaceTreaty ofTria
non. The reports of theFinnish envoys tended to romanticize the Hungariah
16. Alkio, Santeri, S1momalehtimies kesiimatkoilla (Porvoo 1928), s. 194, 202, 208-212, 223,
229-231,247-249,274-276.
17. Wawrzeniuk, Piotr, "Potentiella alliansbröder i norr? Finland och Estland i polska säkerhets•
bedömningar 1918-1939",Historisk Tidskrift.for Fi11!1111d3 2011, s. 231-238,243,244.
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nation and Hungarian leaders especially in the early l 920s, and the periodicals
and the newspapers emphasized the aspect of an unjustly treated victim and
the greedy, much less civilized neighbor states. There were constant cultural
contacts between the two countries that eventually led to signing ofa cultural
treaty in 1937 . 18

Realism sets limits
However, as a rule, the "Europe in between" was to remain only an appendix
of the Baltic states and Poland. Czechoslovalcia, Romania, or Bulgaria might
get some interest and sympathy from individuals, but otherwise there was seri
ous interest only in Hungary, because ofthe alleged national lcinship. But how
would Finland ever find common concrete interests even with Hungary in
security policy, when the countries were so far apart geographically, had very
different problems and political systems, and even the trade between them was
very modest? Romantic notions of lcinship and mutual sympathies did not
carry political weight or give concrete security guarantees.
A Finland ruled entirely by the Agrarian Union might have been able to
construct a narrative which would have connected the Finnish destiny to the
one of the "Europe in between". But this was not to be. The problem was that
the Agrarian Union was so extremely Finnish in its nature, that very few ofits
representatives had any interest in foreign affairs or in finding international
allies. "When it came to foreign policy or international affairs in general, the
Agrarian Union was by far the most passive and inexperienced political party
in Finland. The Progressive Party was stronger in these sectors, but even to the
Progressives Eastern Central Europe and the Balkans were, at the end of the
day, a backyard ofthe Baltic States and a subordinate clause in a narrative which
concentrated much more on the glamorous and modern Western Europe and
League ofNations.
Both parties also had to deal with the fact that the reality in Eastern Europe
did not support the idealized notion ofnations ruled by a democratic peasantry
for long. One after the other the states in the area became dictatorships, so they
could not be represented as a positive alternative any more. The area seemed to
be on the path to reactionary politics, the days ofthe old lords, or even Fascism.
None ofthese would advance the freedom and interests ofdemocratic peasantry.
18. The Finnish-Hungarian relations are the only more widely researched sector of Finland's
relations with the "Europe in between''. See for example Halmesvirta, Anssi, Rakkaat hei
moveljet: Unkari ja Suomi 1920-1945 (Saarijärvi 2010).
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Moreover, the parties in the centre controlled only one third of the vote;
especially the support for the Progressives sank all the time, and in 1939 the
party had only six Members of Parliament remaining. They could never dictate
the foreign policy, and to pursue a totally new line against a hostile majority
proved impossible. Both the Left (almost 40 percent of the electorate) and the
Right were very lukewarm towards the "Europe in between" because they did
not believe in its future and finally came to the conclusion that Scandinavia
was the most natural and advantageous reference group for Finland. Actually
all other parties than the Agrarians and the Progressives had something positive
to find in Sweden rather than in the "Europe in between": the Swedish People's
Party the same nationality, the Social Democrats the emerging welfare state, the
Conservatives a more credible and stable military partner than even the Baltic
states and Poland, let alone the "Europe in between" could ever be. 19
Even the visions of Alkio and Viljanen did not convince the traditional
geopoliticians. The standard geopolitical wisdom which was known in Finland
came from Sweden and Germany,20 and the military circles had little appre
ciation for the "Europe in between", since they could not visualize how these
unstable, far-off countries could be in any way useful (or willing to help) against
the only threat, Soviet Russia. Of course it might not hurt to have political
support against Russia, but even Poland did not seem totally trustworthy and,
besides, it was fiercely anti-German, while the Finnish military adored German
military professionalism. After all, the leading circles in the Finnish Army were
trained secretly in Germany during the First World War (the Jäger Movement).
There simply was not a "natural" Finnish interest toward the "Europe in
between". Finland's interests did not meet the Eastern Central European and
Balkan reality, and even individual countries of the area were of no lucrative
interest in Finnish domestic policy. Finally, it was not vital or even important
for any political party actively to "lobby" cooperation. Mutual trade was very
negligible, the area was physically distant, and it had no influence on Finnish
interests worth mentioning.
The Eastern Central European issues were not important enough to become
an issue for conflict in Finnish domestic policy either. The collapse of the pre
viously mentioned Warsaw Treaty of 1922 was of course an important political
decision, and there were also clear political reasons why the Social Democrats
and the Swedish People's Party did not participate in the Finnish parliamentary
19. See for example Soikkanen, Timo, Kansallinen eheytyminen - myyttivai todellis1111s? Ulko- ja
sisiipolitiikan linjat ja v11orovaik11t11s Suomessa vuosina 1933-1939 (Juva 1984) p.77-85.
20. Soikkanen, Timo, Y,jö R1111tu-Niikijii ja tekijii (Juva 1991) p. 29-37, 109-115.
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visit to Hungary in 1928: the Social Democrats considered the Horthy regime
reactionary, while the Swedes had no interest in promoting Fenno-Ugrian
cooperation. But these were the only exceptions when the "Europe in between"
caused any domestic quarrels, and the debate on the Warsaw Treaty in 1922
was the only one which caused the fall of a government.
The aforementioned debate also revealed that there was no way to convince
the political Right and Left, or the Swedish People's Party, of the advantages
of barder state cooperation. Besides, the Foreign Minister Rudolf Holsti had
made the major political mistalce of signing a political, not a military treaty.
The treaty obliged the signatories to advocate a benevolent policy towards
each other if one of them became a victim of an attack without any fault of
its own. The treaty did not limit itself to the Soviet menace, but threatened
to entangle Finland in the Polish-German and thus, French-German quarrels
as well. Besides, the signatories were obliged to support the new European
order constructed by the Versailles Treaty. This was abhorrent to the Finnish
Right and Left, since they considered the Versailles Treaty an unjustified act
of revenge. To them, Germany had been the victim ofVersailles. The political
right particularly felt gratitude towards Germany after its intervention in the
Finnish Civil War in 1918. 21 When Soviet Russia and Germany concluded a
treaty of mutual cooperation in spring 1922, the WarsawTreaty seemed more
hazardous than ever.
The process of bringing down first the foreign minister and then the Go
vernment was due not only to foreign policy or to the conceptions one had
about the "Europe in between''. There were deep divisions in domestic policy,
and Foreign Minister Holsti was an extremely hated figure, especially among the
political Right. The debate that led to the vote of no-confidence is of interest,
especially when it comes to the views held towards Poland.
Poland did not get a favorable treatment, and it became clear, that the
majority of the MP:s did not appreciate Eastern Central Europe as the right
reference group for Finland. Poland was criticized for its heavy-handed policy
towards Germany and Lithuania (especially the annexation of V ilnius), for
unpredictable behavior, and for acting as a tool of France. Nobody claimed to
feel any animosity towards Poland, but it was stressed that Poland had other
interests than Finland, and it was not in Finnish interests to be seen as a part
of a pro-French, anti-German coalition. It was especially the Social Democrats
who warned that Poland was under French influence.
21. Vares (1993) p. 598-601.
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As the Social Democrat Våinö Voionmaa opined, Finland could not be drag
ged inta "French-Polish great power policy", and Finland differed from Poland
on many points, including race, geographical stams and strength. Polish power
politics could prove perilous to Finland. 22 Another Social Democrat advocated
open cooperation with Scandinavia and Western Europe,23 and a third one
claimed there was "a bellicose feature" in Polish politics . 24
It was mainly the Agrarians, like Alkio, who defended the Treaty. Alldo
repeated same of his points from 1919, although now he emphasized them
as defensive arguments: if even one of the horder states would lose its inde
pendence, Finland had cause to worry about its own destiny. Finland had a
common cause wirh the horder states, he emphasized, and he, Alkio, was not
afraid of rhe expansionist features of Polish foreign policy. He confessed rhat
it was possible that Poland entertained these thoughts towards the East, bur
insisted that the treaty would not compel Finland to support that kind of
policy, only to support Poland, if Poland was attacked. Alldo repeated that the
new countries in Central Europe and South Russia were future allies for Fin
land, because of their common interests. That type of alliance would become
an alliance of freedom, because it was meant to guarantee the independence
of these countries against potential aggressors. 25
Poland might still have enjoyed same sort of support and even admiration
in Finland as a nation, but mainly, afrer 1922, it was not a realistic alternative
to Finnish security policy. It was considered too unpredictable and potentially
expansionist - perhaps even foolhardy; or at least too brave and patriotic even
for its own good. There were no serious attempts from the Finnish side to renew
the 1922 project, and the Polish attempts were cordially put aside.
It is illuminating that the successor af President Ståhlberg was an Agrarian,
and yet he was extremely cautious and suspicious towards Polish diplomacy.
Lauri Kristian Relander (1925-31) was no Santeri Alldo; he was much more
pro-Scandinavian than mast of the party elite, and he dreamt of a wide union
which would connect Scandinavia and the Baltic stares under the protection of
Britain and Germany.26 There was no room for Poland in this equation. Relan
der found the Polish envoy in Helsinki extremely patronizing and assured the
22.
23.
24.
25.
26.

VP (Finnish Parliament Sessions) 1922, p. 2774-2776.
Ibid., p.2781-2785.
Ibid., p. 2885, 2886.
Ibid., p. 2787-2791, 2876.
Presidentin päiviiki,ja L Lauri Kristian Rela11deri11 11111istii11pa11ot vuosilta 1925-1927, pu
blished by Eino Jutikkala (Helsinki 1967) p. 81.
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Swedish envoy that he, Relander, would try to pull even the Baltic states from
the "unreliable and Slavic embrace of Poland". 27 Relander kept a very detailed
diary during his Presidency, and the entries concerning Poland are almost un
failingly critical. He summed up: yes, Poland had a large army, but if you took
into account the risks which Polish foreign policy faced, Finland would become
much stronger through a Scandinavian rather than a Polish orientation. 28
Polish domestic development, moreover, like the Pilsudski coup in 1926,
hardly encouraged doser cooperation. The Finnish envoy in Warsaw (and later
Foreign Minister) Hjalmar J. Procope assessed that the new system was neither a
total military dictatorship nor Fascism, but rather a sign that the Poles bad been
ready for a "strong man" government for a long time. Everyone above the large,
indifferent mass of people had been into politics, and this had led to common
contempt towards the Parliament and to the nation that one had to abandon
the party strifes somehow to get back to work. This was why the coup had suc
ceeded, and most parties still wanted to give the new Government a chance.29
It is not essential whether this analysis was accurate or not. In all cases it
was dear that this kind of development did not make the only counny that
was potentially useful for Finland in the area a lucrative option. By the end of
the 1920s the Progressive Party, too, had orientated itself towards the League
of Nations, and the Agrarian Union concentrated on domestic policy. The
political Left never really bothered much about the "Europe in between". The
Social Democrats had some interest in Austromarxism, and at the end of the
l 920s they were also somewhat influenced by it. However, even the Austrian
democracy fell, and after that Czechoslovalda was the only state in the area which
the Social Democrats could consider a democracy. They could not visualize
any cooperation in security policy either. Seen from the Western and Nordic
Marxist view, the area represented mainly reactionary, agrarian backwardness,
and all this was often seen only through the lenses of one's own ideology and
called "Fascism''. Actually, Pilsudski's coup in 1926 had some sympathies from
the Finnish Left, because he was seen as a counter-force against Fascism.30 In
all other respects, there was not much to become interested in or hopeful for
in the area.
27. Ibid., p. 102, 223.
28. Presidentin päiväkirja IL Lauri Kristian Relanderin muistiinpanot vuosilta 1928-1931, pu
blished by Eino Jutikkala (Helsinki 1968) p. 436.
29. Utrikesminisreriets arkiv, Procopes rapporter 18.5.1926 och 12.6.1926. UM 5 C 13,
\Varsaw.
30. Vares (2015) p. 239-241.
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The Finnish Right-wing never had any real appreciation for the "Europe
in between" either. The moderate Conservatives considered Scandinavia to be
the real reference group for Finland and, if possible, one would gladly have
seen Germany and Britain as patrons and big brothers of Scandinavia. The
"Europe in between" was considered far too weak and undeveloped. W hereas
Sweden had had no interest in cooperation with Finland as a Baltic country
in the 1920s, it was quite a different matter in the 1930s, especially <luring its
latter part, when Finland actively emphasized its desire to belong to Scandina
via, and Sweden became interested in a more solid Nordic alliance in order to
strengthen Nordic neutrality. 31
The Conservatives were not shocked to see the area drifting into dictator
ships. According to them, this concerned only the nations in question, and
the right-wing mentality was often tempted by the notion that a "strong man"
government would be more efficient than a parliament which was full of diverse,
conspiring parties. Nevertheless, not even they could appreciate a regime which
could resort only to police measures or military means, because such conduct
would malce any true national awakening and national cohesion impossible,
and the Finnish right-wing longed for these. Eastern Central Europe and the
Balkans seemed to be simply too unstable and uncivilized to qualify as a refe
rence group that would be suitable- good enough for Finland.
'The Swedish People's Party particularly rejected the connections to the
"Europe in between" and also to the Baltic countries. That sort of orientation
would jeopardize the Scandinavian line of effort and also strengthen Finnish
nationalism in Finland and thus marginalize the Swedish-speaking minority.
Because of this, the Swedish-speaking elite had very little interest in the "Eu
rope in between" and even took very little part in the debate which dealt with
the area. They had rejected the Warsaw Treaty altogether. In their eyes, the
treaty would put Finland in a wrong camp in Europe. Besides, many Finnish
diplomats belonged to the Swedish-speaking population, and they naturally
favored the Scandinavian direction.
There were some exceptions. Hjalmar Procope had some leanings towards
Poland, especially <luring his time as an envoy in Warsaw. Professor Väinö
Tanner (Professor of Geology- not the much mote famous Social Democrat
politician Våinö Tanner) served as an envoy in Bucharest in the early 1920s,
31. Of this rapproachment, see for example Soikkanen {1984) passim; about the development
of Sweden's security policy, see for example Wilhelm ""'"''"'""' Svensk utrikespolitik 193945 (Stockholm 1973) passim; Krister Wahlbäck, jättens andedräkt: Finla11dsfiitgt111 i svemk
politik 1809-2009 (Atlantis 2011) passim.
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and at first he was interested in recommending cooperation, maybe also some
sort of a wider alliance, with Romania. However, Procope became the Foreign
Minister to whom even Poland became a secondary issue, and Tanner soon
got extremely frustrated at what he saw as Romanian inefficiency, instability,
corruption, and unreliability.
It was dear that the only security which Poland and Romania could offer
would be the fact that Moscow would need to tal<:e them into account as well
when it made plans about Finland. You could not count on having the same
interests and mutual confidence in a more concrete sense. 32

Unorganized and corrupt
The attitude of the Finnish right-wing, and that of the nationalist intellectuals
in general was, as the strongman of Finnish Conservatism Lauri Ingman put
it, "Finland is no Albania".33 J. K. Paasikivi, another distinguished Conser
vative and later President of the Republic (1946-56), wrote in his diary in
1922 that the Balkan nations still belonged to the nineteenth century.34 Being
"Eastern'' still had the pejorative stigma of being wild und uncivilized, and
one wanted to stay away from such company, due to the sense that Finland's
own levd of civilization was so much higher, the Finnish society and morality
so much healthier, and
Finnish way of conducting things so much more
honest and matter-of-fact than its counterparts in the "Europe in between".
'Ihe latter represented the "Other" - not the dangerous kind, but a kind which
was suitable for bolstering one's own ego, to make oneself feel better, and to
highlight for others one's own positive features. Some descriptions of Roma
nian corruption and Hungarian Jews are even outright hostile, depicting a
true enemy image.
Romania was seen as the archetype and hotbed of corrupt governments.
Not only Tanner, but also all other Finnish envoys in Romania got used to
explaining in their reports to Helsinki, that the Romanian way of thinking and
conduct was absolutely different from the Finnish ones. Law was not seen as
binding, let alone holy. Everyone took it for granted that everyone would seek
their own material advantages in high offices, corruption was not an exception
32. See Vares (2015) p. 133-151, 235-238.
33. Umi Suomi 13.1.1920.
34. Kansallisarkisto (Nationalarkivet), J.K. Paasikiven kokoelma, J.K. Paasikiven päiväkirjat,
1922, p. 48.
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but a system, and no one thought that they would be morally compelled to
follow up their promises and contracts. 35
According to the Finnish envoy, there existed absolutely no element of
confidence in this society. The Romanians were ready to believe anything about
anyone, and no one was above suspicions. 36 There was only dishonesty, and
even though the state was bankrupt, everyone lived as lavishly and misused the
official fonds as much as they could. The Finnish diplomat reported that his
No1wegian colleague had called the Romanian conduct "swinish", and evidently
he agreed. He no longer lmew whether it was possible to maintain commercial
relations with this kind of country anymore.37 Having to negotiate with the
Romanians was a "punishment".38 Also, the elections were always dishonest.
Elections were manipulated by the ruling party, and as stated in one report: the
Romanian Parliament was the nicest and most obedient Parliament in the world,
since practically all its members always belonged to the Government party.39
All this was diametrically opposed to the Finnish self-image, in which ho
nesty, being true to one's word, Lutheran work ethics, paying back all debts,
and modesty in conduct were always seen as an ideal, and a part of the Finnish
national character. Politically, the Finns emphasized how law-obedient and
democratic they had always been <luring their history. They could also refer
to fresh examples, such as the fight for the Finnish Constitution against the
Russians from 1899 to 1917, and being the first nation in Europe to have
universal suffrage, including womens, in 1906. In the 1930s, one could also
add to these merits being the only country to pay its war debts to the United
States. All this created the Finnish self-image - while the "Europe in between"
seemed to offer only a warning example.
Countries like Yugoslavia, Austria, and Czechoslovalda also seemed "unnatu
ral", although for other reasons. Yugoslavia and Czechoslovalda were considered
strange amalgamations, in which national unity was impossible (although
Czechoslovalda did enjoy some appreciation for remaining democratic, and
Masaryk was admired as a person). And Austria, it was totally artificial, a state
against its own will. "Bad works of Versailles", as J.K. Paasikivi put it in his
diary; it should be part of Germany.40
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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EvenHungary had proved a disappointment. The official image ofHungary,
in travel books and articles, remained positive. There seemed to be genuine
positive exoticism in Hungary. True, the Hungarian work ethics did not seem
to meet a Lutheran Nordic standard, but the Hungarian passion for their
beliefs and their fervent nationalism compensated for this and offered some
counterweight to the deep melancholy of the Northern people. As one Finnish
author put it, the Hungarians were children of the moment, they had a very
high opinion of themselves, and perhaps deservedly.41
This approach, however, merely prevailed on the surface, demanded by the
art of political correctness. In the diplomatic reports there was a very distin
ctive shift from depicting Hungary as a poor victim of the Trianon Treaty, to
describing it as an authoritarian, ultraconservative, undemocratic state, which
had not taken care of its poor people - and was now, because of all this, on the
brink of a National Socialist takeover. In the 1920s there had been very romantic
reports ofHungary and its leaders, but gradually these gave way to descriptions
of manipulation of elections, pro-German foreign policy, anti-Semitism, and
the social want of the people.42 The Hungarians were not treated as harshly
in the reports as the Romanians, and it was often stated that they had had no
option, but nevertheless, it all seemed very "un-Finnish".
Even though the Finns almost unfailingly considered themselves culturally
and in every other aspect superior compared to the "Europe in between'', the
tables were occasionally turned and the Finns had to explain Finnish political
events to those whom they considered to be more "Eastern". For example, in
1932, one had to mal<:e excuses for two things: the non-aggression pact, which
had been concluded with the Soviet Union, and the abortive coup in Mäntsälä
(which surrendered after a few days without bloodshed).
The non-aggression pact seems to have surprised the Romanians in par
ticular. The Finnish envoy emphasized to them that he understood that it
would have been in the Romanian interest if no country had entered into such
negotiations with the Soviets. Even Finland had not taken any initiative in the
matter. However, since so many others had already concluded such a treaty with
the Soviets, the Finns had not found it politically advisable to be left entirely
isolated against the Soviets, and even a treaty which was not quite satisfactory
was better than no treaty at all.
A Finnish diplomat in Prague had had to explain the "incidents" in Mäntsälä.
13.3.1938, s.a., 14.5.1938.
41. Järventaus, Arvi, Itkevien pt1j11jen mt1t1. Unkt1rit1 sieltiija tiiältä (Porvoo 1939) p. 7, 8.
42. Vares (2015) p. 222-235, 286-288.
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According to him, they had not raised that much interest in Czechoslovakia,
and it had usually been assumed that it had been a demonstration somewhat
similar to the Peasant March in 1930. That march had been an anti-Communist
demonstration of 12,000 right-wing and peasant men from the provinces at
Helsinki, comparable to the Swedish Bondetåg of 1914 or a "light version" of
Mussolini's march to Rome. Since the Peasant March had a better reputation
in Prague than an attempted coup would have had, he did not correct these
interpretations. Besides, the Czechoslovaldans were used to hearing news of
coups in their neighboring countries. 43
In the Finnish eyes, however, this was the very point: Finland should be
too good and civilized to be the source of anything like the same ldnd of news
that you could hear from the "Europe in between".
The aspect of exoticism remained, both ofHungary and of other countries
in the area, and its content changed little during the entire period. It is true
that the narratives of sympathy and common destiny faded, and the themes of
disorder and dictatorship rooted themselves deeper and deeper in the minds of
the Finns. But naturally theHungarian Pusta, the PolishHuzars, the turbans of
Bosnia, the peasants of the Balkans, etc., still remained exotic and fascinating,
and this narrative remained robust while the critical narratives became ever
more critical. This exoticism, however, represented merely entertainment, and
was devoid of political content.

Conclusion
Nonetheless, the Finns, so assured of themselves being civilized Westerners
and Scandinavians, might have been in for a shock, had they had a chance to
read British, German, or Swedish diplomatic reports about themselves. The
Finnish "national character" received very much the same attributes in these
as the "Europe in between". Also these reports talked about a nation in which
politics was pursued in a peculiar, somewhat sinister fashion, whose national
character was sullen, stubborn, and simple, and to which one referred using
stereotyping, somewhat scornful, terms. The reporters also often made a dis
tinction: these features were typical especially to the Finns, as the Swedish
spealdng part of the population was much more civilized.
43. Utrikesministeriets arkiv, Ruuskanens rapport 7.4.1932 och 13.10.1932. UM 5 C 28 Pra
gue; Utrikesministeriets arkiv, Idmans rapport 9.3.1932. UM 5 C 13 Warsaw; Utrikesmi
nisteriets arkiv, Idmans rapport 13.10.1932.
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Even assessments about leading Finnish politicians could be very harsh.
The words which the Swedish envoy used about the Finnish Prime Minister
J. H. Vennola in 1921 are as uncharitable as those which the Finnish envoys
used about the Romanians and Bulgarians: " ... naive, childish, self-content,
garrulous, busybody, shallow in his judgements. ... Besides, it seems that he
thinks that the dungeon from the top of which he greets the rising sun every
morning is the biggest and finest in the world."44
In evaluating the "Europe in between'', the Finns used the same method as
this Swedish envoy. You had to find a group beneath you, so that you and your
own group, "Us", would seem more matter-of-fact, competent, brave, civilized,
and law-abiding in comparison. The law was a standard set by a sense of duty
and self-control, and to defend the law and the civilized way of life by force,
even to sacrifice oneself for these, was the true measure of valor. When it became
clear that the countries in the "Europe in between" could not contribute to
Finnish security, their "flaws" were not forgiven any more. Actually, these might
have become an asset in the sense that Finland could point out how much it
differed from these countries.
This attitude did not change in any decisive way even after 1944. When a
new kind of totalitarianism conquered Prague in spring 1948, J. K. Paasikvi,
then the President of the Republic, saw fit to make a marked contrast between
Czechoslovalcia and Finland in his diary: the Czechs were Slavs, who had sur
rendered without firing a single shot in 1938, while the Finns had not done so.
The nations in South-East and Central Europe had not prospered. They had now
become vassal stares of Soviet Russia, whereas Finland belonged to the civiliza
tion ofNordic and Western stares. Things that had happened in Czechoslovalcia
may never happen in Finland, "and they will not happen, before I have been
shot. In Finland, you have to obey the lawful order of things." A very compact
line tells everything: "We are not Czechs."45 For the contemporary Finns it
seemed clearer than ever that Finland had taken the right path when it chose
not to become involved with these countries; they would not have contributed
to Finnish security in any way. Quite the contrary, they would have dragged
Finland along to their own pitiful fate.
One can thus infer that attitudes towards Eastern Central Europe and the
44. Riksarkivet, Utrikesdepartementets arkiv, Envoy Hultmans rapport till Utrikesdepartemen
tet 7.5.1921, HP 1 Af 1, Vol. 78 (1920 års dossiersystem).
45. Paasikivi, Juho Kusto, Pnasikiven piiiviikbjat 1944-1956. Emimmiiinen osa 28.6.1944 24.4.1949, edited by Yrjö Blomstedt & Matti Klinge (Juva 1985), column 1153, 1180,
1206, 1245.
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Balkans also represented image-building in the Finnish case, One created and
strengthened one's identity by identifying a geographically distant and decide
dly worse, peculiar, and strange way of conducting things. Simultaneously one
drew a line between oneself and this peculiar area in order to show to Western
Europe and Scandinavia that Finland qualified as Western and Scandinavian.
Even though the harsh words of the Swedish envoy about Vennola might
have been a surprise, the Finns were not blind to the danger that, from the
perspective of the West and from Scandinavia, Finland would be seen only as
one part of the chaos of unfit nations which would reach to the Arctic Ocean
in the north and to the Mediterranean and the Black Sea in the south. This
was not an appealing entourage for the patriotic intellectuals of a newly-born
state which was convinced of its own role as an outpost ofWestern culture and
jealous of its Scandinavian past,
Even though the Finnish identity is in focus here, it must also be borne in
mind that the Finnish prejudices adhered largely to the same formula which
had taken root in Western Europe earlier. By and !arge, the same features, the
same arguments, the same descriptions can be found for example in Larry
Wulffs Inventing Eastern Europe. "Europe in between" was, to borrow Wulffs
expression, "a cultural construction, an intellectual invention", which was not
based on fiction but, quite the contrary, on the fact that the area had now been
visited more often than before and one now had more knowledge about it
than previously. However, the new facts had been assimilated and generalized
to fit one's own mental needs, and they were used to emphasize the difference
between Eastern Europe and one's own reality, the realitywhich one considered
European. The Finnish narrative of the Balkans greatly resembles the astonished,
romanticizing, and patronizing attitude that Todorova and Goldsworthy des
cribe as they write about the nineteenth century Western, partly also Russian,
descriptions of the same area, both in travel books and fiction.
The Finns echoed a Western narrative which had already been established
about 150 years before, and this was done in order to be "Western" oneself.
This was scarcely done according to any conscious master plan or calculation,
but the Finns had a special mental need for it. It was brought about by an in
stinctive need to qualify for the Western and Scandinavian "club" which had
not yet approved the Finns as full members.
The Europe in between could never produce a narrative that would have
been able to appeal to the Finns via the arguments of common destiny and
brotherhood and which would have strengthened
identity and self-image
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which the Finns wanted to entertain about themselves. They could not create
a narrative that would have met Finnish interests. At the end of the day, there
was a considerably more suitable and familiar narrative much doser: a narrative
of the common values, heritage, and brotherhood of the small Scandinavian
nations and their common neutrality, defending themselves against the outside
world, and especially against the East. It was a narrative which could bring about
historical heritage because of previous shared statehood (1155-1809), shared
religion, shared laws, shared enemies, and shared values. It was a narrative which
could be established and justified as a moral example because it had been able
to maintain a democratic and law-abiding state that advanced the values of
common education and only wanted to build its own society, not to meddle
with the politics of distant nations. This was an ideal image in which there was
no room for the "Europe in between", ler alone "Balkan", narrative - these of
fered the wrong kind of narrative, wrong values, wrong reality.
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Vapenbröder emellan: Exemplet Västgöta rege
mentes officerskår under 1800-talets senare del
Elin Malmer

Inledning
Vad hade landsortsofficerarna vid 1800-talets indelta infanteriregementen
egentligen för utbyte av sin tjänstgöring på de dammiga exercishedarna? Of
ficerskassorna är ett i tidigare forskning relativt outnyttjat källmaterial, som
möjliggör närgångna inblickar i officerarnas tjänstgöringsperioder bortom va
penövningarna med indelta soldater och beväring. Officerskassorna utgjorde
den ekonomiska grunden för officerarnas umgängeslokaler, gemensamma
hushåll och mathållning under tjänstgöringstiderna.
Denna artikel bygger på en undersökning av Västgöta regementes of
ficerskassa. Några år
regementets sista krigsinsatser i Napoleonkrigens
slutskede lät officerskåren uppföra en officerspaviljong, som användes under
hela 1800-talets fredsperiod. 1 Belägen invid exercisplatsen på Axevalla hed på
den västgötska landsbygden fungerade paviljongen som navet i officerstillvaron
under de korta sommarveckor som tjänstgöringen inskränkte sig till. Syftet
med artikeln är att med hjälp av källmaterialet från officerskassan analysera den
ekonomiska och sociala gemenskapen inom Västgöta regementes officerskår.
Hur var officerarnas hushåll organiserat under tjänstgöringen? Vilka skyldigheter
1. Kocken, Carl 1horsten, Kungl Vllstgöta regemente: Personhistoria 1724-1927, faksimilupp
laga (Stockholm 2014 [1948)) s. 216-218; »Byggnads Directionens Hufvud Bok", s. 1, vol.
4, Västgöta officerskårs arkiv, Krigsarkivet {hädanefter KrA).
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hade de enskilda officerarna gentemot kåren, och vad fick de tillbaka i form
av förmåner och status?
Artikeln anknyter till två teoribildningar i syfte att relatera det empiriska
materialet till större linjer i samhällets organisering och utveckling. Det förefal
ler för det första rimligt att med ledning av historisk och samhälbvetenskaplig
maskulinitetsforskning utgå ifrån att 1800-talets officerskårer hölls samman
av homosociala relationer, alltså relationer mellan officerarna som var verk
samma både i bevarandet av kårens sociala position och i den generella manliga
dominansen på samhällsnivå. Historikern kan avtäcka homosocialitet och
homosociala band mellan män genom att studera de vanor, intressen och ideal
som utmärker ett broderskap i form av en yrkesgrupp, klubb, annan samman
slutning, eller som här, en kår.2 Artikeln anknyter för det andra till sociologen
Jiirgen Habermas teori om övergången från en representativ offentlighet till
en borgerlig offentlighet under 1700- och 1800-talets ekonomiska och sociala
förändringsprocesser. I det tidigmoderna samhället demonstrerade regenten och
annan överhet sin makt genom praktfullt överdåd och glansfulla ceremonier,
och detta kallar Habermas för en representativ offentlighet. Den borgerliga of
fentlighetens framväxt var förknippad med medelklassens uppåtstigande, och
utmärktes något förenklat av institutioner skapade för diskussion - som till
exempel (manliga) klubbar och dagstidningar - samt nya former för samhäl
leligt beslutsfattande, som utmanade äldre mal(tstrukturer. Med den borgerliga
offentlighetens framväxt skapades enligt Habermas också för första gången den
åtskillnad mellan privat och offentligt som utmärker det moderna samhället.3
I det i ekonomiskt och socialt avseende jämförelsevis sent utvecklade svenska
samhället var 1800-talet det århundrade då en borgerlig offentlighet fick ett mer
väsentligt inflytande. De förändringsprocesser som den svenska officerskåren i
sin helhet genomgick under 1800-talet blev på sikt mycket betydelsefulla och
2.

3.
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Jfr t.ex. Nordlund Edvinsson, 111erese, Broderskap i näringslivet: En studie om homosocialitet
i Kung Orresjaktkl11bb 1890-1960 (Lund 2010) s. 23 f; Hamren, Robert, Vi är bara några
kompisar som träjfos ibland: Rotaiy som en manlig arena (Stockholm 2007) s. 42---46. Se
även Lindgren, Gerd, "Broderskapets logik'', Kvinnovetenskaplig tidskrift 1996; Hirdman,
Yvonne, Genus- om det stabilasforänderligafimner, 2 uppi. (Malmö 2003 [2001]) s. 57 f.
Habermas,Jiirgen, Borgerlig o.ffentlighet(Lund 1984 [1962]) s. 17, 22, 42---46, 99-101. Två
svenska historiker som på senare år ifrågasatt en tidigmodern avsaknad av en tydlig gräns
mellan privat och offentligt är Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson. Se t.ex. Hallen
berg, Mats & Linnarsson, Magnus, "Privat och publikt i det förmoderna samhället: Kon
flikter om allmännyttan i frihetstidens Sverige", i Runefelt, Leif & Sjöström, Oskar (red},
Förmodema offentligheter: Arenor och 11tt1yck for politisk debatt 1550-1830 (Lund 2014) s.
70.
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kommer kort att beröras nedan, men det kan här konstateras att krigsmakten i
sin helhet enligt tidigmodemt mönster alltjämt hade nära band till kungamakten,
och därmed till en kvardröjande representativ offentlighet. I artikeln kommer
jag att anknyta till Habermas utvecklingsschema i min analys av Västgöta
regementes officerskår som ekonomisk gemenskap, där frågan om privat och
offentligt ställdes på sin spets.

Tidigare forskning
De svenska officerarnas historia följer statsmaktens utveckling. Sverige under
1500- och 1600-talen har liksom andra europeiska länder karaktäriserats som
militärstater.4 De många krigen under tidigmodern tid brukar anges som stats
bildningsprocessens främsta drivkraft under dessa århundraden.5 Historikern
Gunnar Arteus har hävdat att det svenska samhället på 1700-talet, som ett arv
efter stormaktstiden, i vissa avseenden var militariserat. Även den fredstida
statshushållningen bestämdes huvudsakligen, med Arteus ord, av militärkor
porativa intressen. Officerarna bibehöll därigenom en privilegierad position
i 1700-talets samhälle.6 Arteus blev emellertid snart motsagd bland annat av
historikern Michael Metcalf, som menade att Arteus överbetonat de svenska
officerarnas vilja och möjlighet till gemensamt politiskt handlande, och där
med 1700-talssamhällets militariserade karaktär. Som Metcalf påpekat var of
ficerarna präglade även av andra sociala gemenskaper, som familj och slälct,
lokalsamhället med dess ekonomiska, politiska och religiösa förhållanden, och
den verksamhet inom jordbruk eller andra näringar som officerarna bedrev.7
Historikern Fredrik Thisner har talat om 1700-talets officerare som "gentle
mannal<lubben på tral{ten'', som genom överförande av hierarkiska positioner
och symboliskt kapital bevarade sin sociala ställning.8 Eftersom Våstgöta re
gemente var en del av indelningsverket avlönades officerarna delvis in natura
genom de officersboställen som hörde till tjänsten. Av biografiskt material
4.

5.
6.
7.
8.

Se t.ex. Nilsson, Sven A, De stora krigem tid: Sverige som militämat och bondesamhälle
(Uppsala 1990); Frohnert, Pär, Kronans skatter och bondens bröd: Den lokala .forvaltningen
och bönderna i Sverige 1719-1775 (Stockholm 1993).
Se t.ex, Lindegren, Jan, "Der danska och svenska resurssystemet i komparation'', i Sörlin,
Per (red), Mellan två statssystem: Jämtland under 1600-talet (Umeå 1995).
Artens, Gunnar, Krigsmakt och samhälle ifi-ihetstidens Sverige (Stockholm 1982) s. 379-382.
Metcalf, Michael, "Den militariserade frihetstiden?", Historisk tidskrift 1985.
Thisner, Fredrik, Militärstatens arvegods: Dfficerstjämtens soda/reproduktivafimktion i Sverige
och Danmark, ca 1720-1800 (Uppsala 2007) s. 321.
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framgår att många officerare dessutom kom från jordägande familjer. 9 De var
alltså parallellt med positionen som officerare intressenter i landets dåvarande
huvudnäring; jordbruket.
Generellt var 1800-talets officerare en elitgrupp, som rekryterades ur sam
hällets övre skikt. Ännu vid sekelskiftet 1900 var, som forskningen visat, en
tredjedel av armeofficerskåren adlig. Kavalleriregementen hade högre status
än infanteriregementen, och allra främst i armens traditionsmättade så kallade
turordning fanns ett par Stockholmsregementen. Vid dessa regementen var
andelen adliga och högadliga officerare betydligt högre än genomsnittet för
armen. 10 Ordinära infanteriregementen som Våstgöta regemente - saknade
strålglansen hos dessa huvudstadsregememen, men respektive officerskår ut
gjorde utan tvekan en lokal manlig elit på sin ort. En officerskår vid denna tid
bör karaktäriseras som ett broderskap, men en lika självldar utgångspunkt är
att officerskårerna var hierarkiskt organiserade, med en regementschefi toppen
som kunde ingripa även i de underlydande officerarnas privatliv, så som till
exempel i deras äktenskapsplaner. 11
Undersökningsperioden i denna artikel är 1800-talets senare del, från om
kring tiden för Krimkriget på 1850-talet fram till sekelskiftet 1900. Valet av
undersökningsperiodens början motiveras främst av källmaterialets karalctär.
Valet av slutpunkt framstår som naturligt med tanke på de stora förändringarna
i krigsmaktens organisering vid det nya århundradets början. Riksdagsbeslutet
år 1901 om indelningsverkets avskaffande och värnpliktens introduktion på
bred skala markerade början på en ny era, när landets regementen kasernerades,
och officerarnas tjänstgöring inte längre var knuten till hedarna.
Allmänt genomgick officerskåren under 1800-talets lopp flera förändrings
processer. Officerarnas utbildning formaliserades först på Krigsalcademien, senare
på krigsskolan vid Karlberg.12 Mot slutet av 1800-talet skapades militärfören
ingar inom armefördelningarna i syfte att öka officerarnas yrkeskunskap. 13 När
det svenska samhället rörde sig i riktning mot politisk demokratisering under
9. Kocken (2014).
10. Andolf, Göran, "Den svenska officerskårens sociala ursprung under 1900-talet", Militiirhis
torisk tidskrift 1984, s. 82, 95-99.
11. Set.ex. Andolf (1984) s. 75.
12. Larsson, Esbjöm, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning: Kungl. Krigsakademien mel
lan åren 1792 och 1866 (Uppsala 2005) s. 329-333.
13. Ericson Wolke, Lars, "Bland närkingska och uppländska krigsverare för 100 år sedan: Två
militära föreläsningsföreningar 1882-1927", i Berg, Henrik & Berg, Lars-Otto (red), En
nutida karolin: En viinbok till Lars Otto Berg (Uppsala 2011).
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decennierna kring sekelskiftet 1900 utsattes officerskåren för tryckutifrån i
riktning mot förändring. Den svenska officerskåren var en på flera sätt ifrågasatt
elitgrupp. Under en period när krigsmakten allmänt var föremål för långdragna
politiska diskussioner, anklagade bland annat liberala och socialdemokratiska
debattörer officerskåren för inkompetens, maktmissbruk och dålig moral. 14
Det kan konstateras att officerskåren genomgick en professionell och social
omställningsprocess i samband med de förändringar av krigsmaktens organisa
tion och styrning som kom med demokratiseringen av det svenska samhället. 15
Mot denna bakgrund är det intressant med ytterligare frågor i undersökningen
av Våstgöta regementes officerskassa: Vilka förändringar framträder i materialet?
Märks ett ökat intresse för militär yrkeskunskap, och i så fall på vilket sätt?
Det är uppenbart att officerskårens utveckling i 1800-talets svenska fredsläge
blev annorlunda än i krigförande europeiska länder. 16 Men de svenska officerarnas
"fredlighet" bör inte överdrivas. Utländsk krigstjänst förekom alltjämt bland
svenska officerare under 1800-talet. 17 På det ideologiska planet är det känt att
ledande officerare i Sverige i likhet med andra länder under det sena 1800-talet
var präglade av starkt nationalistiska och socialdarwinistiska strömningar. 18 Den
sociala miljön på den svenska armens exercisplatser utmärktes av en våldskultur,
där förseelser bland manskapet kunde resultera i kroppssrraff, och pennalismen
var allmänt närvarande. 19

14. Se t.ex. Nygren, Rolf, Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet: Studier kring 111ilitieomb11dsnum11ttämbetets (MO) doktrin-och ti!lkomsthistoria 1901-1915 (Uppsala 1977) s. 33 f, 142-165.
15. Se t.ex. Glete, Jan, "Krigsvetenskapsakademien, försvaret och den industriella samhälls
omvandlingen 1870-1920", i Norberg, Erik (red), Fädemeslandets försvar: K11ngl krigsve
tenkapsakademien 1796-1996 (Stockholm 1996) s. 142 f; Abrahamsson, Bengt, Militäm;
makt och politik; hi1 analys av militärema som gmpp och deras roll i samhiillet, 3 uppi., (Stock
holm 2005 [1972]) s. 25-46.
16. Hellstenius, Mats, Krigen som inte blev av: Sverige fi-ed!iga officmkår vid 1800-ta!ets mitt
(Lund 2000) s. 172-175.
17. Larsson, Esbjörn, "Karriär eller hetsporre? En studie av svenska officerare i utrikes tjänst
under andra halvan av 1800-talet", Militärhistorisk tidskrift 2007, s. 57-59. Hugo Nordland
skriver om officerare under de sista krigen där Sverige deltog före den långa fredsperioden,
se Nordland, Hugo, Känslor i krig: Sensibilitet och emotionella stmtegier bland svenska office
rare 1788-1814 (Lund 2015).
18. Åselius, Gunnar, 7he "R11ssia11 menace" to Su;eden: 1he beliefsystem ofa small power security
elite in the age ofimperialism (Stockholm 1994) s. 408-410.
19. Nygren (1977) s. 19-25.
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Officerspaviljongerna och källmaterialet
Västgötaofficerarnas paviljong vid Axevalla hed ingick i en byggmodevåg i
den svenska krigsmaktens ledande skikt från omkring år 1800 och framåt, där
den dåvarande regenten, Karl XIV Johan, var en sannolik stilbildare. Kungen
flyttade på försomrarna ut till en så kallad paviljong, byggd 1818 på en höjd
vid Gärdet, det stora exercisfältet i östra Stockholm. Där ledde han gärna själv
militärexercisen med Stockholms regementen. På kvällarna arrangerades ele
ganta supeer i paviljongen. 20 Sammanlagt ett fyrtiotal officerspaviljonger och
officersmässar uppförda på exercishedarna är kända från de inventeringar som
gjorts av militärhistorikerna Ejnar Berg och Jan von Konow. De uppfördes
från slutet av 1700-talet och under de följande hundra åren. 21 Det finns ett
klart samband mellan byggandet av fasta umgängeslokaler för officerare och
övergången till den långa svenska fredsperioden. Grundfunktionen hos offi
cerspaviljongerna var densamma som hos
officersmässar som senare bygg
des i regementsstäderna i samband med kaserneringsprocessen. Språkbruket
var skiftande; även exercishedarnas byggnader kallades ibland officersmässar. 22
Sökningar i Nationella arkivdatabasen ger vid handen att ett gott arkiv
läge råder för åtminstone ett tiotal av de officerskassor där verksamheten vid
officerspaviljongerna har dokumenterats. Fragment av verksamheten i form
av till exempel enstalta kassaböcker eller handlingar finns från betydligt fler
regementen. För ett studium av officerstjänstgöringen vid indelta regemen
ten i landsorten tjänar Västgöta regementes officerskassa som ett lämpligt
exempel och en bra ingång till materialtypen i sin helhet. Källmaterialet från
västgötaofficerarnas verksamhet på Axevalla hed finns bevarat i Krigsarkivet. 23
Här finns ekonomiska handlingar från paviljongens uppförande och framåt,
inklusive kassaförvaltning och inventarielistor.24 Här finns Västgöta officerskårs
mötesprotokoll och protokoll från den direktion som förvaltade officerskassan.
Fullständiga protokollserier finns bevarande från 1870-talet och århundradet
ut. Protokollen är som regel kortfattade, men ger en god översikt över den
verksamhet som var lmuten till kåren och kassan.25 Ytterligare ett skäl till att
20. Åberg, Alf, Det militära Djurgården (Stockholm 1982) s. 55-60.
21. Berg, Ejnar & Konow, Jan von, Vyer från hedar, moar och slätter: Armem mötesplatser och
deras bebyggelse (Stockholm 1996).
22. Hallen, Lars & Hellspong, Mats, Svenska ojficersmässar: Mässar och miissliv (Stockholm

1998) s. 9-19.

23. Våstgöca officerskårs arkiv, KrA.
24. Vol. 1-6, Våstgöta officerskårs arkiv, KrA.
25. Vol. 7, Våstgöta officerskårs arkiv, KrA.
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välja Västgöta officerskassa - bortsett från det goda källäget - är regementets
läge vid Axevalla hed. Det var en av 1800-talets viktigare övningshedar, och
plats för så kallade stormöten med åtskilliga närvarande regementen. Det var
en plats med periodvis livlig aktivitet, och många militärer och andra officerare
hade anledning att komma till Axevalla hed.

En ekonomisk gemenskap
Vid Västgöta regemente, som tillhörde infanteriet, verkade omkring 40 offi
cerare, rälrnat från lägsta officersgraden (fänrikarna, senare underlöjtnanterna)
till regementschefen (översten). 26 Den officer som var antagen till tjänstgöring
ingick i Kongl Westgöta Regemente officerskår (eller "Officers Corps", som
är det ålderdomligt ldingande uttryck som alltid används i källorna fram till
1800-talets senare del). Ett regementes officerskår var vid denna tid inte bara
en yrkesgemenskap i största allmänhet, utan också en ekonomisk gemenskap.
Med hjälp av denna ekonomiska gemenskap finansierades officerarnas status
mässiga mathållning och umgängeslokaler under den tid på året då regemen
tet övades. Samma system fanns vid regementen över hela landet.
Vid 1800-talets mitt var Västgöta regementes officerskårs ekonomiska ge
menskap organiserad i två kassor: mathållningskassan och byggnadskassan. 1869
slogs de två kassorna ihop med en tredje kassa, regementskassan, och bildade
tillsammans "Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Cassa'' (nedan officers
kassan). Officerskåren hade protokollförda möten där gemensamma ekonomiska
angelägenheter avhandlades, och officerskassan förvaltades av en direktion med
fyra officerare som ledamöter. Samtidigt som varje officer i broderskapsmässig
anda kunde göra sin röst hörd vid kårens möten, var den ekonomiska gemenska
pen i grunden styrd enligt strikt militärt-hierarkiska principer. Officerskassans
ordförande förordnades i enlighet med dessa principer av regementschefen.
Räkenskaperna reviderades av officerare utsedda av officerskåren, men det var
regementschefen som beviljade ansvarsfrihet åt direktionen. 27
Västgötaofficerarnas paviljong byggdes 1819-20 vid Axevalla, som låg

26. Kocken (2014) s. 216-218.
27. Protokollsbok tillhörande Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Kassa från och
med 1870, vol. 7, Västgöta officerskårs arkiv, KrA. Kassans räkenskaper vad gäller
själva paviljongen är bevarade 1869 och århundradet ut, se Kassabok tillhörande
Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Kassa från och med 1870, vol. 5, Västgöta
officerskårs arkiv, KrA.
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Västgöta officerskår år 1864. Källa: Armemuseum

mellan Skara och Skövde. 28 Huset användes av officerarna under den intensiva
arbetsperiod då regementet övades, men det är i första hand dess statusmässiga
funktioner som gett avtryck i källorna. Frågan är om huset kanske snarast bör
karaktäriseras som en sorts statusbetonat sommarställe för den lokala militära
eliten. Fram till 1800-talets sista decennier var armens exercishedar som antytts
ovan i bruk enbart en kort tid under vår och försommar. Först anlände befälet,
sedan kom nya rekryter och värnpliktiga för att övas i militärexercis. Regements
mötet med de indelta soldaterna var bara tre veckor långt. Vid midsommartid
avslutades militärövningarna som regel.29 Under 1880- och 1890-talet förlängdes
övningstiden för de värnpliktiga soldaterna något. Efter ett riksdagsbeslut 1892
utsträcktes den till 68 dagar, fortfarande förlagda till vår och sommar. 30
Officerarnas ekonomiska gemenskap medförde både skyldigheter och rät
tigheter för den enskilde. Vid Västgöta regemente var officerarna för det första
28. Beskrivning och värdering av Kongl Westgötha Regementes Officers Corps byggnader vid
Axevalla hed, antagen 5 oktober 1822 vid Allmänna brandförsäkringsverket (Avskrift), vol.
1, Västgöta officerskårs arkiv, KrA.
29. Ericson (Wolke), Lars "Det indelta regementet under 1800-talet", i Larsson, Göran (red),
Norra skånska regementet 1811-1994 (Kristianstad 1994) s. 37-40.
30. Ericson (Wolke), Lars, Medborgare i vapen (Lund 1999) s. 95-99.
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skyldiga att bidra till kostnaderna för mat, alkohol, avlöning till personalen och
övriga hushållsutgifter. Avgiften framgår inte för varje år i källmaterialet. Men
av en revisionsberättelse från 1892 kan utläsas att den genomsnittliga hushålls
kostnaden per dag för varje officer varit 4,64 kronor, varav maten kostat 2, 10
kr. 31 Om någon officer inte betalade sin räkning, kunde officerskåren inkräva
beloppet med hjälp av regementsintendenten. 32
För det andra var västgötaofficerarna förpliktade till delägarskap i officerspa
viljongen, i syfte att finansiera förvaltning och underhåll. Detta skedde genom ett
för eftervärlden svårgenomträngligt "aktiesystem". Redan på 1820-talet delades
paviljongen in i 800 alctier, var storlek bestämdes av brandförsäkringsvärdet.
Dessa så kallade alctier fördelades på officersbeställningarna (ett annat ord för
officerstjänst), och kunde inte avyttras. Antalet aktier bestämdes av rangen,
vilket innebar att den högste officeren hade störst antal aktier. 33 I förteckningen
är aktieinnehaven inte noterade per person, utan per officersboställe, vilket
ytterligare understryker länken till tjänsten, den så kallade "beställningen". 34
Systemet med aktier bestod under hela 1800-talet. 35
Dessa aktier gav ingen utdelning. För att finansiera skuldräntor och repara
tioner, skulle alctieägarna tvärt om göra en årlig inbetalning per aktie. Beloppet
drogs av på den kontanta delen av lönen genom regementsskrivarens försorg. 36
När officeren slutade sin tjänstgöring vid regementet, eller avled, upphörde
hans alctieägande. Det belopp han betalat in på sina aktier skulle då återbetalas
av officerskåren. 37
31. Revisionsberättelse över matdirektionens räkenskaper för 1892, vol. 6, Västgöta officerskårs
arkiv, KrA. För 4,64 kr kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som för lite drygt
300 kr år 2017, se Edvinsson, Rodney & Söderberg, Johan, "A consumer price index for
Sweden 1290-2008", Review ofIncome and Wealth 57 2011, hämtat från http://www.histo
ria.se/Jamforelsepris.htm (2017-10-02). Officerarnas bidrag kallades repartitioner (�fördel
ning eller uppdelning, se SAOB). Det officerarna delade upp var alltså kostnaderna för mat,
alkohol och övriga hushållskostnader.
32. Protokoll vid officerskårens sammanträde 1 juli 1883, Officerskårens Protokolls-bok 18791919, vol. 7, Västgöta offic�rskårs arkiv, KrA.
33. "No 2" [Westgötha Kongl Regementes Officers Corps överenskommelse af d 8 maij 1824],
vol. 5, Våstgöta officerskårs arkiv, KrA.
34. Fördelning af Brandförsäkrings Summan stor 4 000 Rdr Bco, indelad uti 800 Actier a 5 Rdr
Banco pr stk, vol. 5, Västgöta officerskårs arkiv, KrA.
35. Se Aktieafskrifningsbok tillhörande Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Kassa från
och med år 1870, vol. 5, Västgöta officerskårs arkiv, KrA.
36. "No 1: Reglemente för directionen öfver Kongl Westgötha Regementes Officiers Corps's
Byggnader å Axevalla hed", § 3, vol. 5, Västgöta officerskårs arkiv, KrA.
37. "No 1: Reglemente för directionen öfver Kongl Westgötha Regementes Officiers Corps's
Byggnader å Axevalla hed", § 6; för senare exempel se Aktieafskrifningsbok tillhörande
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Men medlemskapet i den ekonomiska gemenskapen innebar inte bara förplik
telser. Individerna hade också personlig nytta av att ingå i Västgöta officerskår,
eftersom de kunde låna pengar ur officerskassan. I 1824 års reglemente angavs
att "penningar" på vissa villkor och mot borgen kunde utlånas ur kassan under
maximalt ett år. 38 1869 slogs fast att officerskassans "kapitaler" så långt som
möjligt skulle lånas ut. 39 Utlåningen var alltså inte undantag utan regelmässig;
en funktion hos officerskassan som var inskriven i stadgarna. Finansväsendet var
outvecklat i Sverige ända fram till 1800-talets senare del, och kontanter var en
bristvara på många håll. 40 Officerarna var genom indelningsverket länge delak
tiga i det äldre ekonomiska systemet, som präglades av in natura-transaktioner.
Samtidigt kunde deras verksamhet vid sidan av officerstjänsten kräva tillgång
till penningekonomin. Till exempel har det i tidigare forskning konstaterats
att många officerare var delaktiga i 1800-talets begynnande kommersialisering
av jordbruket. 41 För underlöjtnanter och löjtnanter kunde behov av att låna
pengar uppstå eftersom deras lönenivå var låg, samtidigt som de förväntades
upprätthålla en ståndsmässig livsstil.
Officerarna var alltså skyldiga att bidra ekonomiskt till officerspaviljongen
och det sociala livet där, men kunde samtidigt låna kontanter ur officerskassan.
Men exemplet Västgöta officerskår visar också att gränsen mellan officerarnas
ekonomi och själva regementets ekonomi kunde vara rätt flytande. Trots al(
tiesystemet saknade nämligen officerskåren vid upprepade tillfallen medel för
att underhålla sin paviljong. För att finansiera reparationer, förbättringar och
nyinköp lånade de därför i andra kassor - i regementets kassor. Officerarna
lånade alltså pengar ur sin officerskassa, och officerskassan försågs sedan med
tillskott ur regementets kassor.

38.

39.

40.
41.

Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Kassa från och med 1870, s. 1, vol. 5: Västgöta
officerskårs arkiv, KrA.
No 1: Reglemente för directionen öfver Kongl Westgötha Regementes Officiers Corps's
Byggnader å Axevalla hed, 9 maij 1824, § 10, vol. 5, Västgöta officerskårs arkiv, KrA. I en
studentuppsats från Uppsala universitet har det föreslagits att motsvarande officerskassa
vid Upplands regemente decennierna kring 1800 var en sorts primitiv bank. Se Nyström,
Anders, "Officerskåren öppnar bank! En studie av Upplands regementes kassa 1784-1818",
opubl. uppsats vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, HT 2004.
Reglemente för Kongl Westgötha Regementes Officers Corps Cassa 18 maj 1869, § 8,
Protokollbok tillhörande Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Kassa från och med
1870, vol. 7, Västgöta officerskårs arkiv, KrA.
Nygren, Ingemar, Från Stockholms Banco till Citibank: Svensk kreditmarknad under 325 år
(Malmö 1985) s. 35.
Fredrik Thisner, Indelta inkomster: En studie av det militära löneindehzingsverket 1721-1833
(Uppsala 2014) s. 20-24.
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I en undersökning av ett annat indelt regemente - Södermanlands rege
mente - konstaterade militärhistorikern Lars Ericson Wolke att regementets
olika kassor spelade allt större roll för ekonomin, samtidigt som indelnings
verkets principer minskade i betydelse för regementets verksamhet och drift.42
Även vid Västgöta regemente fanns under 1800-talet ett antal kassor. Under
1870- och 1880-talen lånade officerskassan pengar både ur musikkassan, pen
sionskassan, lägerkassan och marketenterikassan. 43 Ändå räckte inte pengarna.
Slutligen skrev regementschefen i underdånighet till Kungl Statskontoret,
och anhöll om att Västgöta regementes officerskår skulle få låna 12 000 kr. I
oktober 1889 beviljades lånet i en handling undertecknad av Oscar IL Kungl
majt beslutade att bevilja lånet med medel som kanaliserats till olika fonder
från Vadstena krigsmanshuskassa och invalidhusfonden. 44 Enligt tidens sätt att
sköta statsfinanserna kunde alltså medel på detta sätt förflyttas för att bekosta
renoveringen av en officerspaviljong.
Det går utan tvekan att argumentera för att officerarna vid Västgöta rege
mente var tvångsanslutna till officerskassan, även om ordet för tanken till en
senare tid. Som medlemmar i officerskåren kunde de inte komma ifrån bidrag
till överdådig mathållning och renovering av den gemensamma byggnaden,
oavsett personliga preferenser och privatekonomiska förutsättningar. Samti
digt hade de alltså fördelen av att kunna låna pengar för privat bruk ur samma
officerskassa. Västgöta officerskår som helhet kunde också som framgått ovan
dra nytta av sin överordnade ställning vid regementet när officerskassan inte
förslog. En suddig gräns mellan västgötaofficerarnas ekonomiska gemenskap
och krigsmaktens finanser var rådande hela 1800-talet. Det är svårt att se detta
som något annat än en kvarvarande del av den representativa offentlighet,
där privat och offentligt blandades, som enligt Habermas alltså utmärkte det
tidigmoderna Europa.45
42. Ericson (Wolke), Lars, "Det indelta regementets ekonomi: Exemplet Södermanlands rege
mentes finanser 1790 och 1840", i Meddelanden fi-än Krigsarkivet XII (Stockholm 1989) s.
101 f.
43. Se t.ex. Redogörelse för officerskårens kassaförvaltning från 10 juni 1870-6 juli 1871; Re
dogörelse för officerskårens kassaförvaltning 2 juni 1885-1 juni 1886; Redogörelse för of
ficerskårens kassaförvaltning 2 juni 1889-2 juni 1890: val. 5, Västgöta officerskårs arkiv,
KrA.
44. Kungl. Maj:ts nådiga brev 18 oktober 1889 [avskrift, löst blad]; Redogörelse för officers
kårens kassaförvaltning 2 juni - 2 juni 1890: val. 5, Västgöta officerskårs arkiv, KrA. 12
000 kr motsvarar närmare 814 000 kr i 2017 års penningvärde (http://www.historia.se/
Jamforelsepris.htm (2017-10-02),
45. Habermas (1984) s. 15-23.
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Västgöta regementes officerspaviljong på Axevalla hed.

Det var också just den ålderdomliga, ogenomskinliga och odemokratiska
styrningen och organiseringen som var kärnan i kritiken mot krigsmakten
under 1800-talets senare del. Ineffektiv förvaltning, slöseri och kvarhållande
vid föråldrad militär "paradlyx" var vanliga anklagelsepunkter från liberala och
socialdemokratiska debattörer.

En social gemenskap
Officerspaviljongen på Axevalla hed var byggd i nyldassicistisk stil. När offi
cerarna gick uppför trappan till paviljongen och in genom den med kolonner
prydda porten manifesterades deras överordnade ställning. Den arkitektonis
ka utformningen och husets finesser, inredning och utsmyckning markerade
den sociala skillnaden mellan officerskåren och manskapet.46
Invändigt fanns matsal och tre till fyra sällskapsrum. Därtill kom kök och
andra ekonomiutrymmen.47 I en skrivelse från 1839 som formulerades under
46. Jfr t.ex. Alm, Mikael, "En föreställd ordning: Olikhet och synlighet i det gustavianska Sve
rige", i Ericsson, Peter et al. (red), Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer - en vänbok
till Jan Lindegren (Uppsala 2013).
47. Inventarium 20 december 1875, underteclmat E W Gillner, kapten, löst blad i "No 40,
Inventarie Bok för Westgötha Regementes Off Corps Byggnader å Axewallahed", vol. 4; In-
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ett av många initiativ till att finansiera reparationer, angav en av regementets
högsta officerare att meningen med paviljongen var att officerskåren skulle ha
en "treflig och i propert skick underhållen local" för måltider och samman
komster.48 I paviljongen intog officerarna sina måltider, och umgicks på ledig
tid. Sovrum för officerarna fanns däremot inte. Enligt en minnesteckning från
Axevalla sov officerarna i tält fram till 1880-talet.49 Det fanns en spänning
under regementsövningarna mellan fålrmässighet och ståndsmässighet, där
ståndsmässigheten tenderade att ta överhanden.
Officerarna försåg sina lokaler med de föremål och nyttigheter som hörde
till ett ståndsmässigt hushåll. Väggarna pryddes av porträtt av svenska regenter
och chefer vid Västgöta regemente. 50 Piano för musikunderhållning fanns åt
minstone från slutet av 1860-talet. 51 Spelbord och cigarrställ i en inventarielista
från 1890-talet vittnar om tidstypiska nöjen bland bättre bemedlade män. Ett
bibliotek hörde till de förmåner som av allt att döma kom officerarna till godo
redan från första delen av 1800-talet. 52
Fastigheten var en självldar plats för manlig dryckeskultur. Officersk:adetten
Carl Gustaf Löwenhielm vistades vid Axevalla under ett storläger sommaren
1858, då åtskilliga militärer samlades där, och hans ögonvittnesskildringar finns
bevarade i en dagbok i Krigsarkivet. En dag blev han inbjuden till middag hos
västgötaofficerarna. Han kommenterade sitt besök i officerspaviljongen med
enbart två ord: "Skarpt drickande". 53 I en förteckning över officerspaviljongens
husgeråd från 1880-talets slut var brännvinsglaset den vanligast förekommande

48.
49.
50.
51.

52.

53.

ventarieförteckning över Kongl Westgöta regementes officerskårs lösa egendom å Axvall 20
april 1890, undertecknad av Ernst Grenander, underlöjtnant, vol. 3; Våstgöta officerskårs
arkiv, KrA.
Skrivelse från överstelöjtnant Birger Hall till regementschefen 6 maj 1839, vol. l, Våstgöta
officerskårs arkiv, KrA.
Minnesanteckningar av Emil Mörcke (senare krigsminister). Efter Berg & Konow (1996) s.
17.
Inventarium 20 december 1875, vol. 4, Våstgöta officerskårs arkiv, KrA.
Protokoll vid sammanträde med kassadirektionen 27 maj 1869, Protokollbok tillhörande
Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Kassa från och med 1870, vol. 7, Västgöta of
ficerskårs arkiv, KrA.
Reglemente för No 6
Westgötha Regimentes Officer Corps's Bibliothek [underskrivet av regementschefen men inte daterat, möjligen är det ett koncept], vol. 5, Västgöta
officerskårs arkiv, KrA. Se även inköp till biblioteket, t.ex. i Redogörelse för Kongl West
göta Regementes Officers Corps Cassas förvaltning från den 22 maj 1869 till den 10 juni
1870, Kassabok tillhörande Kongl Westgöta Regementes Officers Corps Kassa från och
med 1870, vol. 5; Inventarieförteckning/... / 20 april 1890, vol. 3: Våstgöta officerskårs
arkiv, KrA.
Dagbok från storlägret på Axevalla 1858, s. 42, Carl GustafLöwenhielms arkiv, KrA.
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glassorten (74 st). 54 Men till sldllnad från gemene man drack officerarna inte
bara brännvin och öl. Deras överordning manifesterades även på alkoholkon
sumtionens område. I ett dokument från 1867 finns en särskilt noggrann redo
visning av vin- och spritsorterna. Den visar vilka sorter som detta år köptes av
officerskåren och konsumerades i paviljongen. Det totala antalet sorter var 23,
däribland fyra sorters champagne, sherry, chablis, beaujolais, punsch, punsch
från Stockholm och punsch från Bergqvist, rött portvin, vitt portvin, två sorters
cognac, och flera sorters likör.55
De matvaror som inköptes till paviljongen är för vissa år väldokumenterade
i de räkenskaper som fördes för hushållet. Ett stickprov från 1850 bekräftar
att officerarna även på detta område försåg sig med livets goda. Det är känt
att exercishedarna förvandlades till lokala ekonomiska centra under de korta
militärövningarna, när lantbefolkningen kunde bedriva handel med regemen
tets manskap och befal. 56 Det framgår av räkenskaperna att det bästa västgö
tabygden förmådde av råvaror hamnade på officerarnas bord. Inköpen 1850
omfattade bland annat smör, grädde och ägg, gäddor, kalvkött, rökt sldnka
och oxbringa. Den 27 maj inköptes två grisar, sparris 18 juni, huvudsallad 27
juni, samt smultron flera gånger i början av juli.57 För officerarna var måltiden
en uppvisning och matvalet en fråga om stil och status. Sammanfattningsvis
verkar det rimligt att se officerspaviljongens arkitektur och inredning och den
jämförelsevis överdådiga maten och drycken som materiella manifestationer av
homosociala relationer inom officerskåren. Officerarnas vanor och de objekt
de omgav sig med ingick med andra ord i bevarandet av kårens sociala posi
tion. Officerarnas levnadssätt var en del i den homosociala reproduktionen.
Med en sådan reproduktion avses i sociologisk forskning de mentala processer
som upprätthåller den dominerande ställningen hos en enkönad, i första hand
manlig yrkesgrupp.58
Officerskåren var en manlig gemenskap, men för att sköta hushållet stånds
mässigt - med matlagning och uppassning - krävdes en personalstab, där det
54. Förteckning på af fru Sandqvist till Westgöta regementes officerskår aRemnade inventarier
22 juni 1889, vol. 3, Våstgöta officerskårs arkiv, KrA.
55. Repartition [=fördelning) om vin och spirituosa, 1867, vol. 3, Västgöm officerskårs arkiv,
KrA.
56. Ericson Wolke.
57. Cassa Conto för Mathållningen för Kongl Westgötha Regementes Officers Corps, År 1850,
vol. 4, Västgöta officerskårs arkiv, KrA.
58. T.ex. Kanter, Rosabeth Moss, Men and Wiimen of the Corpomtion (New York 1977); Hol
gersson, Charlotte, "Recruiting Managing Directors: Doing Homosociality'', Gende1; \fi>rk
and Organization, 20:4 2013, s. 3.
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ingick ett flertal kvinnor. Personalen nämns sällan i officerskårens efterlämnade
dokumentation. Men i ett dokument från 1855 redovisas den dricks som of
ficerskåren utöver lönerna gemensamt gav betjäningen detta år.
Madame
Marie
Karin
Anna
Lena
Stina
Maija
Calle

5
16
12
12
t-6; ändrat till 18

5

4
3

Sammanlagt utdelades 75 riksdaler i dricks. 59 Karin, Anna och Lena, sannolikt
också Marie, arbetade som uppasserskor, medan Stina och Maija var kökspi
gor. "Madame" var troligen fru Sandström, som var anställd som hushållerska,
och Calle var arbetskarlen. 60 När officerarna fördelade dricksen, gav de mest
pengar till den personal som de hade närmast personlig kontakt med; uppas
serskorna. Officerarna har gemensamt värderat och graderat kvinnornas ef
fektivitet och behagfullhet. Officersgemenskapen är självklart överordnad, och
har från sin position även makten att lyfta upp och belöna enskilda kvinnor.

Förändring?
Den som förväntar sig tecken i protokollen mot slutet av 1800-talet på ökat
intresse för militär yrkeskunskap blir besviken. De förändringsprocesser inom
krigsmakten som omnämnts ovan har lämnat få spår. Protokollen från Väst
göta officerskår behandlar i princip bara det gemensamma hushållet och eko
nomin. På 1880-talet smög sig frågor som anknöt till den rent militära aktivi
teten på Axevalla på ett par ställen in i officerskårens protokoll. 1885 beslutade
officerskåren att rekvirera en krigsspelskarta med 90 blad. Vapen nämndes för
första gången ett par år senare: Officerarna rekvirerade 1887 revolvrar och
patroner, och officerskåren beslutade att regementsintendenten skulle göra

59. "Fördelning av Betjeningens Drickspenningar vid Kongl Westgötha Regementes Officers
Corps Mathållning 1855", Cassa Canto för Mathållningen för Kongl Westgötha Regemen
tes Officers Corps, val. 4, Våstgöta officerskårs arkiv, KrA.
60, Se Cassa Canto för Mathållningen för Kongl Westgötha Regementes Officers Corps, år
1855, val. 4, Våstgöta regementes arkiv, KrA.
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avdrag på lönerna för rekvisitionen. 61 Både krigsspelskartan och vapnen för
svann dock sedan ur officerskassans protokoll.
Kritiken mot krigsmakten inklusive landets officerare gällde i hög grad
seder, moral och levnadssätt. En central angreppspunkt blev alkoholbruket.
På exercishedarna saknades länge - i likhet med många andra miljöer-tydliga
gränsdragningar mellan arbete och fritid i relation till alkoholkonsumtion. Det
var vanligt att befälen använde brännvin som uppmuntran och belöningsmedel
till manskapet i samband med särskilt strapatsrika militärövningar, så kallad
extra förplägnad. Riksdagsmän ur väckelse- och nykterhetsled var verksamma
för att få bort alkoholbruket från militärövningarna. Riksdagens väckelsepastorer
och nykterhetsledare samverkade med de religiöst omvända höga stockholmsof
ficerare, som ingick i den radstockska salongsväckelsen. Generalstabschef sedan
1882 var Axel Rappe d. ä. (1838-1918), som var ledargestalt bland radstockarna
och inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen. En arme som inte bara var effek
tiv, utan också nykter och gudfruktig, var Rappes uttalade mål. 62 Våren 1885
beslutade riksdagen om kraftiga inskränkningar i utskänkningen av brännvin
vid militära övningsplatser. Genom ytterligare lagändringar och förordningar
försvann successivt alkoholförsäljningen från de privata marketenterier som
fungerade som näringsställen kring exercishedarna.63
I själva verket var alkoholrestriktionerna på exercishedarna en klasslag, som
gällde manskapet men inte officerarna. I officerarnas paviljonger och mässar
var det fortsatt tillåtet att servera alkohol, så också i paviljongen på Axevalla
hed. Men officerarna vid Västgöta regemente fann sig föranlåtna att vidta vissa
försiktighetsmått för att inte väcka ont blod bland indelta soldater och värnplik
tiga. I juni 1885 fattade officerarna beslut om att endast förtära spirituosa inne i
paviljongen, och inte vid trädgårdsborden där festande officerare kunde komma
i blickfånget för underordnade militärer. Genom ett beslut om omplacering av
brännvinsflaskorna visade officerarna samtidigt att de i varje fall noterat signa
lerna om önskad nykterhet inom hela armen. Brännvinet vid måltiderna skulle
fortsättningsvis placeras på ett särskilt bord- "för dem som sådant önska". 64
Så långt källmaterialet från Västgöta officerskassa visar fortsatte officerarnas
61. Protokoll vid Västgöta officerskårs sammanträde 29 juni 1885; protokoll vid Våstgöta of
ficerskårs sammanträde 10 juli 1887: val. 7, Västgöta officerskårs arkiv, KrA.
62. Den radstockska väckelsen hade fått namn av sin engelske ledargestalt lord Radstock. Vad
gäller Rappe, se Malmer, Elin, Hemmet vid nationens skola: Väckelsekristendom, värnplikt och
soldatmission (Stockholm 2013) s. 36, 181.
63. Svärd, Lydia, Väckelserörelsernasfolk i Andra kammaren 1867-1911 (Stockholm 1954) s. 315.
64. Protokoll vid Västgöta officerskårs sammanträde 30 juni 1885, val. 7, Västgöta officerskårs
arkiv, KrA.
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vällevnad och exklusiva livsstil perioden ut. Hushållsavgiften kunde uppfattas
som betungande särskilt av officerare i de lägre graderna med sämre avlöning,
och i början av 1890-talet förde västgötaofficerarna en diskussion om att
minska officerarnas levnadsomkostnader under militärövningarna genom att
servera något enklare mat. Ett år senare vann dock åter överdådets linje. Of
ficerskåren beslutade att tre rätter skulle serveras vid vardagsmiddagarna, och
fyra om söndagarna. 65

Avslutning
Officerspaviljongen vid Axevalla hed var den gemensamt ägda och förvaltade
byggnad där officerarna åt och umgicks under de korta tjänstgöringsperioder
som var rådande ännu under 1800-talets senare del. Trots den intensiva mi
litära alniviteten under dessa perioder bör huset kanske snarast karaktäriseras
som en sorts statusbetonat sommarbostad för den lokala militära eliten. Un
der den korta tid då regementet övade, upprättade officerarna ett tillf'ålligt,
men i hög grad ståndsmässigt hushåll. Betjäningen och matlagningen sköttes
av en tjänstestab, som för det mesta bara anas balcom inköpslistor, måltider
och inventarier. Någon gång blir tjänstefolket synlig i protokollen, och då
framträder framför allt kvinnor.
Officerspaviljongen imymde i likhet med 1900-talets mässar både matsal
och flera sällskapsrum. Av inventarielistorna framgår att fastigheten var utrustad
i högreståndsstil. Källmaterialet tyder på att officerarna försåg sig med det bästa
i matväg som västgötaslätten kunde erbjuda, och exklusiva, utländska viner och
spritsorter transporterades till paviljongen för att höja statusen vid officerarnas
måltider. Sammanfattningsvis levde alltså officerarna gott i materiellt hänseende.
Officerskåren vid Vastgöta regemente var en ekonomisk gemenskap, vilket
innebar såväl skyldigheter som rättigheter för de enskilda officerarna. De var
genom sin tjänstgöring delägare i officerspaviljongen. De var också skyldiga
att bidra ekonomiskt dels till fastighetens förvaltning och underhåll, dels till
hushållet och tjänstefolkets avlöning. Samtidigt kunde officerarna låna pengar
för eget bruk ur den gemensamma officerskassan, vilket var en förmån i en tid
då finansväsendet var outveddat, På ett intrikat sätt var den enskilda officerens
tjänstgöring sammanflätad både med det gemensamma hushållet och med of
ficerarnas verksamhet utanför krigsmakten,
65. Protokoll vid Våstgöta officerskårs sammanträde 15 maj 1893; 15 juli 1894: vol. 7, Våstgöta
officerskårs arkiv, KrA.
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Våstgötaofficerarna drabbades återkommande av kostnader för reparationer
av officerspaviljongen. För att finansiera reparationer och underhåll kunde
officerskåren utnyttja sin överordnade ställning genom att låna pengar ur an
dra kassor vid regementet. Mot slutet av 1880-talet lånade officerskåren med
regementschefen i spetsen en större summa pengar hos Kungl. Statskontoret
för renovering av officerspaviljongen. Den suddiga gränsen mellan officerarnas
privata ekonomi, officerskåren som ekonomisk gemenskap och krigsmaktens
finanser, bör tolkas som en kvarleva av den representativa offentlighet som enligt
Jiirgen Habermas utmärkte det tidigmoderna Europa. Officerarnas glansfulla
levnadsvanor och måltider kan också föra tanken till Habermas diskussion om
en representativ offentlighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att officerarna
delade åtskilliga preferenser med män i de nya eliter som växte fram under det
sena 1800-talets samhällsförändringar.
Officerskåren var hierarkiskt organiserad, vilket kom till uttryck i officers
kassans reglering. Kassan förvaltades av en direktion med fyra officerare, men
ordföranden förordnades av regementschefen. Det var också regementschefen
som beviljade ansvarsfrihet åt direktionen. Men officerskåren som social ge
menskap hölls också samman av homosocialitet och homosociala relationer,
som manifesterades i den exldusiva livsstil som officerarna förväntades följa
och betala för. För att tydligare urskilja hierarkiska och homosociala mönster
inom det broderskap som officerskåren utgjorde, skulle undersökningen dock
behöva utökas med personligt material från officerarna, som biografier, brev
och dagböcker.
Tillvaron i officerspaviljongen som den framstår i källmaterialet förblev
i påfallande grad oförändrad under perioden. Av den politiska debatten om
krigsmakten och förändringsprocesserna mot slutet av 1800-talet märktes
mycket litet. Det är också att döma av protokollen svårt att urskilja ett ökat
intresse för militärt yrkeskunnande. Det är oklart hur representativ Västgöta
officerskår var i detta avseende. Det kan vara värdefullt att som jämförelse
studera officerskårer vid andra indelta regementen, för att se hur de hanterar
frågor om professionell och yrkesmässig utveckling. Det bör också påpekas att
officerarna hade andra arenor för detta ändamål. I tredje militärdistriktet, där
Våstgöta regemente ingick, grundades till exempel mot slutet av 1870-talet en
regional officersförening med det uttalade syftet att sprida militär kunskap. 66

66. "Stadgar för militär-föreningen i 3:dje militärdistriktet", § 1, vol. 1, Arkivet för militärför
eningar inom III. militärområdet, KrA.
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Money, Gender and Military Training:
Women as Economic Agents in Military Affairs
(Sweden 1924-1942)
Fia Sundevall

I ntrod uction
Our volunteer Landstorm movement is currently full oflife. [...] But the
livelier the activities, the higher the costs; the work within the Landstorm
organisation produces officers, but no economic value. The necessary funding
to meet the spending is, however, generated by the ever-increasing number of
women's associations.1

Penned in 1927 by Lieutenant General Karl 0. Toll, the above words empha
sise the role of women's associations in keeping the Landstorm organisation
on its feet financially. As suggested by its name, the Landstorm organisation
was concerned with the Landstorm2: a levy of senior conscripts within the

1. Toll, Karl 0., "Landstormskvinnornas uppgift", Landstonnslottan [Bromma WIAJ 1927 p.
3. In original: "Det råder liv inom vår frivilliga landsstormsrörelse för närvarande. [...]Men
ju livligare verksamhet, dess mera kostnader; arbetet inom landstormsorganisationen skapar
befäl; men inga ekonomiska värden. Den mot medelskonsumtionen svarande nödvändiga
produktionen finna vi däremot inom de numera allt talrikare kvinnoföreningarna."
2. The term 'Landstorm' derives from the Germanic 'Landsturm' and has been used in Swe
dish from at least the mid-1800s ro denote a levy for the defence of the homeland. Svenska
Akademiens ordbok 15 (1939) p. L244.
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Swedish army <luring the first half of the twentieth century. 3 More specifically,
the organisation aimed to provide training for the Landstorm's soldiers and,
in particular, its officers. While the state trained common (junior) conscripts,
it offered little or no training for the Landstorm. Instead, this was delegated to
an external operator; the Landstorm organisation. Furthermore, the financing
of this training was also in large part delegated to the Landstorm organisation.
This is where the women's associations entered the picture. Between 1924
and the late 1930s, thousands of women joined Landstormskvinnoforeningar,
women's Landstorm associations (WLAs), to raise money to fond the training
of the Landstorm.
Why did women come together for this cause, and how did they go about
raising the money? What sums were involved and what significance did their
contributions have in upholding the training of the Landstorm? In exploring
these questions, this article aims to shed light on women as collective economic
agents in military affairs. More specifically, it seeks to review the economic
support provided for the training of the Landstorm by the body of WLAs
which since 1942 goes under the name Riksförbundet Sveriges Lottakårer: the
Swedish Lotta Corps.4
Although the Swedish Lotta Corps later became Sweden's largest volun
tary and semi-governmental military organization for women, as well as one
of the nation's largest women's organisations of all time,5 its history is rather
insufficiently researched. The existing literature on the organisations' start-up
phase and early development is predominantly popular overviews, authored by
members of the organisation.6 The few scholarlyworks are, in turn, concerned

3.

The age span of those in the Landstorm varied somewhat over time but was approx. from
35 to 42 or 45 years of age. Svenskfo1:fott11ingssamling 1914:202, 1925:337, 1936:443.
4. The organisations' official name in English is the National Federation of Swedish Women's
Auxiliary Defence Services. However, it is commonly referred to in English-language scho
larly work as the Swedish Lotta Corps.
5. Sundevall, Fia, Det sista manliga yrkesmonopo!et: Genus och militärt arbete i Sverige 18651989 (Göteborg & Stockholm 2011) p. 20, 58.
6. The fundraising activities in the interwar period are frequently emphasised in the orga
nisations' own historiography, however with limited details (as is commonly the case for
popular overviews). In tum, those publications containing details on matters of finance
are primarily concerned with the WWII or post-war period. See e.g. Norström, Gunilla,
"Frivillig ekonomi och frivilligekonomi", in Lottorna i samhällets tjänst- SLK (Stockholm
1984); Skogh, Bo, "Hur finansieras verksamheten?" in Hallström, Bert (Ed.), FBU 62:
Frivillig befiilsutbi!dning i ord och bild (Uppsala 1962) p. 166-168.
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with issues other than money. 7 This article thus sheds new light on the early
history of the Swedish Lotta Corps.
In a wider setting, the article contributes to and brings together two under
studied areas of historical research: women's economic support of the war system,
and the funding of military education. Matters of the funding of (non-military)
education have attracted increasing interest amongst historians over the past few
years, not least amongst Swedish historians of education. Same of the literature
emerging from this research highlights the role of private contributions in the
financing of education. 8 However, just as in the field of educational history in
general, such studies have been centred on non-military education. Similarly,
whilst there is abundant literature on the economic history of the material
sinews of war, few schalars of modern history have explored questions of how,
or by whom, military education was financed. 9 Given the substantial military
expenditures of late modern states - especially those with conscript armies on the education and training of military personnel, this dearth of research
is rather surprising. It may, however, stem from an assumption that military
training and other costs related to the nations military defence have always,
or at least in modern history, been provided by the state, and therefore, been
financed through taxes. After all, providing security through order and defence
7.

In the most comprehensive scholarly work to date on the organisations start-up phase and
early development, Lars Ericson (now Ericson Wolke) reviews its organisational structure
and member base from its inception in 1924 through the 1970s, with the purpose of ana
lysing whether the organisation could be considered a broad popular movement (follaö
relse). Charlotte Tornbjer has in tum explored the WLA's discursive constructions ofmot
herhood, and I have investigated how their field work challenged and reinforced gendered
divisions of military labour. Ericson, Lars, "En folkrörelses framväxt", in Lottorna i sam
hällets tjänst (Stockholm 1984); Tornbjer, Charlotte, Den nationella modern: Moderskap i
konstmktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-ta!etsförsta hälft (Lund 2002) ch. 7;
Sundevall (2011) p. 52-56.
8. See e.g. Klose, Gunilla, Folkrmdervisningens finansiering fore 1842 (Uppsala 2011); Mi
chaelsson, Madeleine, Privata bidrag tillfolksko/an: jämbmken och det svenska folkskolevä
sendet 1850-1930 (Uppsala 2016); Westberg, Johannes, Frmding the Rise ofMass Schooling:
The Social, Economic and Cultural Histo1y ofSchool Finance in Szveden, 1840-1900 (Cham
2017); and the special issues on the funding of education of Paedagogica Historica 52:4
2006 and Nordic journal ofEducational Histo1y 2:1 2015.
9. Literature on the late-modern economic history of war and defence has largely focused
on matters such as war accumulation and trade, war-induced inflation, nations' military
expenditures, and military-industrial alliances. For an overview, see Eloranta, Jari, "The
Economic History ofWar and Defence", in Whaples, Robert & Parker, Randa!] E. (Eds.),
The Routledge Handbook ofModem Economic Histo1y (New York 2013).
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has commonly been understood as a core purpose of nation-states, as well as a
key justification for the existence of taxation. 10
There are nevertheless several lmown cases of private funding of military
resources. For example, in late nineteenth- and early twentieth-century Sweden,
private initiatives helped bankroll the armed forces' procurement of fighter pla
nes, machine guns, fortress walls and a coastal defence ship.11 Several of these
fundraising initiatives involved women. In fact, the prime focus of one of the
nation's largest women's organisations at the time, Svenska kvinnoforbundetfor
fosterlandets försvar (the Swedish Women's Association for the Defence of the
Fatherland), was raising money for the military defence of the nation. 12 Hence,
military fundraising was a vital aspect of Sweden's early women's organisations.
Despite this, women's economic support of war, militarism and/or defence in
Sweden has never been examined in detail. Consequently, the role of women
as economic agents in military affairs has been left largely unexplored.
This article also contributes to the literature on women's fundraising work
in general, showing that the causes for which women raised fonds were much
broader than the philanthropic charities typically emphasised in previous
research. Women's fundraising has been a subject of interest to historians for
several decades, and studies within this field have highlighted women's financial
contributions to improving the well-being of for example children and the poor,
sick and elderly. Philanthropy and charity work furthermore provided women,
particularly from the middle and upper classes, access to the public sphere and
10. See e.g. Cerny, Philip G., The Changing Architecture ofPolitics: Stmcture, Agen9; and the F11t11re of the State (London 1990) p. 49; Tilly, Charles, Coercion, Capita! and Ettropean States,
Ad 990---1992 (Oxford 1992) p. 96; Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth ofNations, vol. 5 (London 2000 [1773]) p. 922. See also Hallenberg, Mats &
Linnarsson, Magnus, "Vem tar bäst hand om det allmänna? Politiska konflikter om privata
och offentliga utövare 1760-1860", Historisk tidskrift, 136:1 2016, p. 32-33.
11. See e.g. SOU 1937: 17. Betänkande angående vissa med fi-ivillig mzskaffi1ing av luftvärns
materiel sammanhängande fhigor (Stockholm 1937) p. 9-10; Åberg, Alf, "Kvinnoinsatser
för försvaret kring sekelskiftet" in Lottorna i samhällets tjänst - SLK (Stockholm 1984) p.
10-17. See also Linnarsson, Magnus, Problemet med vinster: Riksdagsdebatter om privat och
offentlig drift under 400 år (Lund 2017) p. 44-45, who points out that private funding of
the military was common in Sweden in the pre-modern era.
12. Östberg, Kjell, "Krig och fred i svensk kvinnorörelse" in Florin, Christina et al. (Eds.),
Kvinnor mot kvinnor: Om systerskapets svårigheter (Stockholm 1999) p. 17-18. Similar or
ganisations and fundraising activities also existed in Denmark and Norway, see Vammen,
Tinne, "Kanonkvinnorna fostrade sönerna till soldater" Kvinnovetenskaplig tidskrift41992;
Vaern0, Grethe & Sveri, Elisabeth, Kvinnenesfarsvarshistorie (Oslo 1990) p. 7-8.
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opportunities to engage themselves in societal matters. 13 While some of the
charities investigated in previous research were linked towar and the military,
the emphasis has been placed on the role ofwomen's fundraising in lessening the
burdens, constraints, and destruction brought on bywar (on individuals, groups
and/or property), rather than on their financial contributions to strengthening
the war system. While women's work for and contributions to the war system
have largely been omitted from or marginalised in the historiography ofwar, 14
one must not assume that the absence of such studies indicates that women
rarely did raise fonds for such ends. Rather, it could indicate that historians
have largely failed to notice and/or shed light on such activities.

Money, Gender, and War: Theoretical Premises
It is well established that the war system is inherently gendered. 15 In a
Northern European setting, gendered nations, ideals, and practices ofwar and
military organisations appear to have been reinforced with the introduction
and/or extension of universal male military service in the late 1800s and early
1900s. Not only did the conscription system rest on and reconfirm certain
ideas and ideals of men and masculinity, but conscription armies were also a
site of active construction and performance of certain kinds of masculinities. 16
In an entangled process, nations of women and femininity were constructed
in a polarised juxtaposition to the active military male protector: as passive
13. See e.g. Prochaska, Frank K., Women and Philanthropy in Nineteenth-cent11ry England (Ox
ford 1980) p. 47-57; Taussi Sjöberg, Marja & Vammen, Tinne (Eds.), På tröskeln till väl
farden: Välgörenhetsformer och arenor i Norden 1800-1930 (Stockholm 1995); Zunz, Oliver,
Philantropy in Anzerica: A History (Princeton 2012); Åberg, Ingrid, "Medborgarinna på
välgörenhetens barrikader" in Dahlgren, Stellan, et al. (Eds.) Från stormakt till smånation:
Sveriges plats i Europafi-ån 1600-tal till 1900-tal (Stockholm 1995).
14. See e.g. Beaumont, Joan, "Whatever Happened to Patriotic Women, 1914-1918?" Austra
lian Historical St11dies 31:115 2000; Noakes, Lucy, Women in the British Army: War and the
Gentle Sex, 1907-1948 (London 2006) p. 12.
15. See e.g. Goldstein, Joshua S., W7tir and Gender: How Gender Shapes the l\7.ir System and Vice
¼1:ra (Cambridge, 2001); Higate, Paul (Eds.), Militmy Masculinities: Identity and the State
(Westport, Conn. 2003); Sega!, Lynne, "Gender, War and Militarism: Maldng and Ques
tioning the Links", Feminist Review 88 2008.
16. See e.g. Ahlbäck, Anders, Manhood and the Making of the Militmy: Conscription, Military
Service and Masculinity in Finland, 1917-39 (Farnham 2014); Frevert, Ute, A Nation in
Barracks: Modern German;i Milita,y Conscription and Civil Society (Oxford 2004); Rudberg,
Pontus, "'Armen måste blifva en skola för hela folket': Krigsmaktens folkfostrande ambitio
ner och praktiker 1901-1950" in Forssberg, Anna Maria & Kronberg, Klas (Eds.) Lumpen:
F1-ån mönstring till muck (Stockholm 2014).
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and protected, and as advocates for peace.17 The image of the "peace-loving
woman" was further accentuated as women, beginning in the late 1800s, in
creasingly organised themselves in women's peace organisations. 18 From this
perspective, women's advocacy for military armament was a gender anomaly.
The fact that many women did not act in accordance with these gender
norms as illustrated by the high membership numbers of Svenska kvinno
forbundet for fosterlandets försvar around 1900 - must not be understood as
wide acceptance of their finandal engagement in military affairs. Rather, the
negative public reactions to this kind of involvement by women indicate the
opposite. 19 In this context, it must also be considered that forma! participation
in the financial matters of the nation, by means ofvote and eligibility for office,
was limited to men until 1921. Politics and national finances were thus, like
war, dosely linked to men and masculinities.
This study is also based on the theoretical premise that money has inherent
social meanings. That is, not only is the value of money based on social agre
ements, but money and the ways it is valued also have different connotations
and significance in diverse social contexts.20 Donating money and/or time to
a fundraising cause can, hence, be interpreted and valued in multiple ways
depending on, for instance, the nature of the cause, the redpient/s of the fonds
raised, who (or what organisation or business) is organising the fundraising,
and/or how it is organised. Similarly, different meanings may be attributed to
money contributions depending on who the contributor is, the (stipulated/
implied/expected) motive behind the donation, and/or the size of the transac
tion in relation to the donor's financial capabilities. Money is furthermore a
gendered concept.21 Therefore, the cause for which the WLAs raised fonds,
and the techniques they used, must be understood in the context of gendered
17, See e.g. Segal (2008); Stiehm, Judith H., "The Protected, the Protector, and the Defender",
Wvmens studies intemationnl fomm 3-4 1982; Yuval-Davis, Nira, Gmder and nation (Lon
don 1996) p. 94.
18. Andersson, Irene, Kvinnor mot krig: Aktioner och nätverk forfred 1914-1940 (Lund 200 l).
For a European context: Liddington, Jill, 1he Road to Greenham Common: Feminism and
Anti-Militarism in Britnin since 1820 (Syracuse, N.Y. 1991); Tjeder, David et al., "Gen
dering peace, 1850-2000: A framework of analysis" in Ahlbäck, Anders & Sundevall, Fia
(Eds.), Gender, !Wir and Peace: Breaking
the Borderlines Ooensuu 2014).
19. On the reactions, see Sundevall (2011) p.
Åberg (1984) p. 10-17.
20. Zellzer, Viviana, 1be Social Meaning ofMoney (New York 1994); Zelizei; Vivia1111, Economic
Lives: How C11!t11reShrtpes the Economy (Princeton 2011). See also Jonsson, Pernilla & Neu
nsinger, Silke, Gendered Money: Finnncial Organization in iVtJmens Movemmts, 1880--1933
{New York 2012).
21. Jonsson & Neunsinger (2012); Zelizer (2011) p. 93-94.

Militärhistorisk tidskrift 2017

constraints, opportunities and expectations, induding the profoundly gendered
character ofmilitary labour and military organisations, as well as bourgeois no
tions ofrespectability. As summarised by economic historians Pernilla Jonsson
and Silke Neunsinger in their exploration offinancial organisation in women's
movements, one must "talce into account not only what resources the women's
organisation had access ro but also what was regarded as 'legitimate' or 'respec
table' dependent on gender, dass and the historica1 context".22

Methods and source material
"The following empirical study deals with the period 1924-1942, i.e. from the
formation of the first WLA until the Landstorm was abolished. Using both a
qualitative and quantitative approach, the analysis primarily draws on three
categories of data and source materia1: annual activity and financial reports,
minutes, and periodica1s.
Annual reports ofthe Swedish Federation ofLandstormAssociations (SFLA)
have been used for information on the aggregated totals offunds raised by the
WLAs and for supplementaty information on e.g. state grants and membership
numbers. To give an idea of the value of these funds and grants in today's mo
ney, some of these amounts are also given in 2017 Swedish krona (SEK). This
conversion was achieved by calculating the purchasing power with regard to
consumer goods, as measured by the consumer price index, using the web-based
historical price converter developed by economic historian Rodney Edvinsson.23
Annual reports were also used to more closely examine the WLAs' fundrai
sing techniques and related matters. For this purpose, reports from a sample of
ten WLAs were enquired. The sample was generated from Sweden's National
Archival Database, from which every listed record ofWLAs was selected and
explored for annual rep orts dating prior to 1940. Records which did not include
annual reports from that period were exduded, leavlng reports of ten WLAs
for doser examination. 24
22. Jonsson & Neunsinger (2012) p. 10.
23. "Prisomräknare", by Edvinsson, Rodney, http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm (acces
sed Feb 4 2017). See also Edvinsson, Rodney & Söderberg, Johan, "A Consumer Price
Index for Sweden, 1290-2008", Review ofIncome and Wealth 57:2 2011.
24. The ten were the WLAs in Borås, Bromma, Falun, Gävle, Jönköping, Nässjö, Stockholm,
Uddevalla, Visby and Västerås. The inquiry was made Sept. 18 2016, using the truncated
search terms "landstormsk*" and "lottak*" (for Landstormskvinnoförening / Landstorms
kvinnor / Lottaldr / Lottakårer, i.e. the Swedish words used fur WLAs during the period in
question) in the NationalArchive Database online at https://sok.riksarkivet.se/nad.
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Other documents, predominantly minutes (both printed and unprinted),
were used to explore discussions within the SFLA women's subcommittees
and councils (such as Landstormskvinnorådet the national body for WLAs,
and a subcommittee to the SFLA's national board) on economic matters. In
addition, a more detailed examination was made of the financial activities of
one WLA in particular: the one in Stockholm. This WLA was chosen as it was
the first WLA founded, and it functioned as a shining example for the others
to follow. It additionally severed as a coordinating hub for the WLAs until a
national WLA body came about in 1931.25
Finally, the official periodicals of the SFLA and WLAs, - Landstormsman
nen (the Landstorm Man) and Landstormslottan (The Landstorm Lotta) -were
consulted for supplementary information on methods offundraising, discussions
on the financial needs of the Landstorm organisation and more.26

The Women's Landstorm Associations
The first WLA was formed in September 1924 as a sub-organisation of the
Landstorm organisations Stockholm chapter, and with the stated purpose to
provide financial and practical support to the chapter. 27 The initiative spread
quickly, and WLAs began popping up around the nation.28
During the following 15 years, WLA members put in tens of thousands
of unpaid working hours in practical assistance such as cooking, serving,
and nursing -during courses and training exercises for the Landstorm, and
in raising fonds for the education of its soldiers and officers.29 While it was
the former that received the attention of the press, it was the latter that WLA
officials repeatedly emphasised as the WLAs' main and most important task.30
25. Sveriges landstormsforeningars centralforbrmds lottakår-rdd 1931-1941 (Stockholm 1941) p.
3.
26. Landstormsmmmen (henceforward LM) was published (by the SFLA) approx. rwelve times
a year; Landstormslottan was published quarterly (beginning in 1936) by the women's asso
ciations; and yet another journal, also called Landstormslottan, was published once (in 1927)
by the Bromma WLA.
27. Krigsarkivet (henceforward KrA), the Stockholm Armelottakår's records (henceforward
SAL), Al:1, minutes, Sept 10 1924. See also the Statute of the Stockholm WLA in the ap
pendix to the minutes.
28, See reports on new WLAs in lM 1925-1935. See also Ericson (1984) p. 202-207.
29. KrA, SFLA, A & F, Annual reports.
30. See e.g. Landstormskvimzans ABC (Stockholm 1937) p. 3; Schmidt, Maja, "Landstorms
kvinnorörelsen", LM5 1933, p. 153; Wadner, Tyra, "Några synpunkter rörande landstorms
kvinnornas verksamhet", LM9 1928, p. 299.
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According to Tyra Wadner, the founder of the Stockholm WLA, the work in
the field was originally considered merely a means of propaganda - a way to
draw attention to the WLAs and thereby attract donors.31
This focus on fundraising was one of the ways in which the Swedish 'Lotta
organisation' 32 departed from its Finnish counterpart, the women's voluntary
auxiliary paramilitary organisation Lotta Svärd. While the Lotta Svärd organi
sation was the direct inspiration for the Swedish WLAs (as well as the reason
members of the Swedish organisation were commonly referred to as "lottor"
long before it took on the name Sveriges lottakård), it should be noted that
women's assistance for the Landstorm was itself nothing new. During the First
World War- when the Landstorm was utilised for the first time and its major
training and equipment defidencies were exposed-women throughout Sweden
came together to raise funds and to sew and knit uniforms, socks, etcetera for
the soldiers.33 That may, in tum, be understood as a continuation of women's
collective voluntary work for the military-induding e.g. war nursing, sewing,
and fundraising- dating back to the second half of the nineteenth century.34
The WLA� would, however, soon outgrow all their national predecessors. In
1929, five years after the formation of the first WLA, there were more than 80
associations across the nation, with membership numbers totalling above ten
thousand. About a decade later, these women even outnumbered the Landstorm
organisations' male members.35
As shown by Figures 1 and 2, women members and women's associations
accounted for the largest increase in the Landstorm organisation <luring the
period in question. While the run-up to and outbreal<: of the Second World War
(whid1 resulted in further recruitment, coordination and training ofwomen for
work within the military sector), explains the rapid increase in rhe number of
women members and associations from the late 1930s onwards, the progres31. Wadner, Tyra, "Tal vid Föreningen Stockholms Landstormskvinnors 10-årsjubileum [ ... ]",
LM11 1934 p. 325.
32. n1is was a name commonly used by the Swedish press in the early years of the Wl.As.
33. See e.g. Duner, Arthur, Sveriges landstorm Il: De frivilliga organisationerna (Stockholm
1927) p. I 44; Kronberg, Klas, '"Klockorna ringa till samling': Om kvinnors krigsbered
skap under första världskriget" in Kronberg, Klas (Ed.), Sömmersko1; tomsvalor och soldater
(Stockholm 2016) p. 35-39; Lidestad, Madelene, Uppbåd, uppgifte1; undantag: Om genus
arbetsdelning i Sverige underforsta världskriget (Stockholm 2005) passim; Aberg (1984) p.
15-17. See also LM9 1924, p. 204.
34. Sundevall (2011) p. 39-52.
35. At its peak in 1944, its membership numbered over 110,000, which, according to Ericson
(1984) p. 209, meant that 3.34% of the female population were members.
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Figure 1. Number of women's Landstorm associations (WLAs) and men's
Landstorm associations (MLAs), 1924-1942. Absolute figures.
Sources: KrA, SFLA records , series A & F, Annual reports. Comments: Until 1927 the numbers are as of
Dec. 31st of the year in question. From 1928 onwards, number of organisations is as of June 3oth.

sion before then requires special attention. Here, the context of the Swedish
parliaments' military budget cuts in the 1920s, and the financial situation of the
Landstorm organisation during the same period, must be taken in consideration.

Large-scale military budget cuts
The initial formation and spread of WLAs across the nation occurred at the
same time as a large-scale downsizing of the Swedish military. The pro-disar
mament left and centre parties made parliamentary gains at the expense of
the pro-military right, and beginning in 1921, considerable budget cuts were
introduced. The cuts were based on a combination of economic, military and
ideological party analyses, including the notion that the recession the nation
was undergoing must be met with major cuts to government spending, that
Europe could look forward to a stable and long-lasting peace, and that the
Social Democratic Workers' Party's voters expected large reductions in the
public military expenditure. The culmination of these cutbacks was the 1925
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Figure 2. Number of Landstorm organisation members, by gender, 1928-1942.
Absolute figures.

Sources, l<rA, SFLA records, series A & F, Annual reports. Comments: Membership numbers are not
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defence resolution which, amongst other cuts, included a reduction by half of
the army's war powers.36
The Landstorm was not spared. All the equipment of the Landstorm, apart
from rifles, was cut from the stare budget. So were its refresher courses and
the compulsory training exercises, which were provided by the armed forces.
In practice, the compulsory training had not been carried out since 1917
and this training remained suspended until the late 1930s.37 This meant that
the so-called "voluntary training of the Landstorm" - held by the Landstorm
organisation - was the only military training provided for Landstorm soldiers
and officers during all but the last year of the inter-war period (1919-1939).
As the term "voluntary training" indicates, participation in the training
36. Hagelin, Björn &Wallensteen, Peter, "UnderstandingSwedish Military Expenditure", Coo
peration and Conflict 27 :4 1992, p. 418--419; Huldt, Bo, "Swedish disarmament and secu
rity policy from the 1920s to the 1980s", Revue internationale d'historie militare, 57 1984,
p. 37--41; Tingsten, Herbert, Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen (Stockholm 1944) p.
215-239; Wieslander, Hans, I nedrustningens tecken: Intressen och aktiviteter kringforsvars
fir'igan 1918-1925 (Lund 1966).
37. Duner, Arthur, Sveriges landstorm I: Kortfattad historik (Stockholm 1926) p. 253; Ericson
( 2012) p. 30-31.
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organised by the Landstorm organisation was not required; neither soldiers
nor officers could be ordered to undergo it. Nevertheless, as it was the sole
training available to the Landstorm <luring the inter-war period, many hund
reds of men participated in it - and were strongly encouraged by the army to
do so. It must also be considered that the Landstorm officers were primarily
recruited from amongst the senior conscripts, whose training was delegated
to the Landstorm organisation. Indeed, the training of those officers was the
Landstorm organisation's main priority.38
Because volunteers ran the Landstorm organisation, no significant staff costs
were incurred on any levd. However, the provision of training entailed expenses
for the accommodation and travd of staff and participants, a small wage and
daily allowance to the instructors, and costs associated with training equipment
(weaponry and ammunition) and its maintenance.39 For the provision of this
training, the Landstorm organisation received a state grant of approximatdy
96 000 SEK in 1919-1920. This grant was, however, withdrawn the next
year as part of the downsizing of the military budget, leaving the Landstorm
training program completdy unfinanced by the state. As this grant had been
the Landstorm organisations' single largest source of revenue, the organisation
increasingly had to search for and rdy on private contributors.40
The state grant was re-introduced in 1925, but at a considerably lower sum
than previously, 50,000 SEK. It would remain on that levd until the mid-1930s.
Meanwhile, the roles of the Landstorm were expanded, meaning more training
was called for. According to the SFLA, the state grant was far from enough to
cover the expenses.41

An influx of women in the wake of the 1925 defence resolution
The pro-disarmament sentiments in Swedish society and politics meam that
the newly founded WLAs found themsdves - just as their male counterparts
38. Gmndstadgarfiir Sveriges landstonnsfiireningars centra/fiirb11nd (Stockholm 1927); Wadner,
Martin, "Vad en landsrormskvinna bör veta om den frivilliga landstormsutbildningen",
Landstormslottan 2 1937, p. 13.
39. KrA, SFLA, A & F, annual reports; Landstormsmannens ABC (1937) p. 9; Wadner, Tyra,
"Några synpunkter rörande användandet av !ottornas insamlade penningmedel", LM, l
1935, p. 34.
40. KrA, SFLA, A & F, annual reports. See also "Landstormen i 1920 års sratsverksproposition",
LM3 1920 p. 6; Duner, Arthur, "Fosterlandsvänner", LM5 1921 p. 19; Ericson (2012) p.
31-32.
41. Falk, Hjalmar, "1925 års härordning", LM7 1925, p. 191-193.

71

Militärhistorisk tidskrift 2017

"'"''"
150000

:�

nTotal{SO:J

IIIIIIIIII

II

l!H3/:l:4 1924/25 1925/26 1926/17 1S27/za 1928/29 1929/30 1930/311931/32 1932/33 !9.li/34 1914/3S 1935/36 1936/37 1937/3$ l!ili!/391':U9'/40 19401411941/42

0

o

soooo soooo soooo soooo s<Jooo soooo soooo soooo soo::io 10 000 100000100000 212000111000122000:mooo

Figure 3. State grants for the voluntary training of the Landstorm, for budget years
1923/24 to 1941/42, in Swedish krona (SEK). Nominal values.

Sources: KrA, SFLA, A & F, Annual financial reports. Comments: Because the table refers ta grants
received, funding lags the appropriatians decisions af the parliament by one lo lwo years.

- fighting something of an uphill battle.42 However, it may be argued that this
seemingly unfortunate context in fact worked to the advantage of the WLAs.
Previous research has shown rhat rhe military budget cuts of the 1920s spur
red protest and mobilisation amongst right-wingers.43 Amongst the outspo
ken opponents were members of Sweden's two major conservative women's
associations (Allmänna Valmansforbttndets kvinnoråd and Sveriges moderata
kvinno.förbund; who, together with the two largest women's military support
associations at the time (Svenska kvinno.förbundetfor fosterlandets försvar and
42. This is often touched upon in the Swedish Lotta Corps' own history-writing as well as
that of the SFLA. See e.g. KrA, records of Riksf'cirbundet Sveriges Lottakårer (hencefor
ward SLK), B:F9:2, unprinted historiography of the Haparanda Lotta Corps 1927-1967,
p. 1; KrA, SLK, A:F2: 1, "Lottarörelsens betydelse för krigsorganisationen'', manuscript
for speech held by captain A. Henrik.son in 1945; Wadner, Martin, "Landstormsrörelsen
1925-1939" in Ribbing, Pehr (Ed.), Landstormsboken: Minnen i ord och bild fnin ji-ivilliga
befalsutbildningen 1904-1942 (Stockholm 1942) p. 80.
43. Bokholm, Sif, I otakt med tiden: 0111 riisträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska
kvinnor (Stockholm 2008) p. 176-178; Nick:lasson, Stina, Högerns kvinnor: Problem och
resursfor Allmänna valmansforb1mdet (Uppsala 1992) p. 159-163; Östberg (1999) p, 30.
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Kvinnoförbundetfor Sveriges sjöförsvar), arranged a well-attended protest mee
ting in Stockholm in March ,1925, followed by several others across the na
tion.44
The fundraising carried out by the WLAs for the Landstorm may thus be
understood as having two implicit aims: it was a way for right-wing women to
channel their disconcent with the disarmament process, and at the same time,
it allowed women to concribute concretely to the military readiness of the army
and defence of the nation. This conclusion is supported by the recurring public
media reports on the WlAs, accompanied by calls to support their initiatives,
in light of the disarmament process which were published in Medborgarinnan,
the journal of the conservative party's women's wing, Sveriges moderata kvin
noforbund although one article suggested there was no need for WlAs in
areas where the party had its own local women's chapters.45
The link between the military budget cuts of the l 920s and rhe rise of the
WlAs was also emphasised by WlA members themselves. For example, in a
1929 article, Maja Schmidt - a key official of the WLAs - made a direct link
between the 1925 defence resolution and the formation of four WLAs on the
island of Gotland, as well as the subsequenc rapid spread of WLAs across the
councry.46
There are a number of plausible reasons women chose to channel rheir dis
concent by involving themselves in the particular matter ofLandstorm training.
One possible explanation involves the commitmenc of Swedish women ro the
Landstorm <luring WWI. Another is that it provided a way for women ro support
their local community: the Landstorm organisation trained husbands, fathers,
sons, male neighbours and friends.47 Furthermore, fundraising spedfically for
education is likely to have had a wider appeal amongst women who wished
to support military efforts than, for instance, fundraising for the procurernent
44. Ibid, See also "Opinionsmöte i Försvarsfrågan", Svenska Dagbladet (SvD) March 30 1925,
p. A7; "Högerkvinnorna för ett nytt 1914 ", Dagens Nyheter March 31 1925, p. A8; "Opi
nionen i försvarsfrågan", May 4 1925 p. A4; "En försvarsresolution av Halländska kvinnor",
SvD May 5 1925, p. Al 1.
45. See e.g. "S.M.K.F. bör intressera sig för landsrormen", Medborgarinnan 4:5 1926; "Kvinnor
na och det frivilliga landstormsarbetet'' Medborgarinna11 6:2 1927; "Stockholms landstorm
skvinnor", Medborgarinnan 7:1 1928; "Tyra Wadner", Medborgarinnan 7:4 1928. See also
Briick, Maria, "Den svenska lottarörelsen" in Lottorna i samhällets tjänst- SIK(Stockholm
1984) p. 31; Östberg (1999) p. 22-23.
46. Schmidt, Maja, "Intryck från den kvinnliga landstormsrörelsen på Gotland", Fiir hembygden
1929 p. 52. See also e.g. Brilck (1984) p, 29-31.
47. Sundevall (2011} p. 49.
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of machine guns (which was a cause fundraised for by some other women's
organisations in Sweden at the time). Fundraising for education, although
military, simply did not present as much of a confHct with the then current
gender ideologies or with the prevailing public opinion against militarism as
did the financing of weaponry.

Fundraising techniques
How then did the WLAs go about raising fonds? The source material attests
to the use ofa large variety of techniques, including membership fees, lotteries
and sales of goods, food and beverages.48 Women members were also encou
raged to obtain charity collection boxes - produced by the SFLA specifically
for women's fundraising - and to make sure they were filled over the year with
a minimum predetermined sum (e.g. 5.20 SEK in 1929). 49 The source ma
terial also suggests, however, that the greater part of the women's fondraising
activities, as well as a significant share of the fonds raised, were accounted for
by "fundraising events", such as bazaars, fetes, soirees, fushion parades, variety
shows and Christmas/Easter/Lucia markets. 50
The first major fondraising event ofthis kind was organised by the Stockholm
WLA in February 1925, about six months after its founding.51 The event was
a bazaar, held at one ofthe city's major hotels. Beginning in the afternoon and
ending late at night, the bazaar offered commerce and entertainment meant
to attract affiuent guests: a buffet, dancing, tombola wheels with lotteries and
roulette, a glimpse of the special guest Queen Victoria (wife of reigning king
GustafV), a fortune teller's tent, a shooting gallery and a post office, as well as
plenty ofstands selling needlework, sweets, fruit, flowers, paper and warp knits.52
After deducting the costs the largest being the entertainment tax and the
smallest a bouquet of flowers for the queen - the event produced a net profit
48. See e.g. annual reports of the WLAs in Borås (Föreningsarkivet i Borås, A:1), Nässjö Qön
köpings läns folkrörelsearkiv, AIIIa:1), Stockholm (KrA, Al:1) and Uddevalla (Bohusläns
föreningsarkiv, B:1). See also the recurrent activity reports from WLAs, published i n Land
stormslotta11 1936-39.
49. KrA, SFLA, E annual report 1929/30, p. 12.
50. 1his conclusion is drawn based on an overview of rhe source material in question, parti
cularly the annual reports of the Wl.As.
51. KrA, SAL, F2:1, "Tablå över den ekonomiska ställningen" 1925.
52. The greatest incomes were generated from enrry charges and the sales of goods. Ibid. On rhe
various activities during the bazaar, see KrA, SAL, F2:l, Bazaar committee's minutes, Dec.
11 1924.
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of7,211.83 SEK(just over 200,000 SEKin 2017 money). 53 Most ofthe fonds
were used to pay for transport, ammunition and other expenses involved in
a major Landstorm training exercise held on the island of Gotland later that
spring. Ofthe remaining fonds, some were passed on to the Stockholm Land
storm chapter's youth division for its training exercises, and the rest was put
into the women's associations newly opened fond account to be reinvested in
future fundraising events. 54 All in all, the bazaar was deemed a success and was
followed by several other fondraising events - in Stockholm and elsewhere. A:s
part of this, WLAs around the nation frequently arranged numerous sewing
circles to produce handmade needlework items which were then put up for
sale or raffied at the fundraising evets. 55
Events such as bazaars and lavish parties comprised a fundraising format
frequently utilised by women's groups in many nations during the nineteenth
and early twentieth centuries, often with the upper and upper-middle dass as
the primary target groups of guests and consumers. 56 While it has been sug
gested that such fondraising events "may actually be one ofthe least productive
methods for a charity to generate income" (due to rhe typical low profit ratio),
it has also been proposed that its "comparatively low financial gains may be
counterbalanced by other returns publicity for the cause and widening the
donor base, for example".57 For an organisation, fundraising events forthermore
provided the existing and prospective members with an opportunity to come
together and socialise - potentially strengthening the organisation as a whole.58
It must also be taken into consideration that women's ability to raise fonds
were subject to !imitations in terms of arenas and methods that were deemed
gender appropriate. In the context of late nineteenth- and early twentieth53. KrA, SAL, F2:l, board's annual reporr 1924/25, and "Tablå över den ekonomiska ställ
ningen" 1925.
54. Ibid.
55. See annual reports of the WLAs in e.g. Nässjö Qönköpings läns folkrörelsearkiv, AIIIa:1),
Stockholm (KrA, Al:l); Visby ("Wisby nationalbevärings kvinnoförening", sorted under
Gotlands lottaförbund, Landsarkivet i Visby, Bl:1) and Våsterås (Arkiv Västmanland, B:l).
See also the recurrem activity reports from Wl.As, published in Landstonnslottan 1936--39.
56. See e.g. Gordon, Beverly, Bazaars and Pair Ladies: 1he History of the American P11ndrai
si11g Pair (Knoxville 1998); Jonsson & Neunsinger (2012) p. 43, 117, 142-144; Prochaska
(1980) p. 47-57; Tennant, Margaret, "Fun and Fundraising: The Selling ofCharity in New
Zealand's past", Social History 28:1 2013.
57. lennant (2013) p. 36, citlng Webber, Daniel, "Understanding charity fundraising events",
Intemational]o11rnal ofNo11projit and Voluntary Sector Marketing 9:2 2004, p. 131-132 (see
also p. 128-130).
58. Jonsson & Neunsinger (2012) p. 143-144.
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century Anglo-Saxon nations, schalars have argued that fundraising events
such as bazaars presented bourgeois women with safe and socially legitimate
opportunities to take part in commerce, handle money, exercise creativity,
practice their organisational skills outside the household (and simultaneously
evade domestic chores) and engage publicly in social interactions with men
as well as other women. 59 This is likely to have been the case also in Sweden.
In addition, historian Anne O'Brien argues that by means of fundraising
events, women could take "into the marketplace the products of their domestic
labour, from baking to plain and fancy needlework."6° From this perspective,
women's fundraising could be understood as an extension of their domestic
work, hence making it more compatible with contemporaneous bourgeois
expectations of women's roles in society. In the case of the fundraising of the
WLA.s, this might have been of particular interest, considering their members
challenged and transgressed gender norms already by involving themselves in
military affairs.
The fundraising techniques of the WLAs were thus in line with contemporary
gender expectations. The methods furthermore spoke to the privileged dasses,
both the targeted donors and WLA officials. Though WLA officials frequently
emphasised that the associations welcomed women from all classes of society,
and that it was of great importance to have a broad representation of dasses in
the Landstorm organisation, there are several signs that economically privileged
women were over-represented in the WLAs <luring the inter-war years. One
is that the Landstorm organisation was widely frowned upon by liberals and
socialists during at least part of the inter-war period, as it was associated with
militarism, right-wing politics and the interests of the upper class. 61 For this
reason, WLAs were not likely to have attracted many women workers. It must
also be kept in mind that privileged women usually had more leisure time than
women of the working dass to devote to unpaid voluntary work. Furthermore,
the source material reveals that there was a high number of wives of high-ranking
officers and other dignitaries amongst the leading members. 62 As pointed out
59. Gordon (1998) p. 8; O'Brien, Anne, "Faith, Fetes and Domesticity in Australia", \%mens
History Review 15:5 2006, p. 721-722; Prochaska (1980) p. 71; Shiell, Annette, Fundrai
sing, F!irtation and Fancywork: Charity Bazaars in Nineteenth Century Australia (Newcastle
upon Tyne 2012) p. 8; Tennant (2013) p. 65.
60. O'Brien (2006) p. 720.
61. See e.g. Wadner, Tyra, "Vår plikt", LM 2 1931 p. 50; Wadner, M, (1942) p. 80-83. See also
Nilsson, Ingela, Nationalism i ji-edens tjänst: Svenska skolornasji-edsforening, ji-edsfostran och
historie1111dervisning 1919-1939 (Umeå 2015) p. 299-302.
62. For example, Tyra Wadner and Maja Schmidt, who were the two first persons to chair the
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by military historian Lars Ericson Wolke there are also many references in the
WLAs I Lotta Corps' own contemporary and historiographic documents, of
the higher classes dominating the WLAs <luring the 1920s and 1930s. 63

The extent of women's financial contributions
The sums raised by WLAs were far from symbolic. During their first ten years
(1924-1934), the total of fonds raised was reported to be almost a million
SEK (equivalent to approximately 32 million in 2017). 64 Between the finan
cial years of 1928/29 and 1941/42, WLAs raised nearly 5 million SEK (100145 million SEK in 2017). This was almost three times as much as the total
of the state grants received by the Landstorm organisation for the provision of
training <luring the same period.65
When looking for information on the amounts raised by the women's
associations for the training of the Landstorm, the numbers in Table 1 are,
however, somewhat misleading. For a start, the annual reports do not reveal
what proportion of the fonds was in fact used for training activities. Also,
there is no regular data in the SFLA records concerning whether the amounts
disclosed in the annual reports as being raised by the WLAs were indeed the
same amounts passed on (to the men's associations). For instance, for the fi
nancial years 1928/29 through 1933/34, the total amount reported as raised
is stated to be equivalent to the amount passed on. It is, however, not specified
whether this means 100 percent of the money raised by women's associations
was reported and passed on, or if in fact more money was raised than was
transferred. The latter is highly plausible as several of the WLAs appear to have
reserved some of the raised fonds for purposes such as reinvestments and the
purchase of food and equipment. Such procedures were indeed recommended
by key WLA officials. 66

63.
64.
65.
66.

Stockholm WLA and later the first bureau of the national WLA committee, were both wives
of high-ranking officers.
Ericson (1984) p. 218. See also e.g. "Lottarörelsen och arbetarkvinnorna" [unsigned ar
ticle], Folk och försvar 9, 1941, p. 10-11.
Landstormsmt11111ens ABC (1937) p. 7. The 2017 monetary value was calculated using the
year 1934 for comparison.
KrA, SFLA, A & F, Annual financial reports.
Minutes from the SFLAs women's council meeting (LK-möte), May 23 1936, p. 12-13,
in KrA, SLK, B:A4:1.
See also previously cited annual reports from local WLAs; Wadner, Tyra; "Några synpunk
ter rörande användandet av !ottornas insamlade penningmedel", LA1, 1 1935, p. 34-36.
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Table 1. Funds raised by the women's Landstorm associations
(WLAs), financial years 1928/29 to 1941/42.
Financial year

Funds raised,
nominal
values (SEK)

Funds raised,
converted to 2017
monetary value
(SEK)

Funds raised, as a
percentage of state
grants for Landstorm training

1928/29

116,013

3,426,329

232%

1929/30

109,587

3,356,416

219%

1930/31

108,809

3,438,721

218%

1931/32

95,409

3,022,132

191%

1932/33

90,314

2,967,631

181%

1933/34

111,662

3,644,967

223%

1934/35

147,288

4,714,845

295%

1935/36

177,770

5,618,114

254%

1936/37

228,153

6,987,839

228%

1937/38

258 891

7 785 110

259%

1938/39

289 134

8 438 825

106%

1939/40

703 417

18 083 700

259%

1940/41

908 486

20 582 867

282%

1941/42

1 552 278

32 914 358

478%

Sources: KrA, SFLA, A & F, Annual financial reports. Comments: (1) There is no aggregated yearly data
for funds raised before 1928/29. (2) For the financial years 1928/29-1933/34, the total amount reported
is stated lo be the same as the amount passed an ta the men's Landstorm associations/chapters. For
subsequent years, the total amount reported is stated ta be the amount raised. (3) The 1939/40 reports
account separately for the funds raised by the WLA army and navy sections. Here the amounts have
been merged. (4) The 2017 monetary values are calculated using Edvinsson's Hislorical Price Converter,
http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm (accessed Feb. 4 2017), for lhe year in which the financial year
ended (i.e. 1929 for the 1928/29 financial year).

For the period 1934/35-1938/40, in turn, the reports do not state whether
the amount raised is also the amount passed on, whereas for 1939/40-1941/42,
the amounts raised and the amounts transferred are presented separately. Due
to incomplete data for the latter financial years, however, it is not possible
to calculate as an exact percentage how much of the fonds raised was passed
See furthermore the 1928 report of the Västerås WLA (Arkiv Västmanland, B:1), where it
is specified that the money transferred to the local Landstorm assoc. was a loan rather than
a grant.
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on to the men's Landstorm associations. 67 However, it is plausible, as will be
discussed below, that the proportion transferred to the men's Landstorm as
sociations was considerably lower from 1939 and onwards, than it was during
the inter-war years.
Moreover, there are indications of inconsistences in the registration of
fonds raised. For example, a 1938 correspondence between the treasurers of
the SFLA and a local men's Landstorm association reveals that the latter's WLA
took care of various expenses related to the training exercises arranged by the
men. Because that money was never transferred to the men's association, it
was not included in the latter's economic accounts to the SFLA and hence not
registered as fonds raised. 68
Overall, it is not possible to draw firm conclusions from this source material
regarding exactly how much, or what percentage, of the costs of the training
of the Landstorm was indeed covered by fonds raised by WLAs. With this
said, SFLA officials frequently credited the WLAs with immense economic
importance for the Landstorm organisation, going as far as claiming they had
saved the organisation financially. 69 This suggests that the Landstorm organisa
tion became financially dependent on their women's associations for at least
part of the period in question.

67. The financial report from 1939/40 separate the sums raised by the Army WLAs and the
Naval WLAs (of which the first was founded that year). It is however only specified how
much of the sum raised by the Army WLAs that was transferred. For the following two
financial years the percentage of raised transferred was between 20% and 43%, however the
report for 1941/42 indicated that not all fonds transferred were in fact transferred to the
men's association but for various causes, including a refugee home for Finns, and support
for the families of the victims of a 1941 war ship explosion in the Stockholm archipelago.
KrA, SFLA, F, annual report 1941/42, p. 28.
68. KrA, SFLA, F, vol. "Lottaärenden", folder "Insamlingsverksamhet", correspondence bet
ween the treasurers of the SFLA and Sörmlands landstormsförbund Nov. and Dec. 1938.
Cf. JLF, Jönköpings lottakår, AIV, annual reports 1935/36 and 1938/39 in which such costs
are accounted for separately.
69. See e.g. KrA, SLK, B:A4. l, statement by SFLA chair General Nauchoff at the WLA national
committee, quoted in committee minutes, May 23 1938 § 9; Lundqvist:, Nils, "Slutord", in
Ribbing, Pehr (Ed.), Landstormsboken: Minnen i ord och bildfirinfrivilliga befiils11tbildningen
1904-1942 (Stockholm 1942) p. 119-120. See also the quote by Lieutenant Toll at the
beginning of the article.
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Transferring and earmarking funds
As noted above, fonds raised by WLAs were transferred directly from them
to their local men's associations as grants. 70 This arrangement appears to have
caused some complications for the SFLA, as it could not accurately predict
what amounts the local women's associations would raise and therefore could
determine neither what amounts the men's associations would need in train
ing grants from the SFLA nor what amounts to request from the state. Dist
ribution of fonds could also be perceived as unfair, because not all women's
associations succeeded in raising large amounts, and not all Landstorm asso
ciations had affiliated woman's associations.
However, the stated purpose of the WLAs was to support their local (men's)
Landstorm associations. Although it was occasionally suggested that women
associations should transfer, if not all, at least a large proportion of their raised
fonds to the SFLA for it to distribute, it was counter-argued that such ar
rangement ran a significant risk of backfiring, as it was believed that the influx
of members in the WLAs and their fondraising success largely depended on
women's wish to contribute on their local level, to the training of the men in
their own communities. 71
By self-administering the transfer of the grants, the WLAs could also more
easily supervise the use of the money. As pointed out earlier, the source ma
terial does not reveal how much or what proportion of the fonds raised were
in fact used for the training of the Landstorm. It does, however, show that
grants transferred from WLAs to their local men's associations were frequently
earmarked for specific purposes. 72 WLAs earmarked grants for a large variety
of causes, including the purchase of specific equipment and products (inclu
ding both trophies and ammunition), the hire of premises, or costs related
to the arrangement of Landstormstävlingar; large competition events for the
70. In at least one case, the transferred money was a loan, not a grant. Arkiv Västmanland,
VästeråsWLA, B:l, annual reports of 1928.
71. See e.g. KrA, SFLA, F, vol. "Privatarkiv", Protokoll, L. K. föreningarnas ombudssamman
träde, 10 maj 1929, p. 9; KrA, SFLA, F, vol. "Lottaärenden", folder "Insamlingsverksam
het", (1) letter from the president of the SFLA ro rhe heads ofWLAs in the regions ofHal
land and northwest Scania, Jan 3 1935, and (2) correspondence between the treasurers of
the SFLA and Sörmlands landstormsförbund [the Landstorm Federation of Södermanland]
respectively Nov. and Dec. 1938.
72. See e.g. annual reports of rhe WLAs in Gävle, (Arkiv Gävleborg, Al:4), Stockholm (KrA,
Al: 1) and Västerås (Arkiv Västmanland, A:1).
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Landstorm. However, more frequencly, they earmarked fonds for the training
of the Landstorm. This accounted for by far the largest sums.
In her work on the social meaning of money, economic sociologist Viviana
Zelizer highlights the differentiation of money through earmarking as a clear
exarnple of the relational practice of money. Earmarking donations is a method
of giving "with strings attached", as the flexibility of the uses for the cash is
curtailed. 73 The earmarking practices ofWLAs sent clear signals about which
activities and expenses they valued the most and therefore wanted the money
to be used for.
Earmarking can accordingly also be understood as a way for women to
exercise power. Women did not have any forma! positions of power within
the SFLA, and commonly lacked representation in the local chapters. The
earmarldng thus presented them with a way to nevertheless steer and supervise
activities. Still, or perhaps precisely because of this, the earmarking was not
without controversy. At a national WLA meeting in 1930, Colonel Gustaf
Lindström, the chairperson of the SFLAs executive committee, raised objecrions
against the earmarking practices, referring to it as a "dictatorial routine" and
stating that it should be up to the mens associations to make dedsions on the
use of the money.74

From the training of the Landstorm to the training
of women war volunteers
During the second half of the 1930s, the men's associations' need for money
from the WLAs appears to have decreased. As shown in Figure 3, the stare
grants for the training of the Landstorm increased more than fivefold bet
ween the budget years of 1934/35 and 1938/39, from 50,000 SEK a year to
272,000 SEK This should be understood in the context of the 1936 defence
resolution a response to the League of Nations disarmament failure, and the
political and military development in Germany - which marked a turning
73. Zelizer (1997) p. 5, 169. On earmarking of donations, see also Jonsson & Neunsinger
(2012) passim.
74. At the very same meeting, women's lack of förmal power through representation wlthin the
governing body of rhe SFLA was discussed and it was agreed thar the WlA must urge the
SFLA to grant them such access. Lindström was of a different opinion, stating that women
had no specific roles to fil! within the SFLA's governing body. In took another ren years until
women were granted representation, however only as co•opts and not as forma! members
with voting rights. KrA, SLK, B:Al:2, WlA national meeting minutes, June 16 1930; KrA,
SFLA, F, annual report 1940/41.
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point in the disarmament strategy of the parliamentary majority that had been
ongoing for over a decade. 75
Simultaneous with the increase in the stare training grants to the SFLA, the
financial needs of the WLAs increased in their own right. From their early role,
solely as auxiliary associations for the Landstorm organisation, with fundraising
as their main activity, the WLAs in the 1930s increasingly took on practical
tasks under the auspices of the army and adjacent authorities. The subsequent
training of women for these tasks brought about new and sizeable costs.76
As Sweden entered a state of heightened military preparedness in September
1939, WLA members were called upon to carry out numerous tasks for the
armed forces. When Germany occupied Denmark and Norway in the spring of
1940, women were recruited to replace men in previously male-only positions
such as (armed) air watchers in air surveillance towers, hence further increasing
the military's demand for trained women. 77 As noted above, it appears as if
less than half of the funds raised by the "WLA5 between the financial years of
1939/40 and 1941/42 were passed on to the men's Landstorm associations. 78
Not only did new causes call for rhe WLAs attention, for example financial and
material support for the WLAs' Finnish sister organisation Lotta Svärd, but the
associations' own educational activities - the training of nearly ten thousand
members for various new tasks within or for the military- required funds. 79
As summarised in a historical account of the WLAs/Lotta Corps in the city of
Lund describing its priorities <luring the war year of 1940: "The fundraising
work has to be stepped up; the Lotta Corps' finances must be bolstered consi
dering the Lotta Corps is being trained for new tasks. The customary tombola
and Christmas marker must nevertheless be held". 80
In 1942, the Landstorm was abolished, whereupon the SFLA reorganised
75. Hagelin &Wallensteen (1992} p. 419; Huldt (1984) p. 43-45; Oredsson, Sverker, Svemk
rädsla: offentligfruktan i Sverige under 1900-talets forsta hälft (Luod 2001} p. 177-187.
76. KrA, SLK, B:A4: 1, Minutes from a national WLA meeting, May 23 1936, p. 13. See also
Brtick (1984) 33-39.
77. Sundevall, Fia (2016), "Tornsvalor och sothöns: Beredskapsarbetande kvinnor i andra
världskrigets Sverige" in Kronberg, Klas (Ed.), Sömmerska,; tomsvalor och soldater (Stock
holm 2016) p. 60-65.
78. KrA, SFLA, F, annual reports.
79. See e.g. the annual reporrs of Falu lottakår (Dalarnas Folkrörelsearkiv, AHia:1: A:2}, which
reveal that the amounts spent on their own training courses were more than four times
higher than the grams passed on ro the local men's assoc. in 1941-43.
80. Lunds lottakår 1930--1960 (1960) p. 7. In Swedish; "Insamlingsarbetet måste intensifieras,
lottakårens kassa måste förstärkas med tanke på !ottornas utbildning för nya uppgifter. Den
sedvanliga tombolan och julmarknaden måste erors allt gå av stapeln".
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and adopted the new name Centralforbundetfor befalsutbildning [the Federation
for Officers' Training], which emphasised the organisation's new and absolute
focus on the (voluntary) training ofofficers. The women's Landstorm associations
simultaneously broke away and formed an independent organisation. Thus, was
born the Swedish Lotta Corps, in its current form and with its current name.81

Conclusions
This article has shown that histodcal explorations of women's financial con
tributions to the military offer fruitful ways to confront larger issues of, for
example, gender and war, women's organising, fundraising, and gender and
economic agency in the public sphere.
The findings ofthe study suggest that money played a significant role in the
establishment and development of the WIA� and hence in the early history
of the Swedish Lotta Corps in at least three ways. First, the state's reduction
of military expenditure, combined with the Landstorm organisations call for
more money, appears to have functioned as a catalyst for the spread and growth
ofWLAs across the nation. Raising money for the training of the Landstorm
was a cause that appealed to women who opposed parliament's major cuts in
the public military budget, and who wished to support the soldiers in their
local community.
Second, through money, the WLAs were able to exerdse some power in
the Landstorm organisation. While the importance of the WLAs' finandal
contributions was frequently acknowledged by the Landstorm organisation, it
did not result in any positions ofleadership for women within the SFLA. Ho
wever, through earmarldng practices, designating money allocated to the men's
associations for specific purposes, the WLAs did manage to steer the spending
offonds at the local level, ensuring that the money was used for the causes and
priorities of their choke. The totals of fonds raised by the WLAs were quite
strildng. Although ambiguities and irregularities in the data prevent the drawing
offirm conclusions regarding the specific aggregated amounts allocated to the
men's Landstorm associations by the WLAs (and regarding how much of che
funds raised were, in fact, used for training the Landstorm), there are, however,
strong indications that the Landstorm organisation relied extensively on the
WLAs' financial contributions. Indeed, the SFLA chair's discontent with the
WLA's earmarking offunds speaks in this direction.
81. Briick (1984) 42; Ericson {2012) 43-44.
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Third, as economic agents in military education, the WLAs did not pose
any threat to the male-soldier ideal that was foundational to the gendered
military organisation, and the methods they used to raise money - bazaars,
fashion shows, soirees, etc. operated within established gender (and dass)
boundaries. Nonetheless, through money, the WLAs created a space and active
role for women in the numerically and symbolically male-dominated military
sphere, thus challenging the contemporary gendered nations of war as well as
fundraising causes. Creating this space, the WLAs additionally laid the basis
for the organisation and recruitment of many thousands of women during
Sweden's World War Il mobilisation when gendered boundaries of military
affairs were pushed even further as women took on military tasks previously
only undertaken by men.
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Soldaterna och krigets verklighet
Recension av Idan Sherer, V(/arriors for a Living: The Experience oj the
Spanish lnfantry during the ltalian V(/ars, 1494-1559, Brill, Leiden/Boston
2017, 289 s.
År 1494 brukar ofta lyftas fram i den militärhistoriska litteraturen som ett
märkesår. En fransk arme invaderade norra och mellersta Italien, och med sig
hade man transportabelt belägringsartilleri. Det var första gången i militär
historien som man hade lyckats göra de tunga pjäserna så pass rörliga att de
kunde föras med på ett fälttåg utan att alltför mycket sinka resten av armen.
I detta fälttåg tar den israeliske historikern Idan Sherer avstamp för sin un
dersölming av utvecklingen av den spanska armens infanteri under 1500-talet
första hälft. Boken är en bearbetning av hans avhandling, och senare har han,
bland annat vid Berkeley, fortsatt sina studier av framväxten av Europas mest
professionella arme, som med sina tercior kom att dominera de europeiska
slagfälten en bra bit in på 1600-talet. Boken följer sedan de fransk-spanska
striderna om kontrollen över Italien fram till 1559, och kan därmed sägas utgöra
en viktig byggsten för perioden innan Geoffrey Parkers numera klassiska verk
om den spanska armen i Flandern 1567-1659.
Efter att först ha studerat rekryteringen till den spanska armen och från vilka
sociala skikt soldaterna kom ifrån, granskar Sherer vardagen i armen, med fokus
på försörjningen och transporter såväl till lands som till sjöss av soldaterna.
Den traditionella bilden av det tidiga 1500-talets legosoldater som tidvis
odisciplinerade och brutala horder justeras rejält. I särskilda studier av solda
ternas plundringar och myterier framgår med all tydlighet hur brutal vardagen
kunde vara för dem som kom i vägen för de spanska trupperna (liksom, själv
fallet, deras franska, tyska och italienska kolleger). Men Sherer visar också hur
välorganiserat detta våld ofta var för att uppnå specifika mål. De var en del av
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professionaliseringen av trupperna. I synnerhet de flitigt förekommande myteri
erna i den spanska armen var ofta organiserade på ett sätt så att man som läsare
nästan frestas att beteckna dem som ett slags löneförhandlingar. Myterierna
var brutala, absolut, men alls inte planlösa, tvärtom var de ofta målmedvetet
upplagda. Begrepp som kamratskap och kåranda kan delvis nyttjas för att be
skriva de informella strukturer som inom förbanden höll samman soldaterna.
Det i mitt tycke mest intressanta kapitlet är det som behandlar striden och
soldaternas upplevelse av denna. Förmågan till väpnad strid är ju trots allt den
militära professionens kärna, och det är ett ämne som dragit till sig uppmärk
samhet från alltfler forskare. Problemet är bristen på källmaterial som återspeg
lar de enskilda soldaternas real<:tioner och reflektioner. För den som studerar
1900-talets krig finns det sådana källor, men för 1500-talet är det betydligt
magrare. En ständigt närvarande fråga är då hur mycket man vågar nyttja utsagor
från andra epoker utan att bege sig alltför mycket ut på gissningarnas gungfly.
Mot den bakgrunden tycker jag att Sherers kritik mot många tidigare forskare
som behandlat den militära revolutionen under 1500-talet, för att inte beakta
soldaterna upplevelser på slagfältet, skjuter över målet. Bristen på källmaterial
gör en sådan uppgift mycket svår.
Visserligen var de stora slagen unika, närmast undantag i soldaternas vardag,
men samtidigt utgjorde slagen den livsfarliga kulmen på många soldaters militära
karriär. Vi kan också konstatera att artilleri och handeldvapen under 1500-talet
första decennier gjorde entre i massiv skala på slagfälten, med öronbedövande
ljud, moln av krutrök och, nya typer av skador på människor och hästar. Det
råder ingen tvekan om att detta på några få år innebar en dramatisk förändring
av verkligheten på slagfältet.
Boken bygger främst på spanskt arkivmaterial i det oerhört rika spanska
statsarkivet i Simancas, men också på djupdykningar i arldv i Milano. Det utgör
ett gediget arbete och författaren är väl beläst på den internationella litteraturen.
Ibland gör han dock väl enkla generaliseringar, inte minst för att framhålla det
nydanande i sin egen forskning. Det är onödigt, för han kommer fram med så
mycket nytt att boken står stadigt på egna meriter. Som vanligt måste konstateras
att viktig svensk forskning inte har nått ut till det internationella forskarsam
hället, främst av språl<liga skäl. Sherer konstaterar att rekryteringen av soldater
i det tidigmoderna Europa är ett alltför lite utforskat falt, och som svensk kan
man då bara tänka på namn som Jan Lindegren, Nils Erik Villstrand och nu
senast Ingvar Sjöbloms avhandling om framväxten av en svensk sjöofficerskår.
Man känner djup saknad efter forskare som Michael Roberts och Jan Glete,
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som under decennier producerade egen och introducerade andras svensksprå
lciga forskning om den tidigmoderna perioden till en internationell läsekrets.
Det kanske viktigaste resultatet i Sherers bok är insikten om att även soldater
som tagit värvning av ekonomiska skäl ändå kunde utveckla en hög stridsmoral
och grad av professionalism. Den av många samtida (Machiavelli) och sentida
bedömare framhävda fördelen med frivilliga eller värnpliktiga medborgarsol
dater framför legotrupper är inte så enkelt svart-vit som det ibland framställs.

Lars Ericson Wolke
Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen.
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Grundligt om 1500-talets sjöofficerare
Recension av Ingvar Sjöblom, Svenska sjöofficerare under 1500-talet,
Universus Academic Press, Malmö 2016, 648 s.
Ingvar Sjöbloms doktorsavhandling i historia, framlagd vid Stockholms uni
versitet, utgör en omfattande studie av det svenska sjöofficerskollektivet under
1500-talet. Närmare bestämt avgränsas undersökningsperioden av 1520-talet,
då Gustav Vasa påbörjade flottans uppbyggnad, och 1590-talets första år. Sjö
blom undersöker sjöofficerskårens sociala bal<:grund och försöker bedöma dess
yrkesmässiga kompetens. Detta är två aspekter som ofta intresserat de histori
ker och samhällsvetare som analyserat historiska eller nutida officerskollektiv.
Han belyser också sjöofficerarnas "maktrelationer" dels till sin herre kungen,
dels till varandra och dels till flottans manskap.
Avhandlingen inleds med en teoretisk och metodologisk diskussion, och
Sjöblom sätter också in undersökningen i ett svenskt och internationellt forsk
ningsläge. Som författaren framhåller har 1500-talets svenska sjöofficerare tidigare
knappast studerats som kollektiv. Han kan emellertid anknyta till forskning
av bland andra Jan Glete (flottan överhuvudtaget), Gunnar Arteus (lant- och
sjöbefälets professionalisering) och Jan Samuelson (frälsets sociala struktur).
Bokens främsta styrka ligger otvivelaktigt på det empiriska planet. Förfat
taren har inte bara företagit en grundlig litteraturgenomgång utan också gjort
inträngande studier i ett svårbemästrat arkivmaterial. Eftersom befålsstrukturen
inom 1500-talets svenska flotta framstår som långtifrån tydlig, åtminstone för
eftervärlden, har en av Sjöbloms grundläggande uppgifter varit att klarlägga
denna. Några militära grader i egentlig mening fanns ännu inte. Intressant är
inte minst undersökningen av löneskillnader. Analysen är inte okomplicerad.
Som regel utgick halvårs- eller årslöner i penningar eller ldäde, men sjöoffi
cerare liksom andra kronans tjänare kunde också bestås med donationer eller
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förläningar. Det kan i sådana fall vara svårt eller omöjligt att avgöra om förlä
ningen utgjorde ersättning för tjänsten i flottan eller för något annat uppdrag.
Sjöblom kan i alla fall visa att det fanns ett slags nivåsystem får penninglönerna,
något som är intressant därför att nivåerna rar antas återspegla befattningarnas
inbördes hierarki.
Sjöbloms analys av officerarnas sociala bakgrund har på grund av källma
terialets knappa karaktär och tidens namnskick inte varit lätt. Oavsett social
ställning omnämns dåtidens människor i källorna oftast bara med förnamn och
fadersnamn (patronymikon), mera sällan med släktnamn eller annat tillnamn.
Därtill kommer att titlar brukades sparsamt. För att säkerställa identiteter har
Sjöblom ibland använt sig av signeterna i kvittenshandlingar. Beträffande in
slaget av kategorierna hög- och lågfrälse respektive ofrälse bland sjöofficerarna
har han hur som helst kunnat dra slutsatser, som på ett övergripande plan
framstår som mycket säkra. De tre nämnda gruppernas förekomst på den
militära hierarkins skilda nivåer återspeglar i stor utsträckning deras sociala
status. I den mån högadelsmän tjänstgjorde i flottan var det företrädesvis som
militära befålhavare på större fartyg. När det gäller frälsesläkterna kan Sjöblom
visa att vissa ätter var särsldlt framträdande, och han förmodar - säkert med
rätta - att familjeband förekom även bland de ofrälse. Nordiska sjuårskrigets
(1563-1570) stegrade befalsbehov gjorde för övrigt att andelen ofrälse office
rare ökade starkt. Dessa resultat är helt i linje med andra undersökningar av
officerskårer i tidigmoderna stater.
En annan, men mera överraskande, slutsats av Sjöbloms undersökning är att
sjömanskap inte var någon avgörande eller ens viktig merit när skeppens och
flottornas befälhavare tillsattes. Fartygens framförande till sjöss sågs uppenbarligen
som en sak för de lägre befå.len, det vill säga skeppare och styrmän. Erfarenhet
av ledarskap, särskilt militärt men också administrativt sådant, bedömdes som
viktigare. Men det är också tydligt att bristande erfarenhet kunde uppvägas av
social pondus, som när den högadlige Bo Birgersson (Grip) vid endast års
ålder blev militär befälhavare på Finska Svan år 1565 (s. 432). Liksom tidigare
Mats Hallenberg i Kungen, fogdarna och riket (2001) åskådliggör Sjöblom att
gränserna mellan militära och civila karriärer under 1500-talet var i hög grad
flytande, även på förhållandevis låga nivåer i tjänstemannahierarkin.
Ett annat intressant fenomen som Sjöblom belyser är sjöofficerarnas rela
tion till kungen. "Maktrelationen'' som sådan var naturligtvis självklar men
befäls- eller delegationsordningen - för att uttrycka sig modernt - var det
inte. Belysande för det mestadels spända inrikespolitiska läget är den vikt som
kungarna fäste vid de högre officerarnas personliga trohet. Johan III hämtade
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till exempel befålhavare från sitt tidigare hertigdöme Finland, och Sjöblom
framhåller att nästan alla Johans amiraler förblev lojala mot hans son och
efterträdare Sigismund.
Denna doktorsavhandling omfattar nästan 650 sidor, käll- och litteratur
förteckningen inräknad. Något personregister finns däremot inte, trots att
framställningen är synnerligen rik på namngivna individer. Bokens omfång är
inte enbart en följd av att undersökningen är både bred och grundlig. Bidra
gande orsaker är Sjöbloms utförliga bakgrundstedmingar och berättande stil.
Den pedagogiska ambitionen är naturligtvis lovvärd, men textens vidlyftighet
tenderar tyvärr att skymma de intressanta resultat som förs fram. Det finns
ganska många textpartier som inte är nödvändiga för att föra den vetenskapliga
analysen framåt, och om Sjöblom där varit mera kortfattad skulle han gjort
större rättvisa åt sin undersökning.
Dessa avslutande anmärkningar minskar emellertid inte det stora värdet
av Ingvar Sjöbloms avhandling om 1500-talets svenska sjöofficerare. Sjöblom
belyser en rad frågor av stort militärhistoriskt intresse, och hans studie ökar
kunskapen om 1500-talets stat och samhälle även i andra avseenden.
BjörnAsker
Docent i historia och arkivråd vid Riksarkivet

Underrättelsearbete under det spanska tronföljdskriget
Recension av Matthias Pohlig, Marlboroughs Geheimnis. Strukturen und
Fimktionen der Informationsgewinnung im Spanischen Erbfalgekrieg, Böhlau,
W ien 2016, 457 s.
Den engelske militären, politikern och diplomaten Earl John Churchill Marl
borough (1650-1722) var en av nyckelfigurerna under det spanska tronföljds
kriget (1701-1714), en europeisk storkonflikt som handlade om vem som
skulle ta över det stora spanska väldet efter det att den sjuke och barnlöse
kungen Karl Il av Habsburg gick ur tiden. 11-onpretendenterna var flera och
deras ambitioner påverkade i allra högsta grad den strategiska maktbalansen
mellan de europeiska stormakterna under tidigmodern tid: England, Neder
länderna, Frankrike och Österrike. För sjömakterna England och Nederlän
derna var det avgörande att maktbalansen i Europa bevarades, medan det
bourbonska Frankrike. - under Ludvig XIV:s yngre sonson Filip av Anjou
(Filip V) - eftersträvade att kraftigt utöka sitt inflytande också i södra Europa.
Det blodiga och våldsamma kriget - med över 400 000 döda totalt - av
slutades med freden i Utrecht 1712-1713 mellan Frankrike, Storbritannien
(England ingick 1707 i en union med Skottland och Wales under namnet
Storbritannien) och Nederländerna. Det spanska världsriket delades nu upp.
Philip V tilldelades Spanien och spanskkontrollerade områden i andra delar av
världen, t.ex. Filippinerna och i Latinamerika; Österrike fick tillgång till Span
ska Nederländerna (idag huvuddelen av Belgien) och områden i norra Italien.
Storbritannien garanterades Gibraltar och Menorca samt särskilda ekonomis
ka privilegier i Nordamerika. En av huvudprinciperna i fredsuppgörelsen var
garantin av maktbalans, alltså att alla inblandade stater i viss mån skulle vara
nöjda med freden för att undvika missämja och nya krig.
Earl Marlborough har - i såväl historisk forskning som i hagiografin kring
hans person och betydelse för diplomati och underrättelsetjänst under sent
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1600- och tidigt 1700-tal lyfts fram som en av förgrundsgestalterna för hur
det spanska tronföljdskriget fortlöpte i avgörande slag och politiska underhand
lingar. År 1701 utnämndes han till engelsk chefsförhandlare och uppnådde fram till att han hamnade i onåd 1711 näst intill kunglig status utan att ha
någon kunglig börd. Det unika med Marlborough och hans stora inflytande,
var att han var verksam inom flera av den dåtida - och nutida - krigföringens
nyckelområden. Som general deltog han i och ledde flera av de viktigaste fält
slagen i kriget t.ex. vid Blindheim 1704, Ramillies 1706, Oudenaarde 1708
och Malplaquet 1709. Han hade ett omfattande inflytande över den logistiska
planeringen av den engelska krigföringen. Han var den högst rankade engelske
ambassadören och var i denna roll stationerad i Haag under åren 1702-1711.
Därtill hade han drottning Annes öra och förtroende, åtminstone fram till
korruptionsåtalet hösten 1711.
Den tyske militärhistorikern Matthias Pohligs bok-Marlboroughs Geheimnis.
Strukturen und Funktionen der Informationsgewinnung im Spanischen Erbfolge
krieg- handlar främst om Marlboroughs informations- och underrättelsearbete,
egentligen inom alla hans olika roller under kriget. Pohlig menar att underrät
telser och information också under tidigmodern tid hade en avgörande betydelse
för hur krig fortlöpte och slutade. Utvinnandet av känsliga upplysningar om
motståndarens agerande, liksom förhindrandet av att viktig information nådde
motståndarlägret, var centralt för det militära, politiska och diplomatiska spelet.
I detta arbete var Marlborough oneldigen en mästare och genom att särskilt
granska Marlboroughs agerande strävar Pohlig efter att - Ri fram tidstypiska
karakteristika vad gäller syften, strukturer och funktioner för underrättelse
och inforrnationsinhämtning under den tidigmoderna tiden. I boken ställs tre
övergripande forskningsfrågor: Hur kom en högrangig militär, politiker och
diplomat-här Marlborough över den information han behövde? Hur organi
serades informationsinhämtningen? Vilka funktioner hade underrättelsearbetet?
Pohlig önskar placera in sin studie i flera forskningslägen. Övergripande
vill han komma ifrån de tidigare dominerande forskningsperspektiven kring
såväl tronföljdskriget som Marlborough, d.v.s. de klassiska temana kring krigets
ursprung och hur det hade varit möjligt att undvika. Polig understryker också
flera gånger att Marlboroughs roll måste problematiseras och nyanseras. Förvisso
hade han en stor betydelse som ensldld aktör, men han verkade inom ett över
gripande system av diplomatiska, politiska, kommersiella och militära nätverk
av olika slag. Därmed är det egentligen ganska oklart huruvida Marlboroughs
arbetssätt var så annorlunda jämfört med andra politikers, diplomaters och
generalers under samma tid. För att distansera sig ifrån den ofta förekommande
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hagiografin och ganska okritiska hyllningen av Marlboroughs insatser och be
tydelse, vill Pohlig skriva in sig i flera forslmingslägen: om politisk historia med
tyngdpunkt på institutionaliseringen och professionaliseringen av diplomatin;
om organiserandet av underrättelse- och informationsinhämtning under tidig
modern tid; om skeendet i tronföljdskriget; om Marlboroughs roll i detsamma.
I besvarandet av forskningsfrågorna argumenterar Pohlig utifrån fyra teser.
Den första, som redan berörts, utgår ifrån att informations- och underrättel
seinhämtning även under tidigmodern tid var ytterst viktigt för det politiska,
diplomatiska och militära handlandet. I detta sammanhang kan därför det
spanska tronföljdskriget också ses som ett "informationskrig" i den meningen att
spionage- och underrättelseverksamhet hade en stor betydelse för de inblandade
parterna och att därmed uppbyggandet av strukturer för underrättelseverksamhet
blev viktigt. Särskilt uppenbart blev detta i organiserandet av postförbindelser
och strävandena att kontrollera dessa och att ibland även beslagta brev och andra
försändelser som var avsedda för motståndarsidan. Jämfört med andra konflikter
och villkoren under mer fredspräglade förhållanden under samma tid, menar
Pohlig att Marlborough med flera just under det spanska tronföljdskriget på ett
strukturellt plan utvecldade underrättelseinhämtning och informationsutbyten,
särskilt vad gäller postgången. Det är däremot svårare att källmässigt bekräfta
betydelsen av pengar och landkartor, som också rälmas till den tidigmoderna
tidens ramvillkor för informationsinhämtning och underrättelsearbete.
Pohligs andra tes handlar om just utveddandet av informationsstrukturer,
d.v.s. att en lyckad underrättelseverksamhet krävde dels ett användande av den
rådande informationsstrukturen, och dels ett rejält utveddande av densamma.
I detta arbete fick enskilda individer en avgörande betydelse. Givetvis var
Marlborough en centralgestalt, liksom flera av utrikesministrarna i den engel
ska regeringen och mer fritt agerande spionnätverk, t.ex. det som anfördes av
en handelsman stationerad i Rotterdam - Etienne Caillaud. Även om Pohlig
ideligen lyfter fram strukturernas betydelse för det lyckade underrättelsearbe
tet, poängterar han således återkommande också individernas viktiga roll. Här
diskuteras särskilt tre utmaningar: tidsaspekten av informationsförmedlingen,
d.v.s. problemet med att det ibland tog lång tid för upplysningar av olika slag
att nå mottagaren; säkerheten vad gäller att skicka brev och andra försändelser;
bristen på pengar för att kunna finansiera informationsuthämtandet.
Bokens tredje tes behandlar hur Marlboroughs underrättelsearbete genom
fördes i ett nära samarbete med den engelska regeringen. Pohlig understryker
att framgångarna hade varit omöjliga utan dessa kontakter. Nyckeln var bland
ningen mellan Marlboroughs formella ämbetsinnehav- till exempel militära och
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diplomatiska sådana - och de mer informella kontakterna, exempelvis via den
tidigare omnämnde handelsmannen Caillaud eller hans frus nära förbindelser
med drottning Anne.
Den fjärde tesen inriktas på att underrättelsearbetet - förutom att ha en
rent instrumentell nytta för att fatta rationella beslut - oftare hade andra, mer
outtalade och dolda funktioner vilka sällan formulerades explicit. Marlborough
med flera utgick ifrån att inhämtade underrättelser i en krigssituation kunde bli
användbara i en mängd olika sammanhang. Den viktigaste var att skydda mot
en osäker framtid med oklara styrkeförhållanden. Underrättelser förväntades
därmed ge överblick, garantier och minimerade osäkerhetsfaktorer. En annan
viktig aspekt var att underrättelseinhämtandet och utbytet fungerade som en
sorts "patronagevaluta'' för att garantera lojaliteter av olika slag. En tredje aspekt
var att en framgångsrik informationsinhämtning också sågs som ett tecken på
en statsbyråkratis effektivitet och kompetens, vilket i sin tur blev användbart
för att höja statens legitimitet.
Pohligs studie är omfattande och imponerande, inte minst vad gäller hans
digra empiriska studier av ett svårtillgängligt brevmaterial från tidigt 1700-tal.
Han visar på ett övertygande sätt att underrättelse- och informationsinhämt
ning - precis som idag - ibland handlade om att inhämta, bearbeta och delge
information som underlag för beslut på olika nivåer om framtida agerande. Jag
tycker dock att det mest intressanta och tankeväckande i studien är de teoretiska
och empiriska ifrågasättandena han gör av den ofta självklara utgångspunkten
att informations- och underrättelsearbete kausalt och linjärt bör kunna härledas
till framtida beslut. Sådana fattas dock, såväl på Marlboroughs tid som idag,
på avsevärt mer anarkistiska sätt, även om vi utifrån rationalitetsmyter ofta
vill hävda något annat. Pohligs studie om Marlborough, liksom forskning om
beslutsfattande i modern tid, visar i stället hur påfallande svag kopplingen ofta
är mellan en rationell informationsinhämtning och beslut, och att det inte är
ovanligt att informationen inhämtas när beslutet i fråga redan är fattat, för att
ge det ytterligare legitimitet och tyngd. En viktig aspekt av informationsin
hämtandet blir följaktligen att det kanske inte främst är till för att fatta de mest
rationella besluten, utan för att påvisa att inga fel har begåtts. Kontroll och
osäkerhetsminimering blir därmed den viktigaste bevekelsegrunden för under
rättelse- och informationsverksamhet såväl under tidigmodern tid som idag.

Henrik Edgren
FD i historia och prefekt vid Institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
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Sjökrigets vardag under det tidlga 1700-talet
Recension av For Kongen og Plåten. Matros Trosners dagbok 1710-1714.
Bind 1-2. Redigert og kommentert av Hans Christian Bjerg og
Tor Jörgen Melien, Fagbokforlaget, Bergen 2017, 491 + 420 s., ill.
Det finns få förstahandsskildringar av sjökriget under det stora nordiska kriget
och vill man läsa en sådan från en vanlig båtsman så blir urvalet ännu mindre,
ja, så litet att man hänvisas till den dansk-norske matrosen Trosners dagbok
från tiden i flottan 1710-14. Delar av dagbokstexten (ungefår 40 procent)
gavs redan 1923 ut i transkriberad form av Roar Tanks. Men det var först
i och med att Olav Bergersen den store Tordenskjoldforskaren - nyttjade
1fosners dagbok i början av 1950-talet, som den fick ett genombrott som
marinhistorisk källa.
Det är två saker som har gjort Trosners dagbok så unik och värdefull som källa
till 1710-talets sjölerig i nordiska farvatten. För det första dagboken som sådan
med anteckningar om vardagen till sjöss, men för det andra är dagboken fylld
med mängder av små, relativt detaljerade fårgteckningar av allt från sjöstrider
till lugnt piprökande matroser. De flesta läsare av marinhistorisk litteratur om
det stora nordiska kriget torde ha stött på Trosners teckningar, eftersom de har
utnyttjats flitigt som illustrationer under åtskilliga decennier.
En fullständig utgåva hela texten och det oerhört rika bildmaterialet har dock
saknats fram till nu. Till forskningens fromma har denna lucka nu fyllts igen av
två erfarna forskare: den danske marinhistorikern Hans Christian Bjerg (tidigare
bl a ansvarig för Forsvarets arkiver i det danska Rigsarkivet och mångårig lärare
vid den danske Sjöhigsskolen) och hans norske kollega kommendörkaptenen
Tor Jörgen Melien (som bland mycket annat har gett ut en bok om Slaget vid
Köge bugt 1710). Tack vare deras fleråriga arbete föreligger dagboken nu i sin
helhet med samtliga över 5 000 (sic!) teckningar återgivna i ett vackert tryck.
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Länge tillskrevs dagboken en viss Nils Trosner, men nyare forskning har
bortom allt tvivel kartlagt att den riktige författaren är dennes bror, norrmannen
Daniel Trosner (1689-1741). Denne tjänstgjorde under 3,5 år mellan 1710
och 1714 i den dansk-norska flottan. Visserligen tjänade Trosner som en vanlig
matros, men han var ingen vanlig sjöman. Under sin tid i hamn eller till sjöss
förde han dagbok; i genomsnitt skrev han ned 1 ½ sida per dag. Dessutom
kompletterade han sina anteckningar med tusentals små teckningar. Samman
taget blir det en skildring i text och bild av alla upptänkliga aspekter av livet
till sjöss, alltifrån det marina samhället ombord på fartygen till den enskilde
sjömannens ofta högst personliga bekymmer och funderingar.
Ar 1883 kom en medicinstuderande med dagboken till det norska Riks
arkivet. Arkivet slog till och betalade 50 norska kronor för skatten, som ännu
förvaras där. Det tog några decennier innan dagboken blev känd och nyttjad
av en större krets forskare, och nu är den sedan länge en av de mest berömda
och viktiga källorna till det stora nordiska krigets sjökrigshistoria. Dess förfat
tare tjänstgjorde ombord på fem olika danska fartyg och dessutom till lands
på Holmen i Köpenhamn. En av de längsta anteclmingarna gäller lördagen
den 4 oktober 1710, dagen för slaget vid Köge Bugt, den största drabbningen
mellan de danska och svenska flottorna under hela 1710-talet. Den dramatiska
kulmen på slaget kom när det danska linjeskeppet Dannebrogen exploderade
och de båda svenska skeppen Tfe Kronor och Prinsessan Ulrica Eleonora gick på
grund. Trosner följde katastrofen och beskriver hur Dannebrogen fattade eld
medan folk kastade sig vattnet, innan explosionen kom: "Da sprang hun op
i små smuler". Fartygets hela dödskamp hade tagit "tre glas" eller ungefär en
och en halv timme.
Det säger sig själv att Trosners dagbok är en oerhört viktig källa även för
svenska forskare eftersom den inte bara behandlar strider mellan den danska
och den svenska flottan, utan även många vardagsföreteelser till sjöss som var
vardagen även för Trosners svenska kolleger och motståndare. Bjerg och Me
lien har därmed med sitt arbete gett ett stort och betydelsefullt bidrag till den
skandinaviska marinhistoriska forskningen.
Lars Ericson Wolke
Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen.
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Storbritannien och krigen mot Frankrike 1793-1815
Recension av Heather Noel-Smith och Lorna M. Campell,
Hornblower's historical shipmates. The Young Gentlemen ofPellew's
lndefatigable, The Boydell Press, Woodbridge 2016, 248 s,
Helen Watt och Anne Hawkins, Letters o/Seamen in the �1:1' with
France 1793-1815, 1he Boydell Press, Woodbridge 2016, 668 s.
Robert K. Sutcliffe, British Expeditionary �rfare and the Defeat of
Napoleon 1793-1815, The Boydell Press, Woodbridge 2016, 272 s.
Åren 1793-1815 har av många skäl status som en av de viktigaste perioderna
i brittisk historia, i synnerhet ur ett maritimt perspektiv. Själv ett stort fan av
både C.S. Foresters och Patrick O'Brians prosa, blir jag ändå alltid lite nervös
när jag ska läsa vetenskapliga studier av perioden. Den stora uppmärksamhe
ten för nämligen med sig en del bekymmer i vetenskapliga sammanhang. För
det första gör den att behovet av att faktiskt vetenskapligt motivera sina un
dersökningar ibland tycks lysa med sin frånvaro. Att undersökningen handlar
om åren mellan 1793-1815 tycks för britterna vara motiv nog. För det andra
finns det ett redan färdigt, starkt narrativ som alla undersökningar på något
sätt måste förhålla sig till, som kretsar kring att försöka förklara brittiska flot
tans framgångar. Det är som om de fiktiva hjälteäventyren hela tiden färgar
av sig på hur forskningsfrågor formuleras, hur skeenden blir beskrivna och
på vilka antaganden som är rimliga att göra. För det tredje finns det också en
tendens att brittiska flottan betraktas som ett eget litet självförsörjande uni
versum, frikopplat från tid och rum. Rätt ofta får man intrycket att britterna
ensamma bedrev krig mot Frankrike och att havsherraväldet uppfattas som en
slags brittisk rättighet, eller åtminstone en historisk ofrånkomlighet.
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De tre böckerna Homblower's historical shpmates av Heather Noel-Smith
och Lorna M. Campbell, Letters ofSeamen in the Wtu:r with France 1723-1815
av Helen Watt och Anne Hawkins och Bdtish Expeditionary Wa1fare and the
defaat ofNapoleon 1793-1815 av Robert K. Sutcliffe är exempel på mer och
mindre lyckade sätt att hantera ovanstående problem. Gemensamt för de tre
böckerna är att de rör sig i det gamla narrativets ytterkanter. De handlar inte
särskilt mycket om operativ krigföring och mycket lite om de mest välkända
och framgångsrika militära ledarna. Istället har författarna med hjälp av om
sorgsfulla och stundom omfattande arkivgenomgångar försökt kartlägga mindre
kända och omskrivna delar av det pågående kriget mot Frankrike. I övrigt har
de både olika tillkomsthistorier och olika syften.
I Homblower's historieal shpmates. 1heyoung gentlemen ofPellew's Indefatigable
använder författarna Noel-Smith och Campbell sig öppet av den välkända, fiktiva
historien om C.S. Foresters sjöhjälte Horatio Hornblower som en inramning för
sin studie. Att använda välkända namn och färdiga berättelser för att locka till
läsning är ett välkänt grepp inom brittisk marinhistorisk litteratur och i berät
telserna om Hornblower korsas det fiktiva dessutom med verkligheten. Även
om Hornblower själv är uppdiktad, så är många andra karaktärer runt honom
baserade på verldiga personer och verkliga händelser. Detta gäller till exempel
Edward Pellew, den framgångsrika fregattkaptenen som så småningom blev
adlad och avancerade hela vägen till amiral och det för Hornblower-fantasten
omhuldade skeppet Indefatigable. Bokens syfte är att undersöka de kadetter
(midshi,pmen), Hornblowers verldiga motsvarigheter, som tjänstgjorde under
Pellew ombord på Indefatigable. Själva navet i boket består av en enda hän
delse - Indefatigables strid och seger över det franska örlogsskeppet Les Droits
de L'Hommes 1797. Under denna händelse fanns sjutton kadetter upptagna i
mönsterrullan ombord på Indefatigable och författarna har, genom ett minuti
öst arkivarbete kartlagt deras bakgrund, uppväxt, och deras fortsatta karriärer.
Det är en blandad skara, somliga av kadetterna kom från välbärgade, adliga
familjer och andra från betydligt enldare förhållanden. Med hjälp av rullor,
skeppsdagböcker, biografiska uppgifter och personliga brev tecknar författarna
en bild av familjeförhållanden, sociala nätverk och hur det faktiskt gick till att
göra karriär som officer i The Royal navy. Ganska mycket uppmärksamhet
ägnar de kadetternas relation till sin kapten och förhållandet mellan de unga
pojkarna och familjen Pellew framstår också som bokens intressantaste bidrag.
Edward Pellew spelade många roller i pojkarnas liv. Han var deras kapten, men
också deras husbonde, far, patron och blev i många fall - även en god vän.
Patronskapet inskränkte sig emellertid inte bara till farrygsdäcket, kadetterna
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gästade ofta Pellews hushåll i land där hans hustru Susan var den samlande
och styrande kraften. Många av kadetterna behöll kontakten med familjen
Pellew långt efter att deras tjänstgöringstid på Indefatigable tagit slut och de
själva blivit vuxna män med egna karriärer och familjer och somliga fick också
Pellews hjälpande hand i karriärklättrandet. Samtidigt som kadetternas brev
till Pellew ger en inblick i det patron-klientförhållande vi vet spelade en stor
roll för möjligheterna att göra karriär i brittiska flottan, är det dock svårt att
veta i vilken mening Pellews omsorger om de unga pojkarna var unik, eller
snarare i enlighet med sin tids förväntningar. Författarna gör få jämförelser
och för ganska knapphändiga resonemang samtidigt som deras förtjusning
över Pellew som person lite väl ofta lyser igenom. Det saknas också ett samlat
grepp kring kadetterna. Mest travas deras livsberättelser på varandra utan att
författarna egentligen använder dem för att dra några slutsatser eller göra någon
djupare analys. Det verkligt problematiska med boken är dock att författarna
så lättvindigt har adopterat sina studieobjekts perspektiv. Det är ensidigt brit
tiskt. Världen utanför officersurrymmena existerar knappt och även om det i
bokens första kapitel finns en ambition att kontextualisera både Pellew och
kadetterna, så används kadetternas formuleringar om djärvhet, ära och mod
senare i boken ofta rakt av för att beskriva ett händelseförlopp eller en situa
tion. Striden med Les Dmits de L'Homme pågick till exempel utanför franska
kusten i dåligt väder med begränsad sikt och slutade strängt taget inte alls
med att Indefatigable besegrade skeppet i strid: i det dåliga vädret och mörkret
lyckades Indefatigable genom slump undgå att styra på grund medan Les Droits
de L'Homme inte hade samma tur. Likväl är hela bokens utgångspunkt att de
unga kadetterna varit med om en storslaget hjältemodig seger. Det hade mycket
väl kunnat gå att göra intressanta poänger av hur kadetterna skrev om kriget i
breven hem och deras behov av att begripliggöra upplevda fasor med välkända
fraser om mod och ära, men författarna väljer att läsa breven som en faktisk
beskrivning av sakernas tillstånd. Källorna får således tala utan motstånd och
utan någon närmre analys. En anledning är antagligen att bokens syfte endast
är att kartlägga kadetterna på Indefatigable och Pellews funktion som kapten.
Det finns alltså inte någon uttalad problemformulering som hade kunnat ge
analysen lite stadga och riktning. Det är synd, för boken är välskriven och
underhållande, och källmaterialet har potential. På sätt och vis önskar man att
den hade handlat om en annan tidsperiod där det inte funnits någon Horn
blower att åka snålskjuts på. Då hade författarna antagligen tvingats motivera
sin studie på ett tydligare sätt och kanske kommit ur tvångströjan "ärofylld
brittisk flotta är med om hjältedåd till havs". Därmed hade studien blivit en
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studie i sin egen rätt, istället för att som nu på ett egendomligt sätt mest vilja
bekräfta rimligheten i Horatio Hornblowers äventyr.
Boken Letters ofSeamen in the W'ltn with France 1793-1815 av Helene Watt
och Anne Hawkins håller sig å sin sida långt ifrån fiktiva äventyr, mestadels
för att deras bok koncentrerar sig på en sällan skildrad grupp i den brittiska
flottan, nämligen manskapet. Boken är en kommenterad utgåva av 255 brev
skrivna av brittiska sjömän under krigen mot Frankrike. Sådana här brev går
att hitta lite varstans i arkiven, men själva sammanställningen som författarna
här har gjort är unik. Breven ger oss en inblick i vardagsliv och extraordinära
händelser ombord på brittiska örlogsfartyg såväl som 1 familjeförhållanden
och sociala nätverk hemmavid. Inte minst synliggörs sjömanshustrurnas roll
som de som ensamma hade ansvaret för hela hushållet och dess angelägenheter
medan männen var till sjöss. Brevsamlingen är indelad i rvå delar och varje
del inleds med ett fylligt, kontextualiserande introduktionsavsnitt. Den första
delen består av brev från hela perioden 1793-1815. Dessa brev innehåller allt
möjligt, från ögonvittnesskildringar från sjöslag till praktiska omständigheter
kring löneutbetalningar och hushållsbestyr. Somliga brev är korta notiser där
skribenten mest vill försäkra de där hemma om att han är vid god hälsa, andra
är långa, detaljerade redogörelser över resor och händelser. I introduktionen
resonerar författarna om sjömännens ursprung, brevskrivandet betydelse och
vad som egentligen går att utläsa av själva breven. Breven sätts därtill in i ett
forskningssammanhang om brevskrivande bland lägre samhällsklasser. Den
andra delen av samlingen består av brev som beslagtogs av myndigheterna
efter myterierna 1797 i syftet att spåra uppviglare och upprorsmakare. Denna
del inleds med att författarna placerar myterierna i sin kontext och beskriver
hur de hittills har betraktats av forskningen. Själva breven är ställda både till
familjemedlemmar, men också till andra sjömän. De rymmer ett brett spann
av röster, både sådana som var ivriga påhejare av myterierna och sådana som
tog aktivt avstånd. Breven stödjer därmed vad som redan framkommit i forsk
ningen, att myterierna splittrade fartygsbesättningarna och att många sjömän
tog sakernas ordning och sina befål i försvar medan andra aktivt försökte få till
ett regelrätt uppror. Några av brevskrivarna hoppas rentav på ett inbördeskrig,
kanske med inspiration från franska revolutionen. Dessa myteribrev sjuder av
spänning, men av ett helt annat slag än i äventyrsberättelserna om Hornblower.
Närvaron av hot och våld lyser igenom, hopp, frustration och skräck blandas
med varandra och känslan är stark hos de inblandade att de är med om stora,
oberäkneliga händelser som kan sluta i stort sett hursomhelst.
Då ett stort utrymme lämnas åt breven, är den här boken mer av en käll108
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materialsamling än en undersölming. På detta sätt trasslar författarna sig förbi
problemet med att det finns ett stort, åbäkigt och färdigt narrativ att förhålla sig
till. Det är påtagligt hur mycket större och öppnare och mer komplex världen
känns genom dessa, för
mesta ganska kortfattade, brev än i de jämförelsevis
fylliga skildringarna av kadetternas liv i Hornblower's historical shipmates. De
255 breven ger naturligtvis ingen heltäckande bild av brittiska sjömän och deras
liv ombord. Hundratusentals män tjänstgjorde i den brittiska flottan och det
finns skäl att anta att dessa brev kommer från ett speciellt skikt av dem. De är
för det första skrivkunniga och kommunicerar av allt att döma med skriv- och
läskunniga familjer och vänner. Även om sjömän i regel antas ha en hög läskun
nighet, finns inga studier gjorda om skrivkunnighet hos brittiska sjömän som
gör det möjligt att avgöra hur unika - eller hur vanliga - dessa 255 sjömän är.
Många verkar också ha en relativt positiv inställning till sin tjänstgöring och
man kan misstänka att de var män för vilka flottan inte bara var en födkrok
utan också erbjöd en liten möjlighet att göra sig en karriär. Men breven ger ändå
en viss inblick i hur manskapet upplevde sin tjänstgöring på brittiska örlogs
skepp. Utöver detta kan också användas för att analysera brevskrivande hos
människor i allmänhet som inte tillhörde samhällseliten. Vad skrev man om?
Hur uttryckte man tankar, känslor och händelser? I jämförelse med till exempel
lilmande brev från 1600-talets slut är dessa brev betydligt mindre formelartade
och mer personliga. De är mer än bara ett sätt att uppdatera nära och kära om
sin hälsa och var man befinner sig. De är ett sätt att faktiskt försöka skapa när
het och sammanhang i en värld som är stor, oberäknelig och stundom kaotisk.
Jag hoppas att denna bok inspirerar till flera studier om sjömäns brevskrivande
under tidigmodern tid.
Den sista boken British Expeditionary Waifare and the Defeat ofNapoleon
av Robert K. Sutcliffe fokuserar snarare på organisation än på människor. Det
är de praktiska förutsättningarna för de brittiska landstigningsoperationerna
samt brittiska armens kampanjer på kontinenten som är huvudtemat. Dessa
operationer fordrade en enorm mängd transportfartyg för att frakta människor,
mat, foder, vapen och ammunition till landstigningsplatser i bland annat
Egypten, Spanien, Holland, Frankrike, Västindien och Sydafrika. V illlcoren
för att transporterna alls kunde äga rum var naturligtvis att brittiska flottan
hade kontroll över farvattnen och kunde skydda transportskeppen från fien
dens attacker, men också att man förmådde organisera ett synnerligen effektivt
system för att hyra in de nödvändiga fartyg som behövdes. Sutdiffe konstaterar
att britterna under de sammanlagt 22 åren av krig genomförde omkring 50
olika landstigningsoperationer, de flesta relativt små, men några större. Enligt
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en uträkning från 1799 skulle en styrka på 60 000 man kräva sammanlagt
ett tonnage på 350 125 ton eller omkring 1400 transportskepp för att frakta
människor, hästar, kanoner, proviant och ammunition. Det säger sig självt att
även transporten av betydligt mindre styrkor snabbt blev ett stort företag att
hantera. Sutcliffe visar dock att detta sköttes med en imponerande effektivitet.
Själva det övergripande ansvaret hade det nybildade Transport board som med
täta kontakter med tidens motsvarande underrättelsetjänst, politiker, arme och
amiralitet gång på gång klarade av att möta efterfrågan på tillgängliga fartyg.
Transport board samarbetade i sin tur med professionella agenter som med sina
goda kontakter och stora kännedom om redare och handelsskepp förhandlade
fram priser och ordnade avtal med enskilda skeppare för krigsmal{tens räkning.
Skeppen som användes var alltså inhyrda handelsskepp och krigsmakten
konkurrerade här med handelns behov och intressen. Antingen hyrdes skep
pen för en hel kampanj eller för enda sträcka: så kallad fraktfart. En fastställd
summa betalades ut samt ersättning om skeppet fick skador eller gick förlorat
till följd av direkta krigshändelser. Ersättningen täckte dock inte vanliga mari
tima olyckor, som skador på skeppet vid oväder eller skepp som gick förlorade
utan inblandning av fienden och en fråga som kvarstår efter boken är varför
enskilda skeppare överhuvudtaget gick med på att hyra ut sina skepp. Var det
mer lukrativt än att transportera vanligt gods? Var det ett sätt att få ihop sina
transportrutter över året att gå med soldater ena vägen och med vanlig last den
andra? Dessa frågor får egentligen inget riktigt svar och jag hade gärna sett en
problematisering av
Intressantast blir det när författaren lämnar de stora
svepande beskrivningarna och går in på enskilda exempel. Det är då man får en
verldig förståelse för den kombination av pålitlig administration och flexibilitet
som behövdes för att få systemet att fungera. Skepp gick på grund, fick läckor,
saknade besättning, saknade utrustning och blev försenade av oberäkneligt
väder. Ofta var armens styrkor större än vad som framkommit på pappret vilket
ledde till att fler skepp måste ordnas fram i hast och förvandlas till lämpliga
transportskepp för infanteri, kavalleri eller proviant. Ett ständigt problem var
bristen på sjömän. Expanderande örlogsflottor och en ständigt expanderande
handel konkurrerade om arbetskraften på världens hav och sjömännen tog hyra
där de fick bäst betalt. Trots allt detta tog det i medeltal mellan 7-10 dagar
från det att Transport board beordrade fram en större transportflotta till dess
att skeppen fanns på plats, redo att avsegla. Det är nästan bisarrt effektivt i en
tid som saknade snabba kommunikationer och där förseningar var mer regel
än undantag.
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Författaren driver en försiktig tes om att det var denna effektiva organisation
som för britterna blev tungan på vågen i det pågående kriget mot Frankrike. Utan
den hade Storbritannien aldrig kunnat engagera sig i krigen på kontinenten, eller
haft soldater posterade lite varstans i världen: från Medelhavet till Östersjön,
från Karibien till Ostindien. Det är inte svårt att hålla med honom. Utan dessa
inhyrda handelsskepp hade brittiska soldater överhuvudtaget inte tagit sig ut ur
brittiska hamnar. Författaren rör sig därtill i ett relativt underutforskat gränsland
mellan olika forslmingsfålr som omfattar både militär och civil förvaltning,
både örlogsflotta och arme, både maritima aktiviteter och krigsoperationer
till lands. Det är ett välbehövligt tillskott och skänker ny förståelse för den
brittiska krigsapparaten under revolutionskrigen ochNapoleoneran. Eftersom
boken är en omarbetad version av författarens avhandling är undersölmingen
väl underbyggd och slutsatserna välmotiverade. Den är också rikligt försedd
med tabeller och räkneexempel. Ibland blir det dock lite väl mycket siffror och
när tonnage p å sina ställen blandas med antal, blir texten stundom svårgenom
tränglig. Å andra sidan är själva tabellerna lättfattliga och tydliga och fungerar
som ett bra stöd. Boken står stadigt på egna ben och förhåller sig i grund och
botten mycket nyktert till de problem som är behäftade med perioden, Den
brittiska krigsmakten befinner sig här i ett sammanhang, Sutdiffe undviker
sldckligt slentrianmässiga glorifieringar och för-givet-taganden och behåller en
analytisk blick även på sådana skeenden som så småningom leder till brittisk
militär framgång. Att ett bombastiskt "defeat ofNapoleon" är instoppat i titeln
är därför lite ironiskt och kanske mest en eftergift till förlaget. Avhandlingen hade
nämligen ett något mer sansat och passande namn: Bringingforward shipping

for government service: the indispensable role ojthe Transport Service, 1793-1815.

Dessa tre böcker, alla utgivna på samma förlag under 2016, visar sam
manfattningsvis på potentialen hos det rika källmaterialet från perioden. Det
finns fortfarande i högsta grad många intressanta studier att göra, men ett
aktivt förhållningssätt krävs till den mängd föreställningar, schablonmässiga
beskrivningar och slentrianmässiga antaganden som cirkulerar om perioden
för att de ska bli riktigt lyckade.

AnnaSara Hammar

FD i historia, Centrum för maritima studier, Stockholms universitet.

III

Brittiska flottans Östersjöhistoria
Recension av John D Grainger, Ihe British Navy in the Baltic, The Boydell
Press, Woodbrigde 2014, 294 s.
Den brittiske marinhistorikern John D Grainger har skrivit en mycket läsvärd
analys och översikt av den brittiska sjömakten, politiken och Östersjön ge
nom tiderna. Det är ett svep över ett årtusende med den brittiska sjömakten
i fokus. Han börjar med vikingatiden då Knut den store under en kort tid
(1016-1035) upprättade ett havsimperium som bestod av England, Danmark
och Norge och med ett stort inflytande på Sverige och Östersjön. Han fort
sätter kort över medeltiden med Hansan som en dominerande kraft fram till
1600. Under det senare skedet växer kungamakten, handeln, statsinkomsterna
och örlogsflottorna kraftfullt i en rad länder i Nordeuropa, vilka expanderar
och genom krig och handel blir stormakter: Storbritannien, Frankrike, Ne
derländerna, Sverige och efterhand även Ryssland. Grainger fokuserar på den
brittiska flottans direkta intervention och insatser i Östersjön under krigen i
Europa från det stora nordiska kriget 1700-1721 över Napoleonkrigen, ca
1801-1815, och Krimkriget 1854-56 till det första världskriget och det ryska
inbördeskriget 1914-1921.
Ur de två århundraden som sedan analyseras djupare, är det brittiska stödet
till Sverige under två kritiska krigsperioder, åren 1715-21 och 1808-1814, sär
skilt viktiga för en fördjupad säkerhetspolitisk, militär och strategisk förståelse
av den svenska statens historia.
Utvecklingen under det stora nordiska kriget och Napoleonkrigen gjorde att
Storbritannien ansåg sig nödgat att kraftfullt intervenera genom sin sjömakt för
att stödja Sverige politiskt och strategiskt i dess mycket omfattande försvarskrig
mot tidens stora landmakter som ville komma åt delar av det svenska imperiet
som hade skapats under expansionsepoken 1563-1660. Storbritannien ansåg att
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Sverige i egenskap av en central Östersjömakt behövde få stöd mot det växande
ryska imperiet och dess bundsförvanter. Under Napoleonkrigen var Frankrike
den gemensamma fienden, men Napoleons misslyckade ryska fälttåg 1812 kom
att helt kasta om allianserna så att Sverige, Ryssland och Storbritannien till sist
bildade en storkoalition med Preussen och Österrike och under åren 1813-15
definitivt besegrade Napoleon. Detta ledde till en ny internationell ordning
genom Wienkongressen 1814-15, som skapade ett storpolitiskt system som i
stort bestod fram till det första världskriget 1914-18.
John D Grainger är en mycket driven skribent och det är ett sant nöje att
läsa hans eleganta översikt över det brittiska imperiets sjömilitära interventioner
i Östersjöområdet. Han skriver i den brittiska historiskt-essäistiska traditionen
som är synnerligen tilltalande för den som vill kunna förstå historiska skeenden
och för att levandegöra det förflutna. Boken är full av exempel på hur det brit
tiska imperiet hävdar sina handelsintressen, stöttar sina bundsförvanter men
även strävar efter att skapa en strategisk maktbalans i Nordeuropa. Den brittiska
flottpolitiken var i hög
en del av säkerhets- och handelspolitiken. Vanligen
räckte det med att den brittiska flottan visade sig för att respekt skulle ingjutas
hos andra makter. Man behövde sällan utkämpa sjöslag i Östersjön, därtill
var man helt enkelt för överlägsen. Under segelfartygens epok fram till mitten
av 1800-talet var Östersjöområdet dessutom oerhört viktigt för det brittiska
imperiet för råvaror till flottan: timmer, tjära, hampa, rep och mycket annat.
Under perioden 1715-1721 intervenerade den brittiska flottan kraftfu1lt i
Östersjön.Två brittiska expeditioner under Sir John Norris 1715-16 syftade till
att skydda den brittiska handeln till Riga, Reval, Königsberg med flera hamnar,
och här kom inte minst de svenska kaperierna, legitimerade av Karl XII, att bli
ett problem som dock kunde hanteras genom den starka brittiska sjömakten.
Britterna ville tvinga Sverige till en fred i detta läge (Huset Hannover var i krig
med Sverige), men Norris fick nog av krånglande danskar och ryssar och hela
expeditionen ställdes in. 18 linjeskepp under Norris var på plats den 10 juni
1715 i de danska sunden och höll sjöherraväldet.
År 1717 kom amiralen Sir George Byng med en ännu starkare brittisk flotta
med 36 linjeskepp till Östersjön och skyddade den genomgående handeln.
Konkret betydde det att den danska flottan erbjöds ett visst stöd vid blockaden
av Göteborg och Karlskrona, men att britterna avstod från att anfalla svenska
örlogsskepp. Detta överläts på danskarna, som dock var svaga och gjorde föga
skada. Byng noterade för övrigt att Karlskronas försvar var så starkt att det inte
lönade sig att försöka angripa den svenska marinbasen. Karl XII och hans råd
givare Görtz bedrev i detta läge ett säkerhetspolitiskt vågspel i Nordeuropa där
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man undvek att förklara Storbritannien krig och siktade till att kasta om läget
i det stora nordiska kriget. Görtz underhandlade med alla, även med Ryssland.
På sikt ändrades också läget och Sverige kunde till sist återvinna Pommern och
Finland, som sedan 1714-15 var ockuperade.
Efter Karl XII:s död 1718 skedde ett markant skifte i det brittiska agerandet,
Åren 1719-21 agerade britterna starkt för Sverige, som nu behövde stöd mot
bland andra de ryska galärangreppen längs den svenska kusten. Danmark och
Preussen ville dessutom sluka Svenska Pommern. Det såg nu mycket kritiskt
ut för Sverige. Britterna sldftade här sin säkerhetspolitik och övertog en del av
den roll Frankrike tidigare hade spelat för Sverige i stormal,tspolitiken. Sverige
fick fred med Preussen och Danmark 1720 och fick, mycket tack vare brit
terna, behålla en del av Svenska Pommern med Stralsund, Riigen och Wismar.
(Hinterpommern med Stettin gick till Preussen). Uppenbart ville britterna ha
Sverige som en motkraft i området. I augusti 1719 visar sig detta tydligt efter
rysshärjningarna längs den svenska kusten. Nords låter nu sin Östersjöflotta
stödja den svenska flottan och ankrar vid Dalarö tillsammans med den svenska
flottan under Sparre. Drottning Ulrika Eleonora, som var svensk regent 1718-19,
besökte Norris på hans flaggskepp och en ny era av svensk-brittisk vänskap
och gemensamma strategiska intressen vid Östersjön växte fram. Samarbetet
har varat in i våra dagar. Storbritannien och Sverige har aldrig skjutit ett skott
mot varandra även om man formellt har varit i konflikt (t.ex. åren 1810-12).
Det löper en lång vänskaplig, traditionell linje genom den svensk-brittiska
säkerhetspolitiken och historien.
Britterna utövade diplomatiskt tryck på Ryssland 1720 och fick stöd av
Frankrike och andra stormakter. Detta ledde till Rysslands fred med Sverige
1721, där Sverige definitivt förlorade Estland och Livland men fick behålla
Finland. Det skapade på sikt en ny maktbalans vid Östersjön, med Sverige som
en halvstor makt, och britterna som en garant av den sjöstrategiska balansen
tack vare sin starka handels- och örlogsflotta. Sverige var fortfarande ett viktigt
sjöimperium vid Östersjön, som britterna hade en stor handel med, och därför
hade ett klart intresse att stödja mot ett expanderande Ryssland. Under 1720
kom nu den förenade svensk-brittiska flottan att hålla en formidabel sjömaln
i Östersjön med 22 linjeskepp i spetsen, vilket fick tsar Peter att acceptera en
kompromissfred med Sverige. Intressant nog höll man den så kallade Ålands
förträngningen till sjöss gemensamt, britter och svenskar dominerade till havs
genom möjligheter till maktprojektion till sjöss. Till sist insåg tsar Peter att han
hade svårt att få bundsförvanter mot britterna och svenskarna och köpte sig
därför en kompromissfred med Sverige den 30 augusti 1721 för två miljoner
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riksdaler. Det var ett brittiskt krav som gav [dirr i den svenska statskassan, som
vid denna tid var tämligen tom. I "köpet" ingick lngermanland och den nya
huvudstaden St Petersburg men även finska Viborg som låg nära St Petersburg.
Det ryska säkerhetstänkandet vid St Petersburg kom att spöka länge och ledde
även till finska vinterkriget 1939/40.
I historieböckerna brukar det inte framställas på detta sätt: Tsar Peter köpte
1721 Sankt Petersburg och en säkerhetszon i Finland av Sverige, genom Stor
britanniens påtryckningar och intervention! Tack vare Graingers bok får vi en
god inblick i hur detta gick till som en del av den europeiska storpolitiken,
Amiral Nords och brittisk diplomati hade nu skapat en ny maktbalans och
Norris var en fredstriumfator som tillbringade en månad i Stockholm augusti/
september 1721 och sedan en vecka i Köpenhamn på hemvägen för att till sist
nå London och Themsen den 19 oktober 1721. Det stora nordiska kriget var
över och Storbritannien hade skapat sig en stark ställning i området och i hela
Europa, inte minst efter freden i Utrecht 1713, som skapade en ny maktbalans
på kontinenten och med Frankrike. Nu började Storbritanniens storhetstid.
Både Danmark och Sverige hade förvisso reducerats som stormakter genom
det stora nordiska kriget 1700-1721 men det växande Ryssland hade nu mötts
av motkraft:en Storbritannien i Östersjöområdet, både militärt och diplomatiskt.
En ny malctbalans kunde skapas där britterna efterhand kom att stödja både
Danmark och Sverige i skiftande konstellationer. Även Frankrike hade här en
central roll i allianspolitiken. Landmakten Ryssland hade nu mött den starka
brittiska sjömakten och rättade in sig i den nya europeiska maktbalansen.
Sveriges säkerhetspolitiska läge mellan västmakterna och Ryssland började få
klarare konturer.
Under Napoleonkrigen kom Storbritannien att intervenera ännu kraftfullare
i Östersjöområdet och skyddade det försvagade Sverige genom sina mäktiga
flottor, inte minst åren 1808-1814. Grainger skildrar utförligt Nelsons anfall
mot Köpenhamn 1801 och bombardemanget av staden 1807, allt som inslag
i storkriget där Danmark hamnade på den franska sidan. Sir James Saumarez
"Sveriges välgörare" - och hans flottexpeditioner till Östersjön som stöd åt
Sverige 1808-1815 ges ett stort utrymme av författaren. Utan detta stöd hade
Sverige fortsatt hotats av invasioner från tre håll. Nu försvann åtminstone
hoten i söder och väster. Saumarez var nära att fånga en stor del av den ryska
flottan hösten 1808 i Finska Viken - ombord på Nelsons forna flaggskepp
Victory. Det hade kunnat ändra historiens gång och möjligen hade det lett till
Finlands återställande till den svenska kronan. Läget skiftade sedan fort under
kriget och Napoleons nederlag i Ryssland 1812 ledde till den stora koalitio-
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nen mot Napoleon, som slutade med Napoleons och Frankrikes kapitulation
1814. Den brittiska sjömakten spelade här en stor roll och man behärskade
suveränt Östersjön. Hela detta tunga avsnitt är väl värt att fördjupa sig i, det
är världshistoria med Sverige med på ett hörn, inte minst genom marskalken
Bernadottes (Kronprins Karl Johan) strategiska plan mot Napoleon. 1 Karl Johan,
Saumarez, Preussen och tsar Alexander I samverkade 1813 mycket kraftfullt
mot Napoleon i Östersjöområdet och drev bort fransmännen.
Boken avslutas med Krimkriget 1853-56 och det första världskriget 1914-18
då sjökriget gick från de stora segelflottorna till slagskepp, torpeder, minor och
ubåtar. Under Krimkriget var fronterna Svarta Havet och Östersjön, när väst
makterna försökte stoppa den ryska expansionen på det ottomanska imperiets
bekostnad. Sverige och Oscar I (kung 1844-59) fick stöd av Storbritannien och
Frankrike och ett allierat angrepp mot St Petersburg och Finland planerades
men rann ut i sanden. I stället fick Sverige Alandstraktaten med västgarantier
för den svenska säkerheten. Det var en framgång.
Under det första världskriget stoppade mineringar och kustfort en mer aktiv
sjökrigföring från både tysk och rysk sida, medan britterna inte längre kunde
forcera de danska sunden med sina ytfartyg. Den brittiska sjömaktens roll för
svagades därmed kraftigt i Östersjön, vilket även påverkade Sveriges strategi och
läge. Under det ryska inbördeskriget ingrep dock brittiska flottstyrkor 1918-19
på den vita sidan (även vid Arkhangelsk och Svarta Havet). Konkret var detta
den sista stora brittiska flottexpeditionen i Östersjön i gammal stil.
Sammanfattande är boken 1he British Navy in the Baltic en förnämlig
översikt av en tusenårig brittisk sjöhistoria i Östersjöområdet. Den kan varmt
rekommenderas till läsning, inte minst för att den ger ett stormaktsperspektiv
på Östersjöområdet med Sverige som en viktig aktör. I denna bok får vi nya
europeiska vyer även på svensk historia. Tilläggas kan att medlemmar av Sjö
historiska Samfundet erhåller den som medlemsbok.

Kent Zetterberg

Professor emeritus i historia vid Militärhistoriska sektionen.

1.

Se vidare Zetterberg, Kent, "Bernadottes seger över Napoleon, Leipzig 1813", Populär
histoiia 2013.
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Helgoland som prisma för anglo-tyska relationer
Recension av Jan Riiger, Heligofand - Britain, Germany and the strugglefor
the North Sea, Oxford University Press, Oxford 2017, 384 s., ill.
I Tyska bukten, cirka 300 nautiska mil från den brittiska ostkusten och 30
nautiska mil från det europeiska fastlandet, reser sig den lilla ön Helgoland ur
havet. Ön består till sin huvuddel av röda sandstensklippor som på sina ställen
når 30 meter över havet. En utmärkt naturhamn tillsammans med kringlig
gande sandbankar och sandrevlar har skapat skyddade ankar- och förtöjnings
platser, varför ön tidigt befolkades och fick en viktig roll för sjöfart, handel och
fiske i Nordvästeuropa.
Med början under Napoleonkrigen kom ön att under drygt 150 år tillmätas
stor strategisk och sedermera symbolisk betydelse. Helgoland blev under denna
tid fysisk, kulturell och emotionell skärningspunkt mellan det mäktiga, expan
derande brittiska imperiet och den snabbt framväxande tyska nationalismen.
Det är denna period och den komplexa relationen mellan Storbritannien och
Tyskland som professor Jan Riiger valt att beskriva genom att nyttja Helgoland
som en prisma genom vilket skeendet återges. Mikrohistoria d.v.s. att genom
historiska studier av begränsade, småskaliga och lokala förhållanden ställa dessa
mot större skeenden, är en inriktning som fick ett större genombrott under
1970-talet.
Jan Riiger (f. 1972) är professor i historia vid Birkbeck College, Londons
universitet. Riiger bedriver framför allt studier av brittisk och tysk historia under
sent 1800- och tidigt 1900-tal. Bland hans tidigare utgivning märks The Great
Naval Game - Britain and Germany in the Age ofEmpire (2007), samt delat
redaktörskap för The Dreadnought and the Edwardian Age (2011) och Rewriting
German Histoty New Perspectivies on Modern Germany (2015).
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Det nya verket bygger på ett sällsynt omfattande källmaterial. Riiger har
använt sig av källmaterial från ett flertal olika arkiv i Australien, Danmark,
Kanada, Storbritannien, Tysldand, USA och Österrike. Arkivmaterialet om
fattar förutom officiella dokument, kartor, sjökort, målningar, konst, musik,
fotografier, film och personliga arkiv. Dessutom har 64 tidningar och tidskrifter
samt mer än 700 bearbetningar utnyttjats. Riigers styrka är att han i kraft av
det fullödiga källmaterialet och det utmärkta språket så väl lyckas täcka och
väl avvägt beskriva detaljer, små händelser och stora skeenden såväl ytligt som
på djupet på ett lättfattligt och medryckande sätt.
Riiger har valt en i huvudsak kronologisk framställning som tar sin början
under Napoleonkrigen. Det var genom den franska kontinentalblockaden som
Helgoland fick strategisk betydelse för Storbritannien och som därför erövrade
ön från Danmark för att använda den som framskjuten bas för att bryta blocka
den. Ön fick mycket snabbt en mycket stor roll som ekonomisk språngbräda
och bas för underrättelseverksamhet gentemot Centraleuropa.
Efter Wienkongressen 1815 återlämnades inte Helgoland till Danmark,
eftersom kriget bekräftat för britterna öns betydelse för den marina dominansen
över Nordsjön. Ön blev det brittiska imperiets minsta koloni. Lokalbefolk
ningen, mest fiskare, tillfrågades inte, men deras gamla lagar, rättigheter och
förhållanden i övrigt garanterades genom fördrag. Riiger betonar särsldlt att
helgoländarna för övrigt inte verkade ha brytt sig särskilt mycket om öns sldf
tande ägandeförhållanden. Så länge de slapp betala skatt och avgifter och en
stadig ström av besökare från fastlandet förde in friskt kapital, så ägnade de sin
tid åt att berika sig. Helgoländarna blev ökända för sin bristande lojalitetskänsla
och sin förmåga att framgångsrikt spela ut stormakterna mot varandra för sina
egna syften. Inte ens nazisterna rådde på de styvnackade öborna.
Under större delen av 1800-talet var relationerna mellan Storbritannien och
de tyska staterna mycket gott och detta avspeglade sig på Helgoland genom en
anmärkningsvärd blandning av brittiskt och tyskt i språl{, lagar och bestäm
melser, seder och bruk.
Från mitten av seklet blev ön en frihetlig tummelplats för landsflyktiga tyska
nationalister, politiska agitatorer, smugglare och spioner. Samtidigt upptäcktes
ön som inspirations- och rekreationsplats för romantiska tyska konstnärer,
artister, poeter, författare, musiker och kungligheter. T.ex. så skrevs den tyska
nationalsången ''Deutschlandlied" av Hoffmann von Fallersleben när han vis
tades på Helgoland 1841. Riiger framhåller att det också var under denna tid
som ön blev en särskilt känsloladdad plats för tyskar och därigenom fick en
central betydelse i skapandet av den tyska nationella iden. Detta förstärktes från
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1870-talet efter det tyska enandet, när tyska turister på allvar börjar söka sig till
öns hälsobefrämjande miljö med frisk havsluft, kurhorell med dans och casinon.
Helgoland kom av allt fler inflytelserika tyskar att uppfattas som en omistlig
del av den tyska kulturen och en symbol för den tyska identiteten. Som brittisk
koloni blev den en påtaglig och konstant påminnelse av att Storbritannien till
skillnad från Tysldand var ett stort imperium och en överlägsen marin stormakt,
något som betraktades med avund av nationalistiska tyskar. Ön blev därför
snart en källa till diplomatiska spänningar.
Riiger konstaterar att Helgoland under senare delen av 1800-talet blev
en ekonomisk belastning för Storbritannien och den snabba militärtekniska
utvecldingen gjorde ön till mer av en strategisk belastning än en tillgång.
Efter år av resultatlösa förhandlingar avträdde Storbritannien Helgoland
till Tysldand 1890, i utbyte mot fria händer i det östafrikanska sultanatet Zan
zibar. I Tysldand hälsades överenskommelsen med nationell hänförelse. Under
denna period nådde handel och utbyte mellan länderna för varje år nya höjder
och avträdandet kunde ha blivit en symbol för varaktig fred, avspänning och
vänliga förbindelser.
Tysldand valde dock att förvandla ön till en manifestation av militärmakt
genom att omgående påbörja uppförandet av omfattande befåsrningsverk och en
stor marinbas, som del i sin marina strategi att utmana och uppnå överlägsenhet
över Royal Navy i Nordsjön. Rilger menar att Tysldand genom detta valde att
förvandla Helgoland till ett monument över tysk nationalism.
I Storbritannien framstod framgent Helgoland som det fysiska uttrycket för
en tysk vilja att hota och bekämpa Storbritannien och detta kom i sin tur att
återspegla sig i en brittisk beslutsamhet att förhindra Tyskland från att etablera
tysk hegemoni på kontinenten. Helgoland blev en metafor för den anglo-tyska
rivaliteten och en symbol för den bittra konfrontationen mellan två av Europas
starkaste stater under hela den första hälften av 1900-talet.
Riiger konstaterar att Helgolands militära roll under det första världskriget
blev relativt begränsad. Trots detta stipulerade Versaillesfreden fullständig
demilitarisering som en del av villkoren, varför befästningar och marinbas
omgående grundligt raserades under ockupationsliknande förhållanden. Detta
spädde på en tysk känsla av förödmjukelse, trots att man faktiskt fick behålla
ön vilket var långt ifrån självldart.
Mellankrigstiden innebar att Helgoland genom massturism knöts ytter
ligare närmare det tyska folket. Bland besökarna under 1920-talet återfanns
bl.a. Hitler och Goebbels varefter ön åter blev en nationalistisk symbol efter
nazisternas maktövertagande. Efter förkastandet av Versaillesfreden inleddes
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åter en närmast exempellös militär utbyggnad av befästningsverk och baser på
ön. Helgolands militära roll under det andra världskriget blev om möjligt ännu
mer begränsad än under det första. Detta till trots ockuperade Storbritannien ön
1945 och förstörde fullständigt befåstningsverk och baser genom ett gigantiskt
sprängningsarbete 1947. Ön användes därefter av RAF som bombmål.
Upprepade tyska propåer om återlämnande avvisades hårdnackat av den
brittiska regeringen, som menade att Helgoland stod som en representant för
allt som var fel med Tyskland och att ön var impregnerad med militarism.
Mot bal{grund av det kalla kriget återlämnades Helgoland till Västtyskland
1952 som ett tecken på försoning och förbundskansler Adenauer menade att
ön framgent skulle stå som en symbol för fred och vänskap mellan Storbritan
nien och Tyskland. Adenauer blev sannspådd och Helgoland blev under andra
halvan av 1900-talet skådeplats för fredliga internationella konferenser, jubileer
och stillsam turism.
Ri.iger är en sällsynt god stilist och språkbehandlingen utmärkt. Det märks
ur analyser och beskrivningar att han verkligen behärskar sitt ämne. Särskilt
positivt är att han hela tiden lyckas bevara intrycket av balans och objektivitet
utan att framstå som fjärmad från vad han beskriver. Till bokens höga kvalitet
bidrar också att fakta- och korrekturgranskning generellt genomförts med hög
grad av noggrannhet. Boken är sparsamt illustrerad med bilder och kartor vilka
väl tjänar sitt syfte. Tyvärr är trycket av något lägre kvalitet, endast i gråskala
och med begränsningar i upplösning och skärpa.
Ri.iger har författat ett enastående verk, upplysande och informativt. Det är
en underhållande och med ryckande berättelse om en liten ö och dess innevånare,
men samtidigt också en översikt av en historia rik av kontakt och konflikt, av
perioder av samarbete och fiendskap mellan britter och tyskar under två tur
bulenta århundraden.
Författaren levandegör skeenden genom att återge färgstarka detaljer och
beskriver ett fascinerande miluokosmos av anglo-tyska relationer. Bokens kärna
utgörs av en utmärkt demonstration av hur det lilla kan ha en betydelse över
tid på det mycket stora, i detta fall ett tidvis tumultartat förhållande som har
definierat det moderna Europa.

Bengt Larsson

Örlogskapten.
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Rikt illustrerad skildring av första världskrigets sjökrigföring
Recension av Gunnar Möller, Minkriget i Östersjön 1914-1915,
Columbus Förlag, Ingarö 2016, 623 s.
Den samlade utgivningen av sjökrigshistoriska verk författade av svenskar
är begränsad. Sådana verk som primärt behandlar utländska förhållanden är
ännu mera sällsynta. Under 2000-talet har det t.ex. endast utgivits ett fåtal
verk av svenska författare som berör det första världskrigets sjökrigshistoria.
Det första världskrigets sjökrigföring påverkade i högsta grad Sverige, då
landet var helt beroende av sjöburen import för sin överlevnad. Sjöfart, handel
och fiske på såväl Nord- som Östersjön utsattes för omfattande krigshandlingar
från de krigförande. Sjökrigföringen var mycket intensiv och fördes i en histo
riskt intressant brytningstid med inslag av såväl tidigare epokers uppfattningar
som den nya tidens vetenskaplighet och telmiska genombrott. Det gör att den
väl lämpar sig att beskrivas på ett medryckande och spännande sätt. Gunnar
Möller förvaltar på ett utmärkt sätt detta i Minkriget i Östersjön 1914-1915.
Örlogskapten Gunnar Möller f. 1967 är svensk sjöofficer med tidigare
tjänstgöring bl.a. på robotbåtar och inom marin underrättelsetjänst. Sedan 2005
är han chef för marinens Mine Wa1fare Data Center. Möller är internationellt
erkänd sjömilitär expert inom minkrigföring och medlem av Sjöhistoriska
samfundet. Han har bedrivit sjökrigshistorisk forskning sedan 2003. Minkriget
i Östersjön utgör Möllers debut som sjökrigshistorisk författare.
Ur erfarenheterna från det första världskrigets sjökrigföring framträdde
ubåtsvapnet och minkrigföringen som de två kanske mest betydelsefulla
sjömilitära komponenterna. Det spektalrnlära ubåtsvapnet hamnade tidigt i
rampljuset, men det var den mindre glamorösa minkrigföringen som fick störst
inverkan, också på längre sikt. Redan från början var dessa komponenter också
intimt förbundna med varandra. De var dessutom synnerligen väl anpassade för
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sjökrigföring i de relativt grunda, europeiska farvattnen, Östersjön, Nordsjön
och delar av Medelhavet.
När Möller väljer att sätta minkriget i centrum för en skildring som egent
ligen är en bredare beskrivning av sjökriget, så fångar han utmärkt kärnan i
sjökrigshändelserna i Östersjön.
Möller inleder sin skildring med att ingående beskriva bakgrund och ut
veckling av sjöminan och dess historiska användning under 1800-talet. Han
fortsätter med att beskriva minkrigföringen under det rysk-japanska kriget som,
inte minst i detta avseende, framstår som en generalrepetition inför det första
världskriget. Därefter följer ett antal kapitel i vilka de styrande geografiska,
strategiska, taktiska och materiella förutsättningarna för det första världskrigets
minkrigföring mellan Tyskland och Ryssland beskrivs.
I bokens andra del beskrivs sjökriget i Östersjön under 1914 med tonvikt
på minkrigföringen. Skildringen som i stort är kronologisk, inleds med de ryska
och tyska förberedelserna och de inledande dispositionerna. Därefter följer
detaljerade redogörelser för i stort varenda marin operation som omfattade
utläggande av eller röjande av sjöminor. Det framgår tydligt att detta i princip
omfattade all sjökrigföring i Östersjön. Sålunda beskrivs bl.a. operationen som
ledde till förlusten av den tyska kryssaren Magdeburg och hur hennes hemliga
kodböcker därigenom hamnade i händerna på Ententen. Andra intressanta
händelser som beskrivs är t.ex. tyska operationer i Bottenhavet och Finska viken,
samt Åland och Ålandshavs strategiska betydelse. Även de brittiska ubåtarnas
påverkan på sjötrafiken och operationerna i Östersjön tas upp.
I bokens tredje del avhandlas sjökrigshändelserna under 1915. Sålunda
beskrivs bl.a. de omfattande operationerna i och kring Rigabukten. Andra in
tressanta händelser som beskrivs är t.ex. omständigheterna kring minktyssarens
Albatross grundstötning och internering på Gotland. Delen avslutas med ett
kapitel omfattande de neutrala ländernas minkrigsverksamhet.
Med hänsyn till bokens höga grad av detaljredovisningar är de avslutande
sju bilagorna närmast nödvändiga. De omfattar bl.a. de tyska och ryska Öst
ersjömarinernas indelning 1914 och 1915 och en sammanställning av alla
mineringar vilka lades ut 1914-1915.
Ur källförteckningen framgår att verket är resultatet av ett omfattande
forskningsarbete. Svenska, tyska, brittiska och ryska bearbetningar och arkiv
material har utnyttjats. Ett särskilt omnämnande måste göras angående kartor
och illustrationer. I alla sldldringar av sjöslag och sjömilitära operationer är
kvaliteten på kartor och skisser av stor betydelse för läsarens förståelse av de
stundtals komplicerade eller förvirrade skeendena. Boken uppvisar en närmast
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slösande rikedom genom ett sällsynt omfattande kartmaterial, omfattande över
160 kartskisser (i många fall samtida), men även helt unika specialtillverkade
kartillustrationer. De över 180 illustrationerna (fotografier, målningar, skisser
och ritningar) bidrar dessutom till att ge liv och djup i framställningen.
Det är många år sedan det första världskrigets sjökrigföring i Östersjön
skildrats på svenska med så stor detaljeringsgrad. Det är bitvis spännande och
dramatiska episoder som författaren beskriver och han behärskar verkligen sitt
ämne vilket framgår ur analyser och beskrivningar. Varje kursändring eller åt
gärd placeras korrekt i sitt talctiska sammanhang och sammantaget har Gunnar
Möller författat en mycket välskriven och läsvärd bok.
Bengt Larsson

Örlogskapten.
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Ambitiöst men spretigt om stupad konstnär
Recension av Sören Björklund, Ivan Lönnberg: Konstnären som stupade
iforsta världskriget, Carlsson bokförlag, Stockholm 2015, 274 s.
Ett par mil öster om Amiens, rakt norrut från Paris i trakten av Hangard, lig
ger en av hundratals krigskyrkogårdar från det första världskriget. Den heter
Cimetiere National des Bttttes eller Cimetiere Militafre de Marcelcave. Här lig
ger soldater och främlingslegionärer som stupade för Frankrike i trakten åren
1914 till 1918. På ett av de vita och uniformt placerade korsen står följande
namn att läsa: Lonnberg Yvan. Caproal. R.L.E. Mort pour la France le 26-41918. Bara genom en hastig blick på namnet kan var och en konstatera, att
det inte handlar om någon fransk soldat. Nej, det är en förfranskning- eller
felstavning om man så vill - av ett svenskt namn, som syftar på en 27 årig
man, som vid krigsutbrottet 1914 enrollerat sig i den franska främlingslegio
nen och som stupat bara ett halvår innan striderna upphörde på Våstfronten
i november 1918. Rättstavat på svenska blir hans namn Ivan Lönnberg. Han
var en framgångsrik idrottsman, men framför allt en lovande ung konstnär i
den modernistiska generationen. Lönnberg hade rest till Paris blott några må
nader före första världskrigets utbrott för att studera och utveckla sina konst
närliga anlag. Sören Björklunds biografi tecknar ett ovanligt svenskt öde och
gör denne främlingslegionär tillika konstnär känd för en bred publik.
Ivan Lönnbergs liv blev kort, men å andra sidan intensivt och hektiskt. Han
var född i Stockholm 1891 när hans mor ännu var gift med en man som hon
lämnat flera år tidigare, men som förvägrat henne skilsmässa. Modern hade
ett kort förhållande med en av det sena svenska 1800-talets mest uppskattade
landskapsmålare Per Ekström. Först genom uppgifter som kommit i dagen sent
under 1900-talet torde det vata l<larlagt att Ekström var Lönnbergs biologiske
far, men de två kom aldrig att mötas.
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Tidigt hade Lönnberg utvecklat ett stort intresse för idrott. Han kom att
bli en av Sveriges främsta långdistanslöpare och var anmäld till olympiska
spelen i Stockholm 1912. Hans andra stora intresse var måleri. Efter studier
vid Caleb Althins och Carl Wilhelmsons målarskolor i Stockholm debuterade
han med en utställning som väckte samtidens uppmärksamhet. I likhet med
många andra konstnärer reste han sedan vidare till Paris. Där blev han genast
upptagen i konstnärskretsarna; Siri Derkert, Nils Dardel och Nils Santesson
ingick i den närmaste vänkretsen. Han verkade nära flera andra svenska liksom
internationella konstnärer, exempelvis den italienske målaren och skulptören
Amedeo Modigliani. Lönnberg målade och umgicks, levde fattigt och lånade
sig fram. Diverse mer eller mindre allvarliga kärleksrelationer hörde också till
bilden. Han personifierar på många sätt den lite romantiska bilden av 1910-talets
konstnärsbohem i Paris som levde för stunden och för konsten. Så bröt första
världskriget ut. Lönnberg lät enrollera sig- som en av få svenskar i den franska
främlingslegionen, mest av rena anständighetsskäl, som han själv uttryckte det.
I nästan fyra år stred han i skyttegravarna, tillhörande ett kulsprutekompani
och påfallande ofta låg han i de främsta linjerna. Under sin krigstjänstgöring
skrev Lönnberg ett antal brev bland annat till skulptrisen Lena Börjesson, med
vilken han hade den varaktigaste relationen, som ger en närgången och osminkad
bild av skyttegravskrigets inferno. Han var också konstnärligt verksam under
tiden vid fronten och målade taggtrådsmotiv och stilleben. I brist på frukter
använde han granater.
Så kom den 26 april 1918 och i ett obevakat ögonblick träffades Lönnbergs
av en tysk kula och avled genast. I ett brev skrev hans frontkamrat att han vis
serligen förlorat många goda kamrater "men ingen har jag varit så fästad vid
som Lönnberg". I minnesrunan, författad av Lena Börjesson, skriver hon att
"det var en rik, stor glädje att känna honom". Lönnberg var omtyckt och hade
en stor vänkrets, men ganska snart efter krigsslutet 1918 föll den lovande må
laren, modernisten och idrottsmannen i glömska. Och så har det sedan i stort
sett fortsatt. Han finns visserligen representerad i Svenskt konstnärslexikon och
han förekommer i några konstnärsmemoarer, bland annat i Lena Börjessons
Mitt livs lapptäcke (1957). 1941 hölls en minnesutställning i Stockholm. Men
så mycket mer om hans liv och konstnärliga verksamhet har inte varit känt till
dess att Björklunds biografi utgivits.
Det är en ambitiös och lärorik biografi som Björklund har skrivit, byggd
på många tidigare okända originalkällor. Han karaktäriserar Lönnberg som
person, idrottsman och målare både före avresan till Paris, som under den korta
tid han verkade där. Men trots sin ambition ocb ingående källforskning spretar
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framställningen betänldigt. Lönnbergs egna konstnärsambitioner försvinner
nästan helt. Istället fokuserar Björldund på hans konstnärsrelationer. Visst, detta
är intressant på många sätt, men framställningen hade vunnit på om förhållan
det varit det motsatta. Ett liknande problem inställer sig när författaren målar
upp Ivan Lönnbergs familjerelationer. Ett stort antal sidor ägnas åt huruvida
Per Ekström verkligen var far till Ivan Lönnberg. Är detta verkligen så intres
sant, att det behöver uppta ett så stort avsnitt? Det är ju Ivan Lönnberg som
målare som borde stå i centrum. Den unge konstnären hamnar nu i skuggan
av andra. Framställningen hade behövt stramas upp och gärna försetts med en
fördjupad källkritisk diskussion - något som naturligtvis är nödvändigt också
i icke akademiska sammanhang, särskilt om man ger sig i kast med en biografi.
Som soldat framträder däremot Lönnberg i helfigur. Och här ligger bokens
styrka. Björklund ger en sakkunnig redogörelse för hur och varför Lönnberg
lät sig enrolleras i Främlingslegionen; idealism och pliktkänsla i första hand,
i kombination med viss äventyrslust. Det rör sig alltså om närmast klassiska
skäl till att unga män valt att gå ut som frivilliga i krig. Men Lönnberg kom
att ångra sitt beslut. Björklund ger en fin skildring av hur den unge konstnären
förändras i skyttegravarna, när kriget grymhet blir alltmer uppenbart. Av det
första årets glada, lite gamängaktiga uppträdande finns ingenting kvar. Däre
mot leda, trötthet och uppgivenhet. I bokens sista kapitel besöker Björldund
krigskyrkogården, Cimetiere Militaire de Marcelcave, och finner Ivan Lönnbergs
grav, strax intill ett par resliga vita björkar, "som på en svensk kyrkogård". Det
är en finstämd och lågmäld avslutning.
Till sist några ord om bokens titel: Ivan Lönnberg: Konstnären som stupade
i första världskriget. Visst var det så, men är den ändå inte lite missvisande?
Substantivet konstnären står i bestämd form singularis, som om Lönnberg
skulle vara den ende konstnären som stupade i detta krig. Nej, så var det för
stås inte. Kanske han var den ende svenske konstnären, men bland de nästan
10 miljoner stupade fanns säkert också många andra målare, skulptörer och
författare, antingen de kom från Frankrike eller Storbritannien, från Tyskland
eller Italien, från Ryssland eller USA.
Bo Lundström
Docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet, förste arkivarie
i Krigsarkivet med ansvar för kartritnings- och fotografisamlingarna.

Försvarsarbete ur ett genusperspektiv
Recension av Klas Kronberg, Sömmersko1; tornsvalor och soldater: Kvinnors
forsvarsarbete i Sverige sedan forsta världskriget, Armemuseum, Stockholm
2016, 156 s.
Denna bok består av fyra empiriska kapitel som på olika sätt belyser kvin
nors roll inom svenskt försvarsarbete och som tar upp ämnen som kvinnliga
frivilligorganisationer under första världskriget, kvinnligt försvarsarbete under
andra världskriget och relationen mellan kvinnor och män inom det militära
försvaret utifrån ett mer samtidshistoriskt perspektiv.
När man iArmemuseums årsbok från 2016 på detta sätt väljer att fokusera
på kvinnor och försvar görs detta med bland annat hänvisning till museets eget
uppmärksammande av detta område. Detta intresse för vad som länge var en
förbisedd aspekt av försvaret är förstås betydligt vidare än Armemuseums sats
ningar, och kan bland annat ses som ett resultat av den teoretiska utvecklingen
inom historieämnet, som gjort genusperspektiv till ett vedertaget verktyg för
att formulera historievetenskapliga frågeställningar.
Mot bakgrund av denna utveckling kan det framstå som lite förlegat att
beskriva boken som i första hand kvinnohistorisk, särskilt som flera av bokens
kapitel snarare är att betrakta som genushistoriska till sin karaktär. I och för
sig är det kvinnor och synen på kvinnor som står i fokus, men i åtminstone tre
av bokens fyra empiriska kapitel är det genusrelationerna som är huvudämnet.
Det kapitel som tydligast kan karaktäriseras som kvinnohistoriskt, även om
också det innehåller genusteoretiska referenser, är Klas Kronbergs kapitel om
försvarsfrivilliga kvinnoorganisationer fram till och med första världskriget. Här
ges en bred översikt över en rad olika initiativ såsom exempelvis Kvinnornas
Uppbåd, Kvinnlig Krigsberedskap, Svenska föreningen Röda Korset och Svenska
Röda Stjärnan. Intressant att notera är att flera av dessa organisationer, bland
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annat Svenska föreningen Röda Korset och Svenska Röda Stjärnan, trots sin
höga andel av kvinnliga medlemmar till stor del styrdes av män. Vidare visar
studien också på hur kvinnor från olika politiska läger kunde samarbeta, vilket
blir tydligt i organisationen Kvinnornas uppbåd, där ledande personer från såväl
Socialdemokraterna som Sveriges Moderata Kvinnoförbund ingick.
Den stora förtjänsten med detta kapitel är att det på ett överskådligt sätt ger
en bild av relationen mellan olika kvinnoorganisationer och dessas verksamhet.
Som läsare hade man emellertid gärna önska mer av fördjupad analys av de
studerade verksamheterna.
I detta avseende är de följande empiriska kapitlen mer analytiskt utformade
med utgångspunkten i såväl teoretiska resonemang som explicita frågeställningar.
Detta gäller exempelvis Fia Sundevalls kapitel som behandlar försvarsfrivilliga
kvinnors beredskapsarbete såsom luftbevalrnre och bilkårister. Studien som sådan
är att betrakta som en vidareutveckling av ett av de intressantaste resultaten från
Sundevalls avhandling, vilken bland annat visade att luftbevakningen gick från
att vara en närmast otänkbar syssla för kvinnor före andra världskriget till att
sedan betraktas som inte bara en möjlig utan också lämplig uppgift för kvinnor.
I det kapitel som diskuteras här ges inte bara nya och mer preciserade uppgifter
rörande de kvinnliga luftbevalrnrnas numerär, utan studien innehåller också en
mer utförlig analys av hur man argumenterade rörande kvinnors nya roll, där
kvinnliga luftbevalrnre tänktes frigöra män för mer fysiskt krävande arbeten.
På liknande sätt utvecklas även analysen av bilkåristerna, som utmanade den
manliga normen genom att som kvinnor utbilda sig för att köra bland annat
lastbil samt underhålla och reparera motorfordon.
Vad gäller det följande kapitlet, som är samförfattat av Alma Persson och
Fia Sundevall, är även det en vidareutveckling av tidigare avhandlingsarbeten,
men istället för en vidareutveckling av en tidigare studie innehåller den mer av
en syntes av de bägge författarnas respektive avhandlingar kompletterad med
nya undersökningar. Studien som sådan behandlar föreställningar om kön och
jämställdhet inom militärt arbete under perioden 1965-2015 och lyfter fram
ett antal tydliga gränsdragningar mellan vad som har betralctats som manliga
respektive kvinnliga uppgifter. Den starkaste av dessa visade sig vara den mellan
stridande och icke stridande befattningar, där det fortfarande idag inte är helt
okontroversiellt med kvinnor i stridande befattningar.
Vidare menar sig författarna också se en spänning mellan tanken om solda
ters likhet oberoende kön och tanken om att kvinnor tillför något kvalitativt
nytt i en mansdominerad verksamhet. Detta märks exempelvis i försvarets
implementering av FN:s säkerhetsrådets Resolution 1325 om kvinnor, fred
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och säkerhet. Detta arbete kopplas i och för sig till jämställhet och ett aktivt
genusperspektiv, men samtidigt uppvisar det tydliga drag av en komplementär
syn på män och kvinnor, där soldater av olika kön kan fylla olika funktioner i
exempelvis ett insatsförband. I denna ansvarsfördelning framstår mannen som
ett slags soldatnorm medan kvinnor tillför något nytt som just kvinnliga soldater.
Samma sak gäller även arbetet med en ökad jämställdhet inom försvaret. Här
pekas ofta gruppen män ut som ett potentiellt problem genom deras attityd
till kvinnor samtidigt som det är kvinnor som grupp som ses som de som ska
lösa detta problem genom sin närvaro inom försvaret.
Boken avslutas med ett kapitel författat av Anna Fredholm. Det kapitlet
behandlar till stora delar samma problematik som det föregående kapitlet, men
delvis med en annan typ av material. Studien bygger till stora delar på den
webb-enkät som Armemuseum genomförde under början av 2010-talet inom
ramen för projektet "Lumpen - identitet och materiella minnen", där personer
som gjort militär grundutbildning i Sverige hade möjlighet att beskriva sina
upplevelser genom att besvara en rad frågor. 1
Som påpekas redan inledningsvis i kapitlet är det långtifrån oproblematiskt
att dra mer generella slutsatser utifrån de enkätsvar som kom in eftersom de
med största sannolikhet inte är representativa för de kvinnor som gjort militär
grundutbildning i Sverige.2 Därigenom blir svaren snarare att se som uttryck
för olika upplevelser än som en sammanvägd bild av de upplevelser som kvin
nor som gjort militär grundutbildning i allmänhet bär med sig. Mot bal<:grund
av detta framstår de ibland exakta angivelserna i texten av olika svarsandelar i
procent som något överflödiga, då de ändå inte kan användas för att generalisera
resultaten till hela populationen av kvinnor som utbildades tillsammans med
manliga värnpliktiga.
Istället är det framförallt de berättelser som analyseras som bidrar till en
fördjupad bild av de olika sätt på vilka olika kvinnor upplevde sin militära
grundutbildning. Utöver det fal<:tum att studien visar på stora skillnader i kvin
nors upplevelser är det en rad olika aspekter av kvinnors upplevelser av militär
grundutbildning som författaren lyfter fram. Den första av dessa rör mannen
som norm och det faktum att även om många av de som besvarade enkäten
menade att de mottogs positivt av män finns det också de som upplevt att män
störde sig på att kvinnor klev in i vad som sågs som en manlig frizon. Vidare
1.
2.

Såväl materialet som projektet finns närmare beskrivet i Kronberg, Klas & Forssberg, Anna
Maria (red.), Lumpen: Från mömtring till m11ck (Atlantis: Stockholm, 2014).
I och med att man inte kan anta att de som valde att på frivillig väg söka upp och besvara
enkäten är representativa f'or gruppen kvinnor som gjort militär grundmbildning i Sverige.
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synes det framförallt ha varit befålen som upplevdes som de som hade svårast
att acceptera kvinnor i stridande befattningar.
Vad gäller frågan om negativ särbehandling och sexuella trakasserier visar
studien att detta var något som förekom. Det finns emellertid exempel på både
personer som menar att en sexualiserad jargong inte upplevdes som kränkande
och dem som kan vittna om grova sexuella tral{asserier. I relation till denna fråga
ger studien också exempel på en vanlig strategi för att bli en del i gemenskapen.
Denna gick ut på att inte säga ifrån och inte låta sig beröras av exempelvis ett
grovt språkbruk eller att själv anamma ett lilmande språkbruk för att accepteras
i den manliga gemenskapen. Vidare finns det också exempel på informanter
som berättar att de avstod från egna omklädningsrum och duschar för att inte
sticka ut.
Den senare strategin synes även ha undergrävt sammanhållningen kvinnor
emellan och det finns också exempel på hur kvinnliga befäl uppfattades som
extra hårda mot kvinnliga värnpliktiga. Detta kan även kopplas till beskriv
ningar av hur kvinnor pressade sig själva för att bevisa att de var minst lika bra
som männen samtidigt som det fanns en rädsla för att misslyckas, eftersom
ett misslyckande kunde uppfattas som ett resultat av deras könstillhörighet.
Vidare lyfts också upplevelserna av de kroppsliga skillnaderna mellan män
och kvinnor fram, vilket även är en aspekt som berörs i Perssons och Sunde
valls kapitel. Här poängteras särskilt upplevelsen av bristen på anpassning av
persedlarna till den kvinnliga kroppen, vilket accentuerade känslan av mannen
som norm.
Avslutningsvis kan konstateras att boken Sömmersko1; tomsvalor och soldater
på ett lättillgängligt sätt förmedlar ny kunskap om genusrelationer i det svenska
försvaret. Särskilt lyckat är hur det tredje och det fjärde av de empiriska kapitlen
bidrar till att belysa kvinnans inträde i det militära försvaret utifrån olika frå
geställningar och med hjälp av olika former av material. Resultaten från dessa
bägge studier hade gärna fått lmytas samman i ett avslutande kapitel som även
hade kunnat peka ut nya intressanta frågor inom detta forskningsfålt.
Esbjörn Lal'SSon
Docent i historia och universitetslektor i utbildningshistoria vid Institutionen
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
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Deskriptiv biografi över nazistisk chefsideolog
Recension av Volker Koop, Alfred Rosenberg: Der Wegbereiter des Holocaust.
Eine Biographie, Böhlau, Köln 2016, 346 s.
Alfred Rosenberg, född i Tallinn 1893 och död genom hängning 1946, var
nazismens hovfilosof och chefsideolog. Hans bok Der Mythus des 20. jahr
hunderts (1935) var en av tredje rikets verkliga bästsäljare, fast förvånansvärt
många ledande nazister hävdade att de aldrig läst boken. Relativt lite aka
demisk forslming har ägnats honom trots att han som uppburen dogmatisk
rasist kanske mer än andra underbyggde den antisemitiska andan som låg
balmm förintelsen.
Som person var Rosenberg arrogant, odräglig, högfa.rdig, d ryg, kverulant
och utan självinsikt. Adolf Hitler och hans närmaste krets, nämligen SS-chefen
Heinrich Himmler, propagandaminister Joseph Goebbels, flygvapenchefen
Hermann Göring och kanslichefen Martin Bormann avskydde honom och
lyckades hålla Rosenberg borta från de viktiga politiska poster han efterlängtade.
Rosenberg å sin sida betraktade sina rivaler som antiintellektuella råskinn. Men
eftersom han var en av nazistpartiets allra tidigaste medlemmar kunde han inte
hållas helt lottlös. Han var balt-tysk och hade studerat i Moskva, så han fick
vid ett tidigt stadium iklä sig rollen som partiets utrikespolitiska expert och
ledde APA (Aussenpolitisches Amt der NSDAP) vid sidan av redalctörskap
för propagandaorganet Völkischer Beobachter. Som skribent hävdade han den
tyska rasens överlägsenhet och historiska öde att dominera. Samtidigt hetsade
han mot judar, men även kristendomen var en måltavla för hans förakt. Han
förespråkade eutanasi och sterilisering för att "skydda det sunda blodet",
Under andra världskriget innehade Rosenberg två betydelsefulla uppdrag.
Det ena omfattade organisering av konfiskationer av konst och andra värdefulla
föremål stulna från judiska familjer i de ockuperade områdena. I juli 1940
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upprättades Einsatzstab Rosenberg för att omhänderta och föra till Tyskland de
mest värdefulla böcker och manuskript, konstverk, inredningsföremål, hela arkiv
och bibliotek, m.m. Så fort armen hade erövrat ett territorium, dök medlem
mar av Einsatzstab upp och plundrade kyrkor, museer, katedraler och slott för
att "beskydda'' konstföremålen. Rosenbergs anställda kom därmed stundom
i konflikt med Göring och andra ledande nazister som också ägnade sig åt
omfattande konststölder. De konfiskerade biblioteken och arkiven tänktes bli
beståndsdelar av Rosenbergs dröm om en "Hohe Schule" ett slags ideologisk
högskola för avancerade studier i nazismen.
Hans andra uppdrag var en ministerpost för de "ockuperade östländerna''
(Reichsminister for die besetzten Ostgebiete) vilken han fick i nära anslutning
till Tysklands invasion av Sovjetunionen midsommaren 1941. Utnämningen
motiverades med Rosenbergs erkända expertis som Rysslandskännare. Ministe
riets högkvarter var dock i Berlin vilket isolerade Rosenberg från den egentliga
förvaltningen som sköttes av två rikskommissarier. De var Erich Koch för
Rikskommissariat Ukraina och Heinrich Lohse för Rikskommissariat Ostland
(de baltiska staterna plus större delen av Vitryssland). Fientlighet rådde mellan
rikskommissarierna och Rosenberg framförallt gällande synen på de ockuperade
folken. Rosenberg hävdade att den slaviska befolkningen hade potential att
assimileras med tyskarna och borde behandlas någorlunda milt. Han pratade
om att skapa "ett slags ukrainsk-tyskt kondominium" genom att kombinera
tyska och slaviska befolkningar. Koch och Hitler krävde tvärtom att de slaviska
befolkningarna borde behandlas med förtryck och inte kunde ses som med
tyskar assimilerbara. Följden blev ett hänsynslöst barskrapande av Ukrainas
ekonomiska resurser till förmån för den hungrande tyska befolkningen. Ge
nom Rosenbergs vilja att utveckla Ukraina kom han i långvarig konflikt med
Himmler, utrikesminister Ribbentrop och med Kochs beskyddare Göring.
Många gånger fick Hitler agera skiljedomare.
Rosenberg förde alltid dagböcker och de användes som bevismaterial
vid Niirnbergrättegången. Boken för åren 1936-1944 var länge försvunnen
från United States Holocaust Memorial and Museum, men återfanns 2013.
Journalisten och författaren Volker Koop har använt dagböckerna i vad som
förmodligen är den första moderna biografin över Rosenberg. Koop har spe
cialiserat sig på att skriva biografier över ledande nazister med tidigare böcker
om Rudolf Höss som var mångårig kommendant i Auschwitz och om Hitlers
mäktiga kanslichef Martin Bormann. Koops biografi över Rosenberg använder
sig av mängder av tyska arkivkällor, men är inte för den sakens skull historiskt
vetenskaplig. Framställningen är deskriptiv och har f1 teoretiska eller analytiska
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inslag. De resonerande partierna inriktas huvudsakligen på frågan hur mycket
ansvar Rosenberg hade för förintelsen. Han hade ingen direkt inblandning i
folkmordet, men Koop drar slutsatsen att hans många antisemitiska skrifter
och föreläsningar underblåste hat mot judarna och förberedde tyskarna för
att döda. Boken kan dock rekommenderas för forskare som är nyfikna på hur
rivalitet inom nazismens ledarskikt utspelade sig och hur utpräglade ideologer
som Rosenberg förlorade i strid med råa praktiker.

David Gaunt
Professor emeritus i historia
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Underrättelsetjänst i varmt och kallt krig
Recension av Wilhelm Agrell, Sprickor i järnridån: Svensk underrättelsetjänst
1944-1992, Historiska Media, Lund 2017, 352 s.
Att det andra världskrigets beredskapsår i många avseenden innebar en bryt
punkt eller kanske rättare sagt startpunkt för den svenska militära under
rättelsetjänsten har länge stått klart. Men riktigt hur betydelsefulla de åren var
och hur arvet från dem kom att leva vidare långt in under det kalla kriget, det
blir närmast övertydligt i Wilhelm Agrells senaste bok. Efter en omfattande
produktion av böcker om olika aspekter på svensk och utländsk underrät
telsehistoria har nu den särklassige nestorn bland svenska underrättelsehisto
riker Wilhelm Agrell utkommit med en bok som tar sitt avstamp i det andra
världskrigets beredskapsår och sedan följer och analyserar utvecklingen fram
till år 1992.
Att krigsåren 1939-45 belyser hur svårt det är att snabbt reparera tidigare
begångna försvarspolitiska försummelser står än en gång tydligt klart för läsaren
av Agrells bok. Den här gången handlar det inte om återtagning av en tidigare
delvis nedmonterad förmåga, utan om att i frånvaro av en utvecldad underrät
telsetjänst försöka bygga upp något som kunde förse politisk och militär ledning
med underrättelser i en situation där våra grannländer ett efter ett föll offer för
de aggressiva stormakterna Tysldand och Sovjetunionen.
Wilhelm Agrell följer skapandet av C-kontoret som underrättelsetjänstens
spjutspets, dess uppgång och lite snöpliga fall i skuggan av mer eller mindre ljus
skygga affärer efter krigsslutet. C-byrån och dess skapare och chef, Carl Petersen,
står i fokus för skildringen av krigsåren, men det är också under dessa år som
FRA växer fram, med rötter i försvarsstabens strax före kriget inrättade signal
spaning och den radioavlyssningscentral som till en början fanns i Karlskrona.
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Under krigsåren etablerades också den civila Allmänna säkerhetstjänsten (som
kan räknas som Säpo:s föregångare), inklusive den omfattande brevcensuren och
andra aktiviteter som länge var okänd för majoriteten av riksdagsledamöterna.
Under krigsåren etablerades en grundstruktur där underrättelsetjänsten
främst arbetade efter två huvudlinjer: signalspaning i olika former bedrevs i
FRA:s regi, medan den så kallade särskilda tjänsten (till en början representerad
av C-kontoret) bedrev aktiv underrättelseverksamhet inte minst med hjälp av
egna operatörer (agenter) både i Sverige och i främmande land. C-byråns under
krigets Iranske viktigaste insats gjordes genom ett nära samarbete med de danska
och norska motståndsrörelsernas underrättelseorgan, av vilka det danska delvis
byggde på den danska generalstabens underrättelsepersonal. Att samarbetet med
den finska tjänsten var centralt säger sig självt. Mot slutet av kriget utvecklades
också ett samarbete med främst den brittiska, men också med den amerikanska
underrättelsetjänsten. Information utväxlades och olika former av tjänster. På
det sättet etablerades kontakter och arbetsformer som på olika sätt skulle leva
vidare under det kalla kriget. Både under krigsåren och under det kalla kriget
var det i grunden Sveriges geografiska läge i kombination med det faktum att
svensk underrättelsetjänst hade för västmalcterna väsentlig information att sälja
som garanterade detta samarbete som försåg Sverige med avancerad utrustning
och viktiga underrättelser.
Efter krigsslutet upplöstes C-byrån och ersattes med T-kontoret under ledning
av akademikern Thede Palm. Till en början fick man göra en nystart men sedan
etablerades en verksamhet som fortsatte med en aktiv underrättelseinhämtning,
med fartygskontroll i Öresund, kontakter med främmande tjänster och inre
insatser. Mest spektakulärt var förstås de första efterkrigsårens ivägsändande av
exilbalter som agenter till de återigen Sovjetockuperade baltiska staterna. Syftet
var att etablera ett kontaktnät som kunde ge förvarning inför ett förestående
angrepp, men verksamheten gled ihop med skogsbrödernas partisanverksamhet
och infiltrerades genom framgångsrih sovjetiska motoperationer. I slutet av
1950-talet var det hela redan avvecklat, men då avslöjades verksamheten för
offentligheten genom sovjetish tidningsläckor. Därmed kom T-kontoret att
hamna i politiskt blåsväder.
Samtidigt hade en annan, betydligt mera politiserad, verksamhet utvecklats
under 1950-talet i form av det som från 1958 brukar betecknas som IB. Några
år senare följde avslöjandet av Stig Wennerströms förräderi, och sammantaget
innebar detta en djup kris för underrättelsetjänsten. År 1965 slogs T-kontoret
ihop med IB, som också som bekant hade en inhemsk säkerhetsfunktion med
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personregistrering, och Thede Palm avpolletterades. T-kontorets hemligaste
verksamhet övertogs i sinom tid av SSI och senare KSL Underrättelsetjänstens
akronymer visar på en aldrig sinande uppfinningsrikedom.
WilhelmAgrell visar hur det under 1960- och 70-talen underrättelsetjänstens
olika delar alltmer samordnas och börjar inrikta sig på att etablera och följa
"normalbilder" för att på det sättet i tid kunna förvarna om hotbilden skärptes.
Under 1980-talet ökade centralisering och samordning först i försvarsstabens
avdelning Op5 och sedan i det nuvarande Must.
Tänkvärd är diskussionen kring hur undervattenskränkningarna under
1980-talet exploderade mitt i detta väl insmorda underrättelsesystem, och hur
de i flera avseenden gick på tvärs mot etablerade arbetsmönster och analys
metoder, men också om hur tunnelseende försvårade förståelsen av vad som
verkligen hände under vattnet och varför. Det bidrog till att vi än idag inte har
en entydig bild av hur undervattensaktiviteten ska tolkas.
Underrättelsehistorisk forskning har, på grund av verksamhetens särskilda
natur, ofta att brottas med en skriande brist på källor och de som finns är inte
sällan mera problematiska än inom andra militärhistoriska forskningsfält.
Mycket är också utgallrat. WilhelmAgrell har haft förmånen att kunna nyttja
dagboksanteckningar av Thede Palm, men också tjänstedagböcker och minnes
antedmingar av Curt Andreasson, som under många år var närmaste ansvarig
för underrättelseoperationerna på Baltikum. Det har gett honom möjlighet
att lägga pusselbitar som annars hade varit okända. Endast spridda rester av
C-kontorets arkiv är bevarade, medan T-kontorets arkiv brändes, efter att först
ha mikrofilmats. Det var dock först efter flera år som filmerna överlämnades
till Krigsarkivet, efter att först ha förvarats av den tidigare överbefälhavaren
Lennart Ljung.
Om det är något man salmar i denna innehållsrika genomgång av den
hemliga tjänstens utveckling under nästa ett halvt sekel, så skulle det vara två
sal<.er. Båda berörs av Agrell, som dock medvetet lagt dem utanför sin skildring.
För det första den vid ett krigsutbrott tänkta övergången från en under
rättelsetjänst som arbetade med förvarning i fokus, till en taktisk och operativ
tjänst till stöd för både högkvarteret och de (från 1960-talet) regionala militär
befälhavarna. Ubåtskränlmingarna aktualiserade och tangerade detta rollskifte
för den hemliga tjänsten. Här finns en hel del spännande forslmingsuppgifter.
För det andra förekommer den fortlöpande underrättelseinhämtningen från
militärattacheerna bara glimtvis i boken, främst för att följandet av materiel
utveckling m.m. ligger delvis vid sidan av bokens tema. Men attacheernas roll

Recensioner

i förvarningssystemet är självfallet också central, vilket inte minst deras roll i
Berlin och Helsingfors under de första beredskapsåren gång på gång belyste.
Sammantaget har Wilhelm Agrell åstadkommit en synnerligen läs- och
tänkvärd syntes över 50 år av svensk militär underrättelsetjänst och då i synner
het dennas särskilda verksamheter. Mycket är känt sedan tidigare, men somligt
är nytt och sammanhangen och analyserna är stimulerande, med andra ord ett
standardverk.
Till sist: underrättelsetjänstens mångåriga blandning av officerare och aka
demiker illustreras väl i Thede Palms numera välkända bana: en början som
religionshistoriker i Lund, sedan två decennier som chef för T-kontoret (efter
att under kriget ha rekryterats av en annan känd Lundaakademiker, Gunnar
Jarring), innan han blev chef för Militärhögskolans militärhistoriska avdelning
och dessutom producerade flera böcker med militärhistoriska essäer.
Lats Ericson Wolke

Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen.

13 7

Mannerheim på gott och ont
Recension av Dag Sebastian Ahlander, GustafMannerheim,
Historiska Media, Lund 2016, 352 s.
Upp- och nedgång följde Gustaf Mannerheim. Misslyckad i partipolitiken,
två gånger förlorare på slagfältet var han, likaledes upprepat, Finlands räddare.
Om honom brukar sägas att han var större än sitt land, och landsmän ser
honom än idag som den främste av dem genom tiderna . .Ändå finns i grann
landet Sverige märkligt glest skrivet just om detta märkliga livsöde, mycket
också med delvis andra ansatser. När tidigare diplomaten och författaren Dag
Sebastian Ahlander nu har samlat sina intryck till en levnadsteckning av den
man som fångat hans engagemang får vi den första biografin på svenska språ
ket över marskalken på drygt ett kvarts sekel.
Resultatet är god populärhistoria. Författaren har i ringa drag kunnat bedriva
egna källstudier. Det skulle nog kallas djärvt av denne rikssvenske skribent
att hantera sitt ämne utan kunskaper i finska. Att några reagerar mot vad de
uppfattat som ett storebrorsperspektiv är tänkbart . .Ändå vågar man säga att
han är i ett hyggligt läge. Forskarna, även de finska, har knappast dragit fram
nya fakta, de har i huvudsak lockats till tolkningar av vissa skeenden utan att
ifrågasätta grunddragen av marskalken av Finlands minst sagt växlingsrika liv.
Född 1867. I starten rikemansbarn med ett sådant häftigt lynne som idag
hade lett till att BUP borde konsulteras, drabbad av familjeskandal, relegerad
från kadettskola, fastnad i den finska småstatsmiljön innan han tar sig samman
och som gardesofficer vinner inträde i stormaktskretsen kring ryske tsaren. Rikt
men olyckligt gift, och två döttrar som han saknar bra kontakt med. Efter rysk
japanska kriget spion/forskningsresande i Asiens inre.
Vid första världskrigets slut för rysk del finner vi Mannerheim som chef för
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en kavallerikår. Från det sammanstörtande tsarväldet återvänder han till ett i
december 1917 självständigt Finland, ges kort därpå chansen, och tar den, att
bli bef:ilhavare för den borgerliga armen i det just utbrutna inbördeskriget. Efter
seger 1918 som "den vite generalen" bortspelad av tysksinnade politiker, innan
han med sin världsmannanimbus kallas tillbaka för att som riksföreståndare
lyckas föra landet ur Europas efterkrigsvirvlar, varpå man åter gör sig av med
honom som besvärlig kravställare.
Efter ett dussin år som privatman åtar sig Mannerheim 1931, i en ålder då
andra pensioneras, uppgiften som ordförande i det finska försvarsrådet. Det är
början på vad som blir hans internationella förgrundsroll som Finlands över
befälhavare i tre krig, vinterkriget 1939-40, fortsättningskriget 1941-44 och
kriget 1944 mot bundsförvanten Tyskland, i det sistnämnda fallet efter att i
yttersta krisläge ha valts till nationens president för att under hårda villkor ge
den en väg ut ur kriget med Sovjetunionen. Han är sjuk och trött, historien
upprepas. Han har gjort sitt. Nu är det samarbete med arvfienden som gäller.
Man blir av med honom.
Vad som här tagits i fyrsprång redovisas i lagom format underhållande
och insiktsfullt av en författare som utgår från att i Sverige Finlands historia
och Mannerheims öde fallit i glömska. Ur ett spritt källmaterial vill han ge en
"helhetsbild av personen Gustaf Mannerheim: hans olyckliga familjebakgrund
hans missanpassning som ung, hans ryska karriär, hans dåliga ekonomi, hans
språldiga identitet och hans djupa förankring i den yttre formen".
Med tanke på att så mycket handlar om föremålets liv som ensam och om
sitt inre förtegen äldre herre har Ahlander lyckas åstadkomma en mer levande
biografi än vad en till professionen militärhistoriker kanske skulle hinna med,
låt vara att läsaren får ldara sig utan fotnoter. Som militär ledare för vad förfat
taren beskriver som ett "ungt och expansivt folk" behövde Mannerheim svara för
den försiktighet och den klokskap som annars reserveras för en gammal mogen
nation som Sverige. Med enligt författaren "mästerlig känsla för storpolitik"
förde han sig och sågs som om han representerade en stormakt.
I anmärkningsvärt hög grad fick Mannerheim föra Finlands krig utan ef
fektivt beslutfattande på den nationella demokratins högsta nivå. Sällan har
nog Finlands kris- och krigstida politiker med president Ryti spetsen skildrats
lika undflyende och handlingsförlamade som i denna bok, något som rimligen
också beror på att de här förpassas till att bli bifigurer.
Mannerheim fick med sin person fylla scenen, något som han hade både
läggning, framtoning och erfarenheter för, en blandning av diva med folldig
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populäritet. Att säga att han visste att bete sig är inte att ta till i överkant. Han
var medveten om och noga med sin stil. Man kan roa sig med att se hur han
bar sin skärmmössa elegant lätt tillbucklad, litet som generalskollegan Mac
Arthur, medan hans generaler hade sina huvudbonader med mössringarna
kvar rejält nedtryckta över ansiktet och faktiskt riskerar att se lätt komiska
ut i kontrast till chefen.
Det intryck som brukar förmedlas av Mannerheim i sitt högkvarter i Sankt
Michel är att hans relativa och kanske förvånande popularitet hos truppen inte
alltid riktigt motsvarades av generalernas känslor för chefen. Med matsedeln på
franska och ryskt till bredden fyllda snapsglas som inte fick spillas blev samtalen
mellan chefen och hans närmaste inte nödvändigtvis otvungna. I hans värld av
män talades det om jakt och resor, aldrig om filosofi eller litteratur. Istället för
stabsöverläggningar pratade han på tu man hand med underlydande, då han
med fördel kunde återgå till sin svenska.
Han var en mansålder äldre än sina för den tiden unga frontbefålhavare. I
ålder var de jämförbara med sovjetiska kolleger snarare än väststormakternas
grånade officerare. Inför honom blev de som skolpojkar. Utan generalstabsut
bildning ledde han på sitt ibland intuitiva sätt en större inhemsk krigsmalct i
krig än genom tiderna någon annan i Norden gjort. Ahlander sammanfattar att
Mannerheim var både pedantisk och storslagen. Han ville riskabelt nog hålla alla
trådar i sin hand, stod under press, blev ibland sjuk, några gånger allvarligt sjuk,
kunde vara retlig. Hans skämt som alltid gick ut över andra - var inte roliga.
Ambitionen att ge ett helhetsporträtt väcker läsarens aptit på insyn i Man
nerheims hantering av de större sammanhangen. Hur en man i historien känd
som f'åltherre mötte nationella möjligheter och risker i oroande och svåra lägen
blir förstås det viktigaste. Napoleon lär ha sagt att endast den som klarar en
reträtt visar sina rätta egenskaper, och Mannerheim gjorde flera. Låt oss se hur
författaren hanterar honom i några av de för Finlands del mest kända kritiska
stunderna.
När det gäller 1918 års inbördes/frihetskrig är framställningen tämligen vär
deringsfri. Man kan vid hundraårsminnet av den självständiga statens tillkomst
fortfarande förbluffas över att en femtioårig utblottad landsortsgeneral med
ett trettioårigt förflutet i tsarernas tjänst och dåliga kunskaper i finska, snabbt
vann inträde i huvudstadens rådslag men följde sin egen väg och där omgående
visade sig vara ödets man. Beslutsam och handlingskraftig, ja. Men blotta vanan
att leda kavallerister ur de ryska folkskikt som ännu i mannaminne hade varit
liveget kan inte ha gjort Mannerheim så skickad att anföra en bondearme av
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självständiga hemmansägare som han faktiskt visade sig vara. Han saknade
formell högkvartersträning, men ledde nu med några andra tsargeneraler och
rikssvenska stabsofficerare en improviserad nationell väpnad kraftansträngning
mot upproriska finska landsmän.
Uppgiften att slå ned de rödas armeer och i farten avväpna kvardröjande
ryska truppspillror krävde nog ingen operativ genialitet, i varje fall skymtar ingen
sådan. Men man kan konstatera att Mannerheim av fallenhet och klokskap tidigt
upphörde med sådana gruppsammanträden som kan förlama en ovan armes
uppträdande. Han hade vant sig, eller vande sig, att gå på sin egen intuition.
Som en tsarväldets man såg Mannerheim i bolsjevismen en dödlig fara och
fortsatte att så göra. Men vid den här tidspunkten var han inte redo att söka
stormaktsstöd. I efterhand framstår han med sin världsvana som överlägsen alla
dem som tillkallade tysk trupphjälp och, likt själve Paasikivi, i det längsta trodde
att det fria Finland skulle möta omvärlden som kungadöme under en utsedd
tysk prins. Ahlander slår fast att Mannerheim genom att bryta med regeringen
hade ett i omvärldens ögon "obefläckat" namn inför framtiden. En legendbild
ning kunde inledas. I detta sammanhang således beröm. Författaren friar också
Mannerheim från storfinska böjelser och iver att erövra hela Karelen. Här finns
nog mer kritiska uppfattningar i andra verk som inte fångats upp i boken. Var
en förtegen Mannerheim egentligen stod var inte lätt att veta.
Inför trycket från Sovjetunionen tjugo år senare brukar det framhållas att
Mannerheim var en större realist än den grupp rätt sangviniska politiker som
styrde Finland. Som tidigare yrkesmilitär och under trettiotalet försvarsrådets
ordförande var han starkt medveten om hur mycket som hade försummats i
beredskapsväg. När kraven på eftergifter kom från Kreml var han beredd att
kompromissa om det sorn satts i centrum - Leningrads säl{erhec nära finska
gränsen - men ville avvisa kraven på Hangö. Han var inte pessimistisk nog att
räkna med att Stalin verkligen skulle gå till anfall och tillerkände nog de tre
försvarslinjerna på Karelska näset en större avskräckningseffekt än de hade. När
angreppet kom den 30 november 1939 var han i alla fall redo att ta befälet över
den krigsmakt som i mycket var ett arv av andras organisationsförmåga. Illa
utrustad hade den i alla fall hunnit mobilisera och uppmarschera,
Förvånansvärt sällan möter rnan en diskussion om varför finnarna ändå mötte
den första ryska anstormningen längst fram med täcktrupper som ju förlorat
sin skyddande roll. Nu fick man snabbt inledande bakslag för dessa mindre
förband, vilket upprörde en vid modern stormal{tskrigföring ovan Mannerheim
och säkert inte gav ledningen bästa möjliga förutsättningar att hålla emot fien�
dens övermalu. Ahlander undviker operativa eller taktiska resonemang och har
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heller inga ambitioner att skärskåda fältmarskalkens aktiva roll när det gällde
att framgångsrikt vaska fram reservresurser för slå de oväntat starka angripare
som ryckte fram norr om Ladogas och i mellersta Finlands veka liv.
Mannerheims bedömning att krigsmakten efter uppseende framgångar under
nära hundra dagars strider ändå i början av mars stod inför ett sammanbrott
öppnade i sista stund vägen för vapenstillestånd och landförlust. Här hade han
tagit det avgörande personliga ansvaret. Hans dagorder i mars 1940 befäste
intrycket att de finska trupperna med sin kamp mot övermakten hade vunnit
en moralisk seger. Vad som inte uppmärksammas i boken är hans för en gångs
skull bittra ord mot Sverige om att finnarna hade fått kämpa ensamma.
Hur landet efter bara ett och ett halvt års andhämtning drogs in när Nazi
Tyskland vid midsommaren 1941 vidgade storkriget med ett brett upplagt
angrepp mot Sovjetunionen hör till de centrala Finlandsfrågorna. Ahlander
lyckas inte bättre än forskare och andra att skapa fullt ljus över hur kontakterna
på såväl politisk som militär nivå från hösten 1940 utvecklades, sedan Hitler
gett klartecken att börja hjälpa Finland. Sovjetunionen hade i Berlin ratt nej på
sin uppenbara vilja att inte nöja sig med marsfreden utan helt inlemma Finland
i sin intressesfår. Moskvas hotfulla hållning omintetgjorde den samverkan med
Sverige, rent av i form av en union, som Mannerheim eftersträvade. För besluts
fattarna i Helsingfors måste alternativen till tyskt stöd ha tett sig förfärande.
Författaren borrar inte i frågan om vilken roll finländsk revanschism kan
ha spelat. Med brist på källor att stödja sig på ger han en bild av Finland som
ett mer eller mindre villigt objekt, halkande längs strömmen under avgörande
månader, lite väl nära den drivveds-teori som knappast någon finsk forskare
längre helhjärtat håller fast vid. Var stod marskalken?
Under våren 1941 vistades Mannerheim i Sverige för sjukhusvård. Ahlander
ansluter sig till vad Stig Jägerskiöld med sin monumentala åttabands biografi
över marskalken kommer fram till, att dennes fasta ledning över de militära
instanserna just vid denna tid saknades. Men betydet' det att Mannerheim i själva
verket gett upp sitt motstånd mot vad som utveddades under transiteringen
genom norra Finland av tyska Norgetrupper? Verkade han bakom kulisserna
aktivt för ett väpnat närmande eller valde han att hålla sig borta från ansvaret
för vad som hade påbörjats? I vilket fall som helst höll han fast vid att säker
hetspolitiska beslut fattades av en regering enligt demokratisk ordning, inte av
den militäre överbefålhavaren.
Vilken var då innebörden av den uppgörelse man gjorde? Det skulle visa sig
att finnarna militärt och materiellt blev helt beroende av tysk hjälp. Ahlander
skriver att Finland blev "varken bundet av något avtal med Tysldand ellet' på142
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tvingat några främmande krigsmål". Innebörden brukar vara att Finland endast
blev "medkrigförande", en term för att stå litet fri. Den finska krigsmakten
hade inga offensiva planer. Militärt och materiellt skulle Finland visa sig vara
helt beroende av tyskt stöd. Enligt framställningen i boken fick Mannerheim
bara tolv timmars varsel att Hitlers anfall skulle börja den 22 juni. Och han
blev upprörd över diktatorns tal om att finska och tyska trupper stod sida vid
sida för att försvara Finlands jord.
Det var ju dock vad de faktiskt gjorde. Ahlander noterar visserligen att
samarbete redan hade förekommit främst i finska Lappland. Och det fanns,
skriver han, en tysk-finsk överenskommelse om att tyskarna skulle svara för
alla militära operationer norr om en linje från Uleåborg vid Bottenhavet och
rakt österut till ryska gränsen. Alltså tyskar och finnar helt skilda åt, såsom
marskalken ville ha det och återberättade i sina Minnen. Men här vill det synas
att denne blandar bort korten också för en kunnig författare, dock utan egen
militär bakgrund.
Man bör nog titta lite närmare på tidtabellen och truppdispositionerna
enligt t.ex. det svensk-finska standardverket Finlands krig, del 2. Tyska flyg
anfall hade från första början utgått från finska flygfält i norr. Den sovjetiska
krigsmakten öppnade fientligheterna mot Finland med ett bombanfall från
luften den 25 juni. Den 26 juni förklarade regeringen att landet befann sig i
krigstillstånd, som om man bara hade väntat på att det skulle bli angripet. De
finska täclmupperna hade börjat mobiliseras drygt två veckor tidigare, den 10
juni, och veckan därpå, den 17 juni, ställdes hela försvarsmakten med drygt
500 000 man under vapen.
Det fanns då ingen skarp gräns mellan tyska och finska trupper, den kom
senare och gick något lägre söderut vid den stora insjön Ule träsk. Längs halva
den långa landgränsen hade den tyska Armeoberkommando Norwegen, ledd
av ockupationsbefålhavaren i Norge Nikolaus von Falkenhorst, marscherat
upp. Förutom sin sex tyska divisioner hade han under sig 6. finska divisionen
och från den
juni även III. finska armekåren i övrigt (drygt en division till).
Inom sitt eget operationsområde med södra halvan av en långa gränsen mot
öster räknade Mannerheim med att efter krigsutbrottet disponera över den i
svensk andra världskrigs-historia kända 163. tyska division Engelbrecht.
Att hela arrangemanget förbigås i boken ska man inte lasta Ahlander för.
Han har inte haft som mål att skildra en fälttågsplan. Men det är först i Finland
i krig som det blir mer begripligt hur långt den finsk-tyska planeringen hade
gått. Och nu, efter krigsutbrottet, vaknade en tanke om att man skulle fa tillbaka
1939 års gränser (inklusive särskilt Viborg). Efter viss avvaktan inledde så också
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Finland en offensiv österut in i Östkarelen med tyngdpunkten i den särskilt
uppställda Karelska armen (två armekårer m.m.), organiserad den 29 juni 1941.
Anfallet utlöste en kris som personligen berörde marskalken. Ingen av Man
nerheims enskilda handlingar rubbade hans god rykte som den dagorder han
utsände den 7 juli om att "befria Karelen". Marskalken, vars krigföring hade
väckt en världs beundran, tycktes nu leda ett anfallskrig vid Nazi-Tysldands sida,
självförsvarets slöja hade ryckts undan. Ahlander tvekar inte: detta var ett felsteg.
Mannerheim hjälpte inte sin sak genom att hävda att han talade om ett
stort Finland, inte "Storfinland". I likhet med Jägerskiöld tror Ahlander att
en förklaring till missgreppet kan ligga i att finskan inte var Mannerheims
modersmål. Han kanske inte insåg att översättningen från hans svenska utkast
kunde förgrova budskapet. Kommandospråket dock även i högkvarteret var
finska, som marskalken behärskade utom när han var trött. Författaren anför
ett annat tolkningsbidrag: Mannerheim var angelägen att visa att Finland inte
deltog i något allmänt förintelsekrig och varken ville delta i Leningrads erövring
eller intagandet av Murmansk (båda missade tyska krigsmål). Något utslag av
"karelianism'' skulle det således inte ha rört sig om.
Betecknande är hursomhelst att Mannerheim inledde sin offensiv norr om
Ladoga, inte först med Karelska näsets befriande. Det kom senare under 1941
och avstannade på betryggande av stånd från Leningrad. Marskalken hade dragit
en gräns som inte ens hans beundrare Hitler kunde rubba. Ahlander ifrågasätter
väl djärvt om han inte därmed förhindrade en tysk seger över Sovjetunionen.
Men behövde marskalken alls tränga fram så långt i Fjärrkarelen som han
gjorde? På ett lite ovanligt sätt lyfter författaren fram ett brev från Churchill att
om Mannerheim stoppade framträngandet före den 5 december 1941 kunde
han räkna med att i en fredsuppgörelse fa tillbaka 1939 års gränser. Mannerheim
svarade med att avvisa vad han såg som ett ultimatum. Offensiven inställdes
inte. I boken framstår detta som en missad fredschans, ytterligare ett tillfälle
när det talas om en "klar felbedömning" av marskalken.
Bara några dagar senare hade finnarna i alla fall nått Mannerheims mål. Med
undantag för hårda strider under förvåren 1942, skildrade bl a i Våinö Unnas
Okändsoldat, avstannade striderna till ett ställningskrig samtidigt som tyskarna
i norr hade kört fast i en ödemark som de inte behärskade. Den försämring av
stridsandan och bekvämlighetslust som nu drabbade en delvis demobiliserad
krigsmakt förmådde den av hälsoskäl ofta försvagade marskalken inte rå på.
Följderna skulle visa sig i nästa fas. Mannerheims hopp stod till att Ryssland
skulle befrias från bolsjevikväldet, men han var rätt ensam om att tidigt, nästan i
starten, ha insett att detta krig på östfronten var något som Tyskland inte skulle
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vinna. Tyska nederlag på slagfältet de följande åren besannade hans farhågor.
Nu kunde det gälla för Finland att rädda vad som räddas kunde ur en hotande
ryska undergång.
Tre dagar efter de allierades landstigning i Normandie den 6 juni 1944 släppte
Stalin lös stormen på Karelska näset och några dagar senare även i Fjärrkarelen.
Den finska armen stod så oförberedd att det för Ahlander "osar tjänstefel".
Ansvaret var uppenbart Mannerheims eget. I brist på ledning från regeringen i
Helsingfors hade marskalken till den grad satsat på att hålla markinnehavet i öster
som en pant inför kommande fredsuppgörelse att han underordnade politiken
sitt primära ansvar för försvarsmaktens tryggande. En sovjetisk uppladdning
hade konstaterats, men Mannerheim kunde inte tro den segrande röda armen
skulle rikta ett storanfall mot Finland på vägen till slutavgörandet om Berlin.
På ett närmast obegripligt sätt hade han tunnat ut bemanningen av Karelska
näset, samtidigt som beordrade befästningar utförts otillfredsställande. Han
hade ryckt att ledningen kunde utövas från högkvarteret.
Livfullt beskriver Ahlander vad som liknar några dagars kollaps av den åldrige
marskalken, medan försvaret av näset på bara några dagar föll samman. En hel
division revs upp, tiotusentals soldater flydde, paniken spred sig. Nu var det
inte frågan om att vinna, det handlade endast om att förhindra en fullständig
militär katastrof.
Ändå, i sitt kanske största ögonblick som fältherre, bemästrade Mannerheim
sina nerver. Försvaret av Finland underlättades av att kraften hos den sovjetiska
anstormningen på ett av huvudfrontens avsnitt hade ebbat ut, i flera månader
höll tyskarna Narva och södra stranden av Finska viken. Här hade de t o m
reserver för att, när nöden var som störst, hjälpa finnarna. Boken beskriver hur
Mannerheim med återvunnen handlingskraft kallade på-och snabbt fick- tysk
hjälp med pansarvärn och särskilt flygstridskrafter, samtidigt som han lyckades
föra stora förband åter från Östkarelen till insatser runt det fallna Viborg, vilkas
ledning anförtroddes generalen Oesch.
I något av ett finskt under filngades den sovjetiska framträngningen upp
med striderna vid T ienhaara och Tali-lhantala - det största slaget någonsin i
Norden som i historieskrivningen har kommit att kallas "avvärjningssegrar".
På det norra avsnittet lyckades man genomföra en reträtt som i slutfasen rent
av bjöd på sovjetiska nederlag av vinterkrigsryp. Stalin fann det lönlöst att fort
sätta och till sist, i juli, var det tydligt för den finska militärledningen att han
gav upp: i stigande takt fördes sovjetiska divisioner söderut mot huvudfienden
Hitlers desperat stridande armegrupper.
Finland hade getts ett slags andrum. Det utnyttjade man till att lägga även
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den politiska makten i Mannerheims händer. Med rätta bedömdes han i rol
len av president vara den ende som med sitt stora anseende kunde föra landet
ur kriget. I bokens beskrivs hur han tog lång tid på sig, innan han kände sig
förvissad om att tyskarna inte längre hade några resurser att ockupera Finland
som de hade gjort när tidigare under. året Ungern försökt undslippa kriget.
För att låta vapnen tystna hade Sovjetunionen krävt att finnarna skulle köra
ut tyskarna, nyss deras bundsförvanter, ur riket. Andra fick i praktiken leda det
krig i finska Lappland som blev marskalkens sjätte, det fjärde på finsk botten.
Hans krafter var på upphällningen, för det nya framtvingadet av samförstånd
med Stalin saknade han fallenhet. Och en sista gång fann de politiker med vilka
han aldrig känt samhörighet att han måste lämna scenen.
Hans livsverk var till ända. Sin uppenbara beundran för marskalken till trots
har Dag Sebastian Ahlander tagit fasta på det på gott och ont väsentliga som
från svensk horisont kan sägas om GustafMannerheim. En vetenskapare skulle
kanske rygga för författarens ord att "republiken skapade sin egen furste". För
furstar finns ingen varaktig plats i demokratin, men i perspektivet av Finlands
hundraårsjubileum behåller marskalken med sin historiska roll rangplatsen.
OlofSantesson
Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Lärdomar om krigföring i berg
Recension av Lester W Grau och Charles K Bartles, Mountain wmfare
and Other Lofiy Problems: Foreign Perspectives on High Altitude C01nbat,
Helion & Company, Solihul 2016, 246 s.
Med boken Mountain Wa1fare and Other Lofiy Problems har vietnamveteranen
tillika pensionerade överstelöjtnanten Lester Grau och reservofficeren i US
Army tillika forskaren Charles K Bart!es ämnat fylla vad de uppfattar vara en
lucka i den amerikanska armens doktrin avseende strid i bergsterräng. Redan
i introduktionen förklaras att den amerikanska armen och även USMC övar
för lite i bergsterräng, att detta är en viktig färdighet, och att boken med dess
samlade lärdomar avser att bidra till denna kunskapsbank. Huvuddelen av
boken utgörs av taktiska exempel, i huvudsak hämtade från den sovjetiska
krigföringen i Afghanistan med några enstaka exempel från Pakistan, Argen
tina och Uzbeldstan. Även de fataliga amerikanska exemplen som tas upp har
hämtats från Afghanistan, Den ryska influensen är inte att förvånas över då
båda författarna har studerat den sovjetiska och ryska militären under en lång
tid. Grau har bland annat skrivit 7he Bear Comes Over the Mountain: Soviet
Combat Tactics in Afghanistan samt efterföljaren som analyserade motståndar
sidan: 7he Other Side ofthe Mountain: Mujahideen Tactics in the Soviet-Afghan
Wa1; och många verk med liknande teman. Grau har sammanlagt författat sex
böcker om just konflikten i Afghanistan. Detta förldarar materialvalet för den
föreliggande boken som fokuserar på de sovjetiska lärdomarna, och som läggs
upp på ett sätt som känns bekant från Graus tidigare verk.
Boken bjuder på en introduktion, 21 taktiska exempel och en samman
fattning. Det tal{tiska spannet omfattar: strid i bergsterräng generellt; mindre
och större förbands strid; rekognoscering; artilleri; finkalibrig eld, skydd; rysk
utbildning; logistik; samband; sjukvård; och olika typer av flygunderstöd.
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Boken har en logisk struktur, men skulle Iranske bli än bättre om kapitlet om
rysk militär utbildning presenterades i en bilaga, eftersom den behandlar sådant
som hur man firar sig ned från ett berg eller tar sig över ett vattendrag och inte
är lika tydligt kopplad till ett specifikt historiskt fall. Alla taktiska exempel är
välbeskrivna och detaljerade, samt försedda med kartor. Värt att notera att bo
kens definition av taktik inte är densamma som den svenska. Den anglosaxiska
termen taktik avser all strid där man utnyttjar medel och metod för att lösa en
uppgift oavhängigt krigföringens nivå. Det som beskrivs i boken skulle för en
svensk läsare kanske bättre kunna benämnas som stridsteknik. En aspekt som
höjer bokens värde är att varje taktiskt exempel avslutas med en kommentar från
författarna som fördjupat förståelsen för den taktik som beskrivits. Boken är
fylld av intressanta lärdomar och olika exempel på anpassningar till den specifika
miljön. Exempelvis bjuds den vetgirige på en instruktion av hur man slänger in
en handgranat i en grotta när man hänger i ett rep ovanför själva grottingången.
Allmänt militärhistoriskt intresserade skulle finna denna bok intressant,
likaså de som särskilt studerar striderna i Afghanistan. Undertecknad ser även
ett värde i böcker som denna på officersprogrammet där varje exempel skulle
kunna utgöra grunden i små applikatoriska modeller för att stimulera taktik
diskussioner om strid i en oftast ovan miljö.
Den stora frågan som hänger som ett osynligt moln över boken - eller kanske
döljer sig i bergets skugga är varför utveckling av krigföring i bergsterräng
har hamnat på efterkälken i den amerikanska krigsmal<ten. En inblick och
möjlig anledning återfinnes i bokens sammanfattning där författarna erbjuder
en personlig förklaring till detta. De menar att vad som de kallar "den stora
försvarsmakten" inte har fokuserat på krigföring i specifika miljöer utan snarare
verlrar ha satsat på lösningar som ska passa alla:
Throughout the history of organized militaries, there has been a tension in
how best to organize forces for future combat. One school of thought, driven
by the budget and the vain hope for simplicity and predictability; have tried
to make all combat, combat support and combat service support units the
same by branch and function. They would have the same TO&Es, same
training, same equipment and, consequently, would perform identically on
the battlefield. Recent versions of this school advocate modularity, so that
the Defense Department can "plug and play" by attaching and detaching in
terchangeable units for various contingencies - sort of national defense Lego
set. Until the current wars in Afghanistan and Iraq, the school's credo was "if
units can do maneuver warfare well, the readily can do the "lesser forms of
combat" (mountain, counterinsurgency, jungle, urban, riverine) well. (s. 241)
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Detta känns nog igen från andra delar av världen inldusive Sverige, där ho
mogenitet bland förband och utrustning vanligen har eftersträvats. Problemet
kanske inte är så aktuellt för svensk del med dess tidigare, och nu återupp
ståndna, fokus på nationellt försvar. För krigsmakter med verksamhet runt i
princip hela jordldotet så är det däremot av vikt att centrala lärdomar som de
som presenteras i denna bok tas till vara och övas in. Vem vet vilka uppgifter
som stundar härnäst? Det kan inte vara särskilt omtvistat att det finns ett
värde i att soldater som ska strida i en bergsmiljö också får en korrekt utbild
ning för uppgiften. Det finns många exempel från historien där välutbildad
bergstrupp har utfört stordåd. Jag tänker närmast på tyska förband som stred
mot den italienska armen vid Caporetto 1917. Att påstå något annat vore
lika naivt som att påstå att subarktisk miljö inte heller kräver någon speciell
utbildning. Sammanfattningsvis kan det konstateras att boken är intressant,
även om den innehåller en del självklarheter. Många av självldarheterna såsom
"it is important to post a sentry at night" eller exempel på olika eldställningar
framstår som grundläggande soldatfårdigheter. Omnämnande av självldarheter
behöver emellertid inte vara av ondo, då många skulle må bra av att påminnas
om stridsteknik och fältmässiga grunder, särskilt i dessa tider av cyberkrigföring.

Charlie Sulocki
Doktorand i krigsvetenskap, Militärvetenskapliga institutionen.
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A handy guide to military strategy
Recension av Antulio J. Echevarria II, Military Strategy: A Very Short
Introduction, Oxford University Press, Oxford 2017, 131 p.
This short book is a partkularly fine addition to the excellent "A Very Short
Introduction Series" by Oxford University Press. In the harsh light of the
last two decades of military activity in global affairs, there has never been a
more pressing need for an accessible exploration of the modern enigma known
as military strategy, and Antulio Echevarria II offers the reader an absorbing
journey through the intricacies of it, from ancient times to the modern day.
The book starts with the famous exchange of opinion between a US Colonel
and his North Vietnamese counterpart at the peace negotiations in 1975. It
was opened by the American with the immortal line, "You know you never
defeated us on the battlefield" that led to the measured response, "That may
be so, but it is also irrelevant". This well-known dialogue between two former
protagonists captures well as Echevarria explalns that "Winning wars is not just
a matter of winning battles. One needs a military strategy capable of maldng
one's victories count" (p. xv).
Military Strategy is laid out in eight chapters that span the major military
strategies that have dominated the application of force, from the time of Rome
and earlier to the present day. The book also indudes an assessment of the new
technologies of the twenty-first century such as cyber power and armed drones
that appear to offer new possibilities in maldng war. It begins by asking the
logical question of "what is military strategy?". Echevarria's nuanced and crisp
definition that echoes with the writings of Carl von Clausewitz suggests strategy
"is the practice of reducing an adversary's physical capadty and willingness to
fight, and continuing to do so until one's aim is achieved" (p. 1).
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This first chapter offers a brief survey of the thoughts of the great thinkers
on strategy, from the classics by warriors, politicians and soldiers of early ages
(Sun Tzu, Machiavelli, Jomini, Clausewitz and Liddell Hart) to civilian scho
lars of modern times induding Sir Lawrence Freedman, Colin Gray and Sir
Hew Strachan among them, A particularly useful feature of this chapter is the
explanation of the etymology of the word "strategy" that as Echevarria explains
comes from the Ancient Greeks strategia (p. 3), The Hellenic world produced
no shortage of masters of the art from Athens, Sparta and, most famously, from
Macedon in the form of Alexander the Great,
Subsequent chapters discuss the staples of military strategy: annihilation
and dislocation; attrition and exhaustion, deterrence and coercion; terror and
terrorism; decapitation and targeted ldllings as well as cyber power. The first
of these, "annihilation", is arguably the most well-known because it appears to
offer the simplest route to victory by degrading/destroying the enemy in ideally
a decisive encounter or pitched battle, Echevarria illustrates the pros/cons of
the strategy of annihilation by exploring the exemplar in military history: the
Battle of Cannae in 216 BCE. In this decisive battle, a general from Carthage
named Hannibal created a double envelopment of a much larger Roman Army
using a smaller force that directly led to the killing of 50,000 legionaries (p. 16)
on a bloody, hot day of slaughter in the Italian countryside using just swords,
shields, spears and a terrifying grasp of the art of fighting. Nevertheless, as the
author warns, despite tactical genius of a form rarely seen in military history,
the victory at Cannae "did not lead Rome to surrender" (p. 16) and the stub
born Romans would defeat Hannibal on the soil of Carthage at the Battle of
Zama fourteen years later (p. 13). The strategy of dislocation in the chapter
is illustrated With one of the most famous examples, the so-called German
blitzkrieg (though Echevarria rightly points there was no blitzkrieg doctrine,
but rather a preference for a traditional "war of movement"' p. 20), through
the Ardennes Forest. This ambitious and daring military operation provoked
the collapse of the materially superior British and French forces and caused the
defeat of France. Again. Echevarria applies a critical lens to the strengths and
weaknesses of this strategy in World War II, espedally when executed in Rus
sia as well as how it fitted with Liddell Hart's idea of the "indirect approach",
discussion of the strategy of attrition is married with the strategy of
exhaustion and this approach here works welL This chapter is peppered with
fascinating statistics from World War II such as how accidents and friendly fire
incidents can cause !arge percentage losses of equipment (30/60 percent in the
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case of aircraft available for the Royal Air Force and the Japanese military at
different stages of the war, p. 32). One of the best figures is how by the start
of 1944 "the Third Reich had last nearly 4.2 million combat troops; however,
it had conscripted enough replacements to boast of having almost 9.5 million
personnel under arms" (p. 33). However, as the author notes numbers alone do
not present the full picture as the quality and combat power the Wehrmacht was
noticeably dropping over time, notwithstanding on paper being stronger. This
section also raises the issue and significance of dimensions of strategy beyond
the immediate battlefield that are vital to victory such as war production. The
Allies in World War II, for example, significantly out-produced the A:xis forces:
"3 to 1 in aircraft; 4 to 1 in tanks and self-propelled artillery; 7 to 1 in artil
lery pieces (mostly Soviet); and 2.5 to 1 warships" (p. 35), that taken together
played a major part in shifting the balance of military advantage. The strategy
of exhaustion section covers a broad swathe of history to illustrate traditional
means of achieving this aim through blockades, sieges and scorched earth
policies. It also highlights very useful modern examples such as the Vietnam
War (an exhausted American public ar home) and the French experience in
Indochina with the loss of Dien Bien Phu in 1954, alongside of less recent
examples from World War I and IL Echevarria reveals that the 900-day siege
of Leningrad (St Petersburg today) from 1941 to 1944 caused the death of
between 600,000 to one million Russians and yet despite starvation, freezing
winters and deprivations of all kinds, the city did not surrender (pp. 40-41).
Chapter 4 offers an illuminating tour d'horizon of the strategies of deterrence
and coercion that remain stubbornly at the forefront of discussions about the
utility of force in contemporary times, especially concerning North Korea. The
deterrence section highlights the dassical work of the early nudear age by schalars
such as Bernard Brodie and Herman Kahn and their contributions to framing
the parameters of the debate on the utility or not of the "absolute weapon"
(p. 50). From Star Wars (SDI) in the 1980s to A2AD (anti-access/area-denial)
in the twenty-first century, Echevarria provides the reader with a broad grasp
of the parameters of the deterrence debate to the present day. The section on
coercion covers the older yet still relevant debates concerning limited war and
the idea that gained great purchase from the work of Thomas Schelling that
force could be used as "bargaining power" (p. 58), though the author rightly
points out that the Vietnam War showed the shortcomings of this theory when
applied in actual conflict. Using force to persuade or compel an opponent to
do something is challenging regardless and this section contains a rich vein of
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modern examples including Iraq in 1990-1991, Kosovo in 1999 and Libya in
2003 to illustrate the complex dimensions of this strategy.
The chapter on terror and terrorism provides an excellent insight into this
very controversial approach to achieving political aims and it highlights a
broad spectrum of terror strategies, from ancient times to the modern period.
It ranges from non-state actors such as the Jewish Sicarii between 66-73 CE
and Al Qaeda in the twenty-first century to state actors such as the Allies and
Axis forces applying strategic terror bombing in World War II including the
dropping of two atomic bombs in 1945 that generated 220,000 casualties
(p.70). Overall, it provides a very useful historical background that helps to
put contemporary terrorism in a more balanced context. Echevarria also high
lights its employment by revolutionaries such as Che Guevara (foco theory),
Mao Zedong (guerrilla warfare) and Ho Chi Minh (Viet Cong activities) and
the famous counterrevolutionary approaches by Gerald Templar ("hearts and
minds" in Malaya) and David Galula (population is the key in Algeria) that
have been resurrected and given new life by various counterinsurgency experts
recently in Afghanistan and Iraq.
The last two chapters tackle straregies (and technologies) that are very much
at the forefront of contemporary military actions: decapitation, targeted killing
and cyber power. Echevarria offers an insightful exploration of both decapita
tion and targeted killing that are often, but incorrectly, considered the same;
however, the author clarifies that the former is similar to"a strategy of disloca
tion" (p. 82) whereas the !arter "is more akin to attrition" (p. 82). This section
provides a balanced and thoughtful discussion of the merits of capture over
killing leaders using historical examples such as the capture of the Kurdish PKK
leader, Abdullah Öcalan in 1999. It also examines John Warden's influential
five rings air power theory with regard to decapitation and targeting ldlling
strategies especially in relation to Operation Iraqi Freedom in 2003. There is
also a useful, albeit brief, few pages on drone strikes that have become a favoured
force option in recent years and the author offers a critical interpretation of
their effectiveness drawing upon the thoughts of Machiavelli and questioning
whether the "head of the snake analogy" (p. 91) carries suffident interpretative
power for these activities. The penultimate chapter on cyber power offers a
useful summary of the debates concerning the differences between cyberattacks,
cyber power, and the controversial issue of cyber war for those uninitiated in
the contemporary discussion. The final chapter ponders the bigger question
of what causes military strategy to succeed or fail and offers a convincing set
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of arguments for why success or failure occurs in this most difficult of human
activities that demands a deft employment of art and science to master.
MilitatJ Strategy is a very worthy contribution to the literature on this most
challenging topic. It will appeal to a broad audience, from the interested publie
to undergraduates studying international relations, security studies, srrategic
studies and war studies, MA students new to the field and military officers.
For the latter, the small size of the publication makes it an· ideal size to fit into
a rucksack, hut most importantly, they are benefitting from the knowledge of
an accomplished soldier and prolific scholar who has produced in the words
of another noteworthy soldier/scholar a valuable "guide to anyone who wants
to learn about war [and military strategy] from books". 1
Alastair Fin/an
Professor i krigsvetenskap, Militärvetenskapliga institutionen.

1.

Howard, Michael and Parets, Peter (eds. and trans.), Carl Vtm Cla11se1vitz: On \%r
(Princeton 1989) p. 141. Contents within brackets added by the reviewer.
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Rättelser
Rättelse gällande recension av Mikaela Sundberg, A Sociology ofthe
Total Organization: Atomistic Unity in the French Foreign Legion,
publicerad i Militärhistorisk tidskrift 2016
1. Mikaela Sundberg disputerade i sociologi 2005, med avhandlingen
Making meteorology: Social relations and scientific p1'actice, och är docent i
sociologi sedan 2010.
2. Det är ett missförstånd att Michel Foucaults arbeten skulle ha satt "stark
prägel" på studien av Främlingslegionen. Det framgår dels explicit i en
fotnot på s. 13 i boken, dels implicit genom att det bara är i ett enskilt
kapitel (kapitel 5) som vissa avgränsade aspekter med koppling till Fou
cault diskuteras.
3. Boken presenterar ingen slutsats angående att den direkta övervalmingen
bidrar tiU att den sociala homogeniseringen har misslyckats. (Möjligen
kan detta påstående härledas till en missuppfattning gällande slutdis
kussionen i kapitel 5, där det bland annat framförs en tentativ slutsats
gällande att det utifrån den så kallade kontakthypotesen vore troligt att
förekomsten av fördomar gällande olika etniciteter och nationaliteter
skulle vara mindre påfallande ifall legionärer av olika nationaliteter skulle
umgås mer med varandra.)
Mikaela Sundberg
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