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Redaktörens förord 

När 2018 nått sitt slut kan det konstateras att det har varit ett händelserikt 
år, såväl för Försvarshögskolan som för ämnet militärhistoria . Skolan har firat 
dubbelt jubileum. När Högre artilleriläroverket år 1818 slog upp sina portar 
markerade det början för vad som idag , efter ett otal reformer och avknoppningar, 
blivit Försvarshögskolan. Tvåhundraårsjubileet har passande nog sammanfallit 
med tioårsjubileet av en viktig milstolpe i lärosätets moderna historia, nämligen 
dess omvandling till reguljär högskola år 2008. Ytterligare något att fira under 
2018 har varit att högskolan sedan halvårsskiftet tilldelats examensrätt på både 
master- och forskarnivå, vilket gör att examina nu delas ut på alla nivåer. 

En glädjande utveclding för Militärhistoriska sektionen är att dess medverkan 
i den högre officersutbildningen utökats. Redan nu är lärare från sektionen 
verksamma i kursen Krigföring och flexibilitet. Dessutom är flera kurser med 
historisk inriktning under utvedding, däribland en kurs om officersprofessionen 
som kommer att ges som obligatorisk kurs från och med hösten 2019. Därutöver 
ger sektionen ett antal valbara kurser inom det högre officersprogrammet som 
rönt förhållandevis stort intresse bland de studerande. Snart kommer sektionen 
också att stärka sin närvaro i digitala kanaler, genom en egen militärhistorisk 
podd. Podden kommer att se dagens ljus under 2019 under ledning av docent 
Piotr Wavrzeniuk. 

Också Militärhistorisk tidskrift står inför betydelsefulla förändringar. Efter att 
länge ha skötts inom ramen för Militärhistoriska sektionens verksamhet, kommer 
den från och med 2019 års nummer att hanteras av en extern redaktion vid 
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Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Förändringen är positiv inte minst eftersom 
det kommer att säkra kontinuiteten i den framtida utgivningen. 

Så som det ofta är visar innehållet i 2018 års utgåva stor ämnesmässig 
spridning. Försvarshögskolans märkesår berörs i en uppsats av Gunnar Åselius, 
i vilken vi far följa militärtelmikämnets historiska utveclding från inrättandet 
av den första utbildningen av ingenjörsofficerare på 1660-talet fram till dagens 
undervisning i försvarssystem. Utöver att redogöra för militärteknikens historiskt 
föränderliga roll i svensk officersutbildning tecknar Åselius också en bild av hur 
militärhistoriker förhållit sig till teknikens och den teknologiska utvecklingens 
betydelse. Även nästa bidrag har militärtekniska förtecken. Med grund i tidigare 
forskning diskuterar Henrik Edgren hur det gick till när den svenska krigsmakten 
under 1700-talets andra hälft försågs med en ny vapengren: skärgårdsflottan. 
Hur kan det komma sig att detta sågs som en innovation att satsa på just vid 
denna tidpunkt? Edgren menar att det inte var självklart att det skulle bli så, och 
att svaret inte heller bara kan ta hänsyn till den militärtekniska utvecldingen. 
Förldaringen, menar han, måste sökas i faktorer så vitt skilda som geografi, 
politiska hotbilder och intriger, och enskilda individers aktörskap. 

Därefter följer en uppsats av Fredrik Thisner om ackordssystemets avskaffande 
under det tidiga 1800-talet, som syftar till att sätta fokus på en sida av denna 
process som förblivit outforskad. Medan vi känner väl till hur det gick till när 
ackordssystemet ersattes, uppmärksammar Thisner att rationaliteten bakom 
förändringen ännu är okänd. Det var inte första gången som liknande reformer 
försöktes, så varför lyckades de denna gång? Thisner ställer upp ett antal hypoteser 
för framtida forskning, och ger också förslag på hur historiker kunna gå 
till väga för att testa dem. 

Slutligen rör vi oss framåt i tiden, och lämnar samtidigt Sverige för Finland. 
Cecilia Hortlund studerar i sitt bidrag skärningspunkter mellan maskulinitet 
och nationalism hos finlandssvenska skyddskårer under mellankrigstiden. 
Genom att undersöka en tidskrift som skyddskårerna själva gav ut kommer 
hon åt att analysera en rad sidor av hur konstruktioner av manlighet, svenskhet 
och finskhet samverkade i deras väddsbild. Numret avslutas i sedvanlig ordning 
med recensioner. Värt att märka är att inte färre än tre av de recenserade verken 
påminner om att 2018 utgör ett minnesår också i ytterligare ett avseende. I detta 
fall är det fyrahundraårsminnet av trettioåriga krigets utbrott som gjort avtryck. 

Tyvärr har en brist på insänt material resulterat i att denna årgång av 
tidskriften inte innehåller några lektörsgranskade artiklar. Vi vill här passa på 



Förord 

att uppmuntra hugade skribenter, och påminna om att Militärhistorisk tidskrift 

sedan ett antal år finns med på den så kallade norska listan, vilket betyder att 
granskade artiklar renderar (inom dagens akademi ack så viktiga) bibliometriska 
poäng. Mer information om de olika publiceringsmöjligheter som erbjuds 
återfinns längst bak i tidskriften. 

Lars Garpenhag 
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Militärteknik - i den svenska officersutbildningen 
och den militärhistoriska forskningen 

Gunnar Åselius 

År 2018 firar den högre officersutbildningens tvåhundraårsjubileum i Sverige. 
Ett av de ämnen som undervisas vid Försvarshögskolan (FHS) är militärteknik, 
som under beteckningen "försvarssystem" numera har examensrättigheter 
även på avancerad nivå. Teknik och naturvetenskap har emellertid gamla anor 
inom svensk officersutbildning, och utgjorde en gång i själva verket grunden 
för den högre officersutbildningen. I denna uppsats kommer jag att teckna 
ämnesområdets historia från 1600-talet fram till idag, men också diskutera 
teknikens plats i militärhistorien, och vikten av att räkna med den som en 
faktor av betydelse för historiska skeenden. 

Från artilleri till tvärvetenskap 

Erik Dahlbergh inrättade på 1660-talet ett informationsläroverk vid 
Fortifikationskåren för unga ingenjörofficerare, och kring 17 40 existerade 
under några år även en artilleriskola benämnd "kadettkompaniet vid Kongl 
Artilleriregementet" i Stockholm. Behovet av teknisk kompetens inom 
officerskåren var redan före industrialiseringen så pass stort, att ståndsutjämningen 
inom de tekniktunga vapengrenarna därigenom påskyndades. Senast på 1790-talet 
var en majoritet av officerarna inom flottan, artilleriet och ingenjörtrupperna 
ofrälse. När det svenska artilleriet nyorganiserades 1794 inrättades särskilda 
befålsskolor ute på de fyra artilleriregementena. Sedan ständerna år 1807 
dragit in anslagen upphörde dessa skolor, vilket fick märkbara konsekvenser 
för de svenska artilleriofficerarnas prestationer under 1813-14 års fälttåg. Det 
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var därför Carl von Cardell tog initiativet till artilleriläroverket i Marieberg, 
som inledde sin verksamhet 1818. Cardells ursprungliga läroplan omfattade 
matematik, fysik, kemi, topografi, artillerikunskap, fältmätning, rekognoscering, 
fältbefästningars utstakande, tillverkning och utprovning av krut, franska, 
fäktning och gymnastik. För inträde krävdes från 1820 dessutom godkända 
prov i planimetri, algebra, aritmetik och pjäsritning. För att bli befordrad till 
löjtnant inom artilleriet eller ingenjörtrupperna var examen från Marieberg 
obligatorisk, trots att några formella utbildningskrav för officerare i övrigt inte 
existerade före 1830-talet. Från 1833 blev det även krav att ha examen från 
Marieberg för att vinna inträde i generalstabskåren, trots att studier i ämnen 
som matematik, fysik, astronomi, trigonometri och kemi inte självldart gjorde 
någon bättre lämpad att tjänstgöra i en högre stab i krig. 1 

Men Högre artilleriläroverket i Marieberg var den enda institutionen 
för militär fortbildning som fanns i det tidiga 1830-talets Sverige, och en 
löjtnantsexamen därifrån den enda militära examen som hade ett tydligt reglerat 
innehåll. En examen från Marieberg var dessutom den enda högre tekniska 
examen som fanns i Sverige, och drog därför till sig även civila studerande 
(benämningen civilingenjör härstammar härifrån). Först 1869 överfördes 
ingenjörsutbildningen till Teknologiska institutet, den blivande Kungliga 
Tekniska Högskolan. En särskild generalstabslinje infördes vid Marieberg först 
på 1860-talet när Artilleriläroverket döptes om till Krigshögskolan (KHS). 
Skolans identitet som en läroanstalt för tekniska experter levde dock vidare, och 
på initiativ av Hugo Raab omorganiserades år 1878 generalstabsutbildningen 
och flyttades från Marieberg in till Riddarholmen i centrala Stockholm.2 

Utbildningen av stabsofficerare i Sverige har alltså vuxit fram ur något 
som från början var en påbyggnadsutbildning för officerare inom de tekniska 

1. Kihlblom, Erik & Borenius, Sten, "Högre Artilleriläroverket på Marieberg 1818-1878",
i Uller, Lennart B:son (red.), Minnesskrift med anledning av högre artilleriläroverkets 
å Marieberg, Krigshögskolans å Marieberg, Artilleri och Ingenjörhögskolans, 
Artilleri- och Ingenjörofficershögskolans samt (ånyo) Artilleri och Ingenjörhögskolans
ettlmndrasjttttiofyraåriga tillvaro (Stockholm 1992) s. 9; Jungstedt, Hugo, "Inledning",
i Sylvan, Per & Kuylenstierna, Oswald (red.), Minnesskrift med anledning av K Högre
artilleriläroverkets och Krigshögskolans å Marieberg samt Artilleri- och Ingenjörhögskolans
etthundraåriga tillvaro 1818-1918 (Stockholm 1918) s. 6-10; Carlsson, Sten,
Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: studier rörande det svenska ståndssamhällets 
upplösning (Lund 1973) s. 96, 109; Generalstaben 1873-1923: En mimzesskrift (Stockholm
1923) s. 9. 

2. Den senaste översikten över den högre officersutbildningens historia i Sverige är Munde
af Rosenskiöld, Sten (red.) Försvarshögskolan. Från militär högskola till akademiskt lärosäte 
(Stockholm 2018).
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truppslagen. Nu rymmer det moderna ämnet militärteknik vid FHS inte bara 
studiet av teknik. Ämnet "försvarssystem'', beskrivs som "ett tvärvetenskapligt 
ämne med sociotekniskt perspektiv och med systemanalys som främsta 
problemlösningsstrategi [ ... ] Metoder och teorier lånas också från andra 
ämnen inom samhällsvetenskapen eller ingenjörsvetenskapen".3 Kännedom 
om teknikens inflytande på den militära yrkesutövningen framstår alltså som 
en minst lika central del av ämnet som kännedomen om olika telmiska system. 

Emellertid är inte heller denna syn på teknikkunskapens roll i officers
utbildningen särskilt ny. I den berömda promemoria från november 1876 i vilken 
Hugo Raab presenterade sitt förslag till ny generalstabsutbildning, framgår hur 
han såg på officerens behov av telmiska studier. Syftet med att officerarna skulle 
studera ämnen som vapenlära eller befåstningskonst vid KHS, menade Raab, var 
inte att de själva skulle kunna konstruera vapen eller leda befåstningsarbeten, 
utan att de skulle bli medvetna om vapnens och befåstningarnas roll på slagfåltet. 
Raab, som var född 1831 och hade formats av sin uppväxt i ett förindustriellt 
samhälle där tekniska förändringar skedde i ett makligt tempo, ansåg för 
övrigt att eleverna lika gärna kunde få den förståelsen genom att studera olika 
krigshistoriska exempel.4 Raab betraktade alltså teknik som ett bildningsämne 
för blivande militära chefer av samma slag som krigshistoria. Officerarnas 
studium av teknikens militära applikationer syftade inte till att förbereda dem 
för specifika befattningar eller till handhavandet av särskilda tekniska system, 
utan till att fördjupa deras förståelse av kriget självt. Här finns med andra ord 
beröringspunkter med det nuvarande militärteknikämnets självuppfattning. 

De ämnen som Raab med sin av den tyska romantikens arv influerade 
bildningssyn såg som basen vid sin krigshögskola - krigshistoria, tekniska ämnen 
samt språk- utgjorde 1878 tillsammans 73,2 procent av undervisningstiden. 
När Bo Kjellander på 1980-talet jämförde undervisningen vid dåvarande MHS 
med Hugo Raabs läroplan från 1878 antalet undervisningstimmar var ungefår 
detsamma - hade andelen för dessa ämnen dock sjunkit till under 8 procent! 
Teknikämnena (som teknikämnen kategoriserade Kjellander de ämnen som 
i 1878 års läroplan hade benämnts matematik, vapenlära, befåstningskonst 
och geodesi) hade mellan 1878 och 1984 reducerats från 31,9 till 3, 7 procent. 
De ämnen som i gengäld hade tillåtits expandera var de krigsvetenskapliga 
ämnena (som Raab år 1878 kallat krigskonst och som på 1980-talet benämndes 

3. https://www.fhs.se/utbildningar/utveckling-av-system-for-forsvar-och-sakerhet--
masterprogram.html (nedladdad 2019-01-18).

4. Raab, Hugo,"Krigshögskolan i Stockholm", K1111gl. Krigsvetenskapsakademi11s tidskrift
1877, s. 365-366.
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taktik, strategi och operationer - från 15,3 procent till 61,4 procent), samt 
fredschefsutbildning- från 3,5 procent av undervisningstiden 1878 (då ämnet 
hade kallats militärförvaltning) till hela 10,1 procent 1984. Tillbakarullningen 
hade främst ägt rum efter andra världskriget. Ännu 1966 hade på den högre, 
tvååriga kursen vid MHS telmik ägt 10 procent av lektionstiden.5 

Matematikämnet, som Raab ansåg viktigt "för eftertankens och 
själverksamhetens utbildning" gjordes till ett frivilligt tillval vid Krigshögskolan 
redan 1890, berövades sitt meritvärde för generalstabsplats 1896 (dessförinnan 
innebar ett "med beröm godkänd" i matematik från KHS automatiskt 
aspiranttjänstgöring), försvann 1903 från inträdesproven och slopades slutligen 
helt som ämne med kursen 1907-1909. Sista året matematik erbjöds bevistade 
endast en man undervisningen.6 

Fortfarande fanns inom armen behov av avancerad teknisk utbildning 
för artilleri- och ingenjörofficerare, men denna bedrevs inom ett eget, allt 
snävare karriärspår. Den tekniska utbildning som blivit kvar i Marieberg sedan 
generalstabsutbildningen hade flyttat till Riddarholmen 1878 döptes om till 
Artilleri- och Ingenjörhögskolan (AIHS).7 AIHS var ursprungligen uppdelad 
dels på en tvåårig allmän och en ettårig högre artillerikurs, dels på en treårig 
fortifikationskurs. År 1895 uppdelades även fortifikationsutbildningen i en 
allmän och en högre kurs (bägge kurserna döptes 1938 om till ingenjörkurser) 
Samtidigt gjordes både de allmänna och de högre kurserna vid AIHS tvååriga. De 
allmänna kurserna var liksom tidigare varit fallet med utbildningen vid Marie berg 
obligatoriska för befordran till löjtnant inom artilleriet och ingenjörtrupperna, 
och för att komma ifråga för fortsatt karriär blev med tiden även den tvååriga 

5. Kjellander, Bo, "Militärhögskolan 1961-1986", i Kjellander, Bo (red.), Militärhögskolan
och dess förhistoria: Utgiven till Militärhögskolans 25-årsjubi/eum 1986 (Stockholm 1986a)
s. 76-86.

6. Ribbing, Olof, "Kungl. Krigshögskolan och dess verksamhet under ett halvt sekel", i
Kungl. Krigshögskolan 1878-1928: En minnesskrift (Stockholm 1928) s. 25-27.

7. AIHS flyttade 1884 från Marieberg till Artillerigården på Östermalm (nuvarande
Armemuseum), därifrån till Militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan 1926, där den
kom att leva granne med KHS fram till sammanslagningen 1951. EfterträdarenAIOS
huserade mellan 1951 och 1964 i Al:s gamla kaserner på Valhallavägen, flyttade därefter
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ut till Ulriksdal och de kaserner Armens Intendenturförråd i Stockholm lämnat efter sig,
för att 1970 återvända till Östermalm och flytta in i Fredrikshovs slott, där man stannade
fram till nedläggningen (nu åter som som AIHS) 1992 - jfr von Konow, Jan, "Från
Marieberg till Fredrikshov. En liten krönika om AIHS' miljöer", i Uller, Lennart B:son
(red.), Minnesskrift med anledning av högre artilleriläroverkets It Marieberg, Krigshögsko/ans It
Marieberg, Artilleri och Ingenjörhögskolans, Artilleri- och Ingenjörofjicershögskolam samt (ånyo)
Artilleri och Ingenjörhögskolans etthundmsjuttiofj,måriga tillvaro (Stockholm 1992) s. 59-68.
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högre kursen nödvändig. De högre artilleri- och ingenjörofficerarna fick alltså 
en sammanlagd utbildningstid som var dubbelt så lång efter grundläggande 
officersexamen vid Karlberg, som den utbildning deras generalstabsutbildade 
kolleger hade. 

År 1908 gjordes ett försök att reducera de allmänna kurserna vid AIHS 
från två till ett år och göra dem mindre teoretiska. Tidsreduceringen krävde att 
antalet ämnen halverades och att alla bredare bildningsambitioner ströks. Från 
de blivande artilleri- och ingenjörlöjtnanternas scheman försvann därför kemi, 
fysik, språk och krigshistoria, på de högre kurserna all språkundervisning. Första 
världskriget innebar dock en tankeställare. Under hänvisning till erfarenheter 
från skyttegravarna, som visade på behovet av officerare med vida perspektiv 
inom de tekniska truppslagen, lyckades dåvarande chefen för AIHS överste 
Gustaf Lagerfeldt år 1922 återinföra två års längd på de allmänna kurserna. 
Det extra året användes dels till att förlänga teknikutbildningen, dels till att 
återinföra ämnet krigshistoria. På allmänna fortifikationskursen tillkom samtidigt 
ämnet signaltjänst. Signaltjänsten fick en egen högre kurs genom 1936 års 
försvarsbeslut, som dessutom återinförde studier av främmande språk på de 
högre tekniska kurserna. 

AIHS allmänna kurs var -i likhet med den ordning som hade rått på 
Marieberg hundra år tidigare - obligatorisk för befordran till löjtnant inom de 
tekniska truppslagen. Enligt 1942 års försvarsbeslut skulle sådana löjtnantskurser 
erbjudas inom varje truppslag i armen genom särskilda truppslagsskolor. De 
allmänna kurserna vid AIHS kom därigenom att omvandlas till artilleri-, 
luftvärns-, ingenjör- och signalofficersskolor (ArtOS, LvOS, IngOS och från 
1947 även SignOS). Därigenom blev det naturligt att 1951 åter inordna de 
högre kurserna för ingenjör- och artilleriofficerare i KHS, för första gången sedan 
1878. Det innebar att fyra separata utbildningslinjer skapades vid KHS: förutom 
den traditionella stabslinjen (Ia), vapentekniska linjen (Ila), ingenjörlinjen 
(Illa) och fortifikationslinjen (IIIb). Samtliga dessa utbildningar var tvååriga.8 

I och med de högre kursernas inlemmande i KHS lades AIHS ned - en 
första gång. De tekniska truppslagsskolorna levde dock tillsammans vid en 
gemensam skola -Artilleri- och Ingenjörofficersskolan (AIOS). Först genom 
1983 års befälsordning och övergången till ett enbefälsystem i den svenska 
Försvarsmal<ten kom AI OS att återta det gamla namnet AIHS.9 Enbefålssystemet 

8. Kjellander, Bo, "Militär högskoleutbildning före 1961", i Kjellander, Bo (red.),
Militiirhögsko!t111 och dess förhistoria: Utgiven till 111ilitiirhögskolam 25-årsjubi/eum 1986
(Stockholm 19866) s. 31-37.

9. Malmgren, Lave, "De första NBO-åren", i Uller, Lennart B:son (red.), Minnesskrift med
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förändrade det militära utbildningssystemet i grunden. Nu skulle allt yrkesbefål 
rekryteras enligt samma kravprofil och ges en grundläggande utbildning som 
"chef, utbildare och fackman", varefter ett successivt urval skulle ske med 
utgångspunkt i individernas förutsättningar och ambitioner. De elever man 
härefter mottog för kaptenskurserna vid AIHS hade fram till detta skede i sin 
karriär i praktiken tjänstgjort som underofficerare. De hade därför andra militära 
förkunskaper än tidigare elevgenerationer med betydligt mer pedagogik, ledarskap 
och trupptjänst, betydligt mindre kunskap om materiel och taktik. Deras civila 
förkunskaper var också annorlunda. Tidigare hade det krävts tre års matematik 
och fysik från gymnasiets reallinje. Nu räckte gymnasiekurser om två år som 
motsvarade samhällsvetenskaplig eller tvåårig telmisk linje. Förkunskapskraven 
hade med andra ord sänkts medan utbildningsmålet - krigskompanichef i 
de tekniska truppslagen - förblev detsamma. En tidigare lärare och skolchef 
klagade senare över att telmikutbildningen under dessa förhållanden fick "en 
elementär prägel" och att matematikutbildningen för många elever blev en 
ren "repetition av gymnasiekursen". Det var till och med så att lektionerna 
balanserade på en gräns där det inte alltid var meningsfullt att på matematisk, 
fysikalisk eller kemisk väg förldara telmiska sammanhang. I ökande utsträclming 
fick populärvetenskapliga förldaringar tillgripas. 10 

År 1988 beslöts att AIHS skulle läggas ned och kaptenskurserna i 
fortsättningen bedrivas vid de olika truppslagsskolorna, där löjtnanterna 
inom artilleri, luftvärn, ingenjör- och signaltrupper redan utbildades. 
Kaptensutbildningen skulle därmed kunna ges en ännu tydligare inriktning 
mot praktiska färdigheter. Nedläggningsbeslutet kom att verkställas med 1992 
års försvarsbeslut. De som motsatte sig nedläggningen menade att huvudsyftet 
med utbildningen vid AIHS aldrig hade varit att officeren skulle lära sig det 
egna truppslagets materiel, utan att skapa en generell telmisk förståelse som var 
nödvändig om officeren senare i karriären skulle kunna bidra till armens taktik
och materielutveckling.11 I diskussionen kring AIHS nedläggning framskymtar 

anledning av högre artilleriläroverkets å Marieberg, Krigshögskolans å Marieberg, Artilleri 
och Ingenjörhögskolans, Artilleri- och Ingenjörojficershögskolans samt (ånyo) Artilleri och 
Ingenjörhögskolans etthundrasjuttiofj,raåriga tillvaro (Stockholm 1992) s. 33. 

10. Malmgren (1992) s. 34. 
11. Malmgren, Lave "Kampen mot skolans nedläggning", i Uller, Lennart B:son (red.),

Minnesskrift med anledning av hiigre artilleriläroverkets å Marieberg, Krigshögskolans å 
Marieberg, Artilleri och Ingenjörhögskolam, Artilleri- och Ingenjörojficershögskolans samt
(ånyo) Artilleri och Ingenjörhögskolans etthzmdrasjuttiofj,raåriga tillvaro (Stockholm
1992) s. 58; Malmgren, Lave, "Utbildningsfilosofi och-inriktning 1951-1992", i
Uller, Lennart B:son (red.), Mimzesskrift med anledning av högre artilleriläroverkets 
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alltså samma typ av argument för en "bredare" militär tekniksyn som fanns hos 
Hugo Raab på 1870-talet och som återfinns i den nutida ämnesdefinitionen 
av "försvarssystem''. 

När KHS slogs samman med Sjökrigshögskolan (SKHS) och Flygvapnets 
krigshögskola (FKHS) till Militärhögskolan (MHS) 1961 skapades också en 
högre telmisk utbildning inom varje försvarsgren. De olika försvarsgrenarnas 
högre telmiska kurser - vilkas elevantal brukade vara lika stort som de högre 
stabskursernas - hade emellertid olika längd, precis som stabskurserna. Inom 
armen var den telmiska kursen fyra månader längre (28 månader) än stabskursen, 
inom marinen lika lång (18 månader) och inom flygvapnet fyra månader kortare 
(12 månader). Detta speglade givetvis försvarsgrenarnas olika förutsättningar, 
där betydelsen av teknikkunskaper tidigare under karriären hade tillmätts olika 
vikt. I den cykeltolkande, in på 1970-talet delvis hästdragna svenska armen såg 
det uppenbarligen annorlunda ut än i de högtelmologiska "blå' försvarsgrenarna. 

Marinen hade fram till Sjökrigsskolans (SKS) inrättande 1867 salmat all egen 
officersutbildning, och det dröjde till 1910 innan SKS ens blev en postgymnasial 
läroanstalt med studentexamen som inträdeskrav. Från och med på 1870-talet, när 
övergången till en ångdriven pansarfartygsflotta hade inletts, framfördes dock allt 
oftare krav på att flottan också borde ha en egen högre officersutbildning så att den 
snabba telmiska förändringen och doktrinförnyelsen effektivt kunde förankras 
ute i organisationen. Det påpekades i diskussionen också att sjöofficerens 
profession egentligen rymde två yrken. Förutom den krigsvetenskapliga 
kompetensen skulle han också ha både nautisk och vapenteknisk kompetens, 
vilken inte gick att inrymma i tillräckligt omfång under tiden vid SKS. I ett 
förslag från 1874 om en framtida högre marinofficersutbildning tänkte sig 
Kungliga Örlogsmannasällskapet att denna skulle ges sin tyngdpunkt inom 
telmiska ämnen och omfatta vapenmateriel som minor, torped och ramm (ett 
vapensystem från antiken, vilket efter slaget vid Lissa 1866 mellan italienare 
och österrikare under några år ansågs ha framtiden för sig) . 12 

Att det dröjde till 1898 innan marinen fick en egen högskola (SKHS) 
hade att göra med att det samtidigt fanns krafter som önskade att en svensk 
sjökrigshögskola också skulle kunna fungera som beredningsorgan för flottan 
i strategiska och försvarspolitiska frågor och agera som ett språkrör för 

r1 Marieberg, Krigshögskolans r1 Marieberg, Artilleri och Ingenjörhögskolans, 
Artilleri- och Ingenjörofjicershögskolans samt (ånyo) Artilleri och I11ge11jörhögskolt1ns 
etth1111dmsj11ttiofymårigt1 tillvaro (Stockholm 1992) s. 48. 

12. Nihlen, Lars, ½Igen till erkii11111111de: Militär professionalisering och tillkomsten av en svemk
sjökrigshögskola (Lund 1986) s. 45-50.
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försvarsgrenen i debatten, på samma sätt som US Naval War College gjorde 
i USA. Skulle man välja en sådan inriktning borde utbildningen vid SKHS 
ges en mindre telmisk utformning och istället domineras av marinhistoria och 
krigsspel. Betydelsen av telmisk kompetens för marinofficerare var emellertid 
svår att bortse ifrån och den allmänna, tvååriga kursen vid SKHS fick därför en 
mer telmisk karaktär än vissa av högskolans tillskyndare egentligen hade önskat. 
Sjökrigskonstämnet fick inte mer timmar på schemat än artilleri eller fysik, och 
skeppsbyggnadskonst, torped- och minlära blev också viktiga ämnen. 13 År 1908 
blev SKHS allmänna kurs till slut obligatorisk för befordran till löjtnant inom 
flottan och kustartilleriet, som examen från Marieberg hade blivit för artilleri
och ingenjörofficerare ungefår hundra år tidigare. I gengäld skars kurstiden ner 
med ett år, men det var inte de tekniska ämnena som bantades i första hand. 
Den högre kursen delades samtidigt in i tre linjer, varav två hade en utpräglat 
telmisk inriktning (förutom den allmänna, stabsinriktade fortsättningskursen 
skulle det finnas en artillerikurs och en torped- och minkurs). När SKHS 
gick upp i MHS 1961 fanns åtta högre kurser varav fem var tydligt telmiskt 
inriktade: förutom stabskursen (14 månader), kustartillerikursen (24 månader) 
och marinintendenturkursen (6 månader) gavs en artillerikurs (18 månader), 
en förbindelsekurs, en torpedkurs, en minkurs och en nautisk kurs (samtliga 
12 månader). 14 

När det gällde flygvapnet inledde FKHS sin verksamhet 1939. På grund 
av beredskapen kom regelbunden verksamhet inte igång vid skolan förrän 
efter några år. Allmänna kurser, som skulle vara obligatoriska för befordran 
till kapten, anordnades årligen, högre stabskurs och teknisk kurs vart annat 
år. Även här fanns inledningsvis breda bildningsambitioner. Officerare som 
gått telmisk kurs skulle kunna tjänstgöra på tekniska befattningar vid högre 
staber eller inom flygförvaltningen, och för den allmänna kaptensförberedande 
kursen stadgades bland annat att den skulle vidga elevernas insikter i "icke
militära ämnen, som främja tjänsten vid flygvapnet" samt öka elevernas 
förmåga att snabbt och logiskt lösa problem. I realiteten blev utbildningarna 
vid FKHS tydligt inriktade mot olika befattningar och att hålla jämna steg 
med flygmaterielens snabba utveckling. FKHS-kurserna var dessutom kortare 
än motsvarande utbildningar inom marinen och armen, och mindre viktiga för 
flygvapenofficerarnas karriärer. Det rådde konstant brist på flygande personal 
inom denna expanderande försvarsgren - till del genom haverier och dödsfall 

13. Nihlen (1986) s. 73-75.
14. Kjellander (19866) s. 37-39.
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men främst på grund av avhopp till trafikflyget. Därför kom flygofficerarnas 
befordran mer att bero på om de var duktiga piloter, än på vilka skolor de hade 
gått i. När FKHS lades ned 1961 hade 4 av 35 överstar i flygvapnet (3 av dem 
flottiljchefer), 6 av 35 överstelöjtnanter och 12 av 76 majorer nått sina grader 
utan att ha genomgått högre kurs vid skolan. Mer betydelsefullt än så blev inte 
FKHS som urvalsinstrument för befordran. 15 

Sammanfattningsvis kan konstateras att telmikämnet har en lång tradition 
inom den svenska officersutbildningen, liksom synen på teknik som ett viktigt 
bildningsämne för officerare. I realiteten har starka krafter inom det militära 
skolsystemet hela tiden verkat för en prioritering av befattningsutbildning och 
konkret kännedom om materielsystem, medan teknikämnenas företrädare 
med begränsad framgång stridit för generell bildning inom problemområdet 
krig och teknik. 

Teknikens plats i militärhistorien 

Vad säger då den historiska erfarenheten? Vilken inriktning bör ges åt officerarnas 
tekniska utbildning? Hur går en så kallad "militär revolution" egentligen till 
och vilken roll har officerskårens tekniska förståelse spelat i samband med dessa 
historiska förändringar? 

Som Martin van Creveld framhållit har de klassiska militärteoretikerna 
i Västerlandet intet av intresse att säga om ämnet. I stort sett alla historiska 
översikter över militärteknikens utveckling härstammar från perioden efter 
1945 . 16 Begreppet "militär revolution" myntades ursprungligen 19 5 5 av 
den brittiske historikern Michael Roberts i en berömd uppsats om Gustav Il 
Adolfs militära reformer och deras inverkan på krigföringen i Europa under 
1600-talet. Genom diskussionen i Sovjetunionen på 1980-talet om den 
moderna informationsteknologins påverkan för krigföringen och debatten 
kring den så kallade "Revolution in Military Affairs" (RMA) fick diskussionen 
nytt bränsle. Åtminstone fem olika militära revolutioner kan identifieras - från 
eldvapnens genombrott på 1500-talet fram till kärnvapnen under 1900-talets 
senare hälft. Den informationstekniska revolution med datoriserade nätverk och 
precisionsstyrd ammunition som diskuterats under de senaste två decennierna 

15. Kjellander (1986b) s. 39-40; "Högre stabsutbildning: Betänkande avgivet av Försvarets
högskoleutredning 1958", stencil november 1959, MHA:s arkiv, Försvarshögskolan,
Stockholm, s. 12-13.

16. van Creveld, Martin, Teclmology and War: From 2 000 BC to the Present (New York 1989) 
s. 321-322, 
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betraktas då som en "subrevolution" till kärnvapenrevolutionen. 17 

Inom den telmikhistoriska forslmingen har studiet av militära innovationer och 
deras spridning spelat en central roll, alltsedan Lynn White J r år 1962 publicerade 
sin studie kring stigbygelns införande i Västeuropa och dess påstått omvälvande 
militärtal,:tiska och samhälleliga konsekvenser.18 Whites verk, där stigbygelns 
införande ytterst får förklara feodalismens uppkomst i Västeuropa, avfärdas 
sedan länge inom forslmingen som exempel på ett föråldrat, reduktionistiskt 
och deterministiskt synsätt. I historiska översiktsverk är emellertid tendensen 
stark att låta telmologin vara en självförklarande "prime mover" i den militära 
utvecklingen. Införandet av nya vapen-, transport- och sambandssystem ses 
som ofrånkomligt givet deras inneboende kvaliteter och överlägsna prestanda.19 

Som ett alternativt perspektiv framstår en sorts "mjuk telmikdeterminism", 
där människors fria val inom ramarna för telmikens begränsningar framhålls. 
Ny teknik gör inte vissa förändringar ofrånkomliga, men bestämmer att vissa 
förändringar blir möjliga att realisera medan andra inte blir det.20 

Det finns numera en omfattande litteratur där militärteknisk utveckling 
och telmiköverföring i Thomas P. Hughes efterföljd analyseras inom ramen 
för sociotekniska och kulturella system. Telmiken är enligt detta synsätt en 
delmängd av ett större system som också har sociala, ekonomiska och ideologiska 
dimensioner, Inom "systemet av system" uppstår ständigt så kallade "reverse 
Salients" - områden som släpar efter och där stora resurser måste satsas för att 
anpassa delsystemet till den senaste utvecklingen.21 

17. Knox, MacGregor & Murray, Williamson, "Thinking about Revolutions in Warfare", i
Knox, MacGregor & Murray, Williamson (eds.), 7he Dynamics of Military Revolution,
1300-2050 (Cambridge 2000) s. 1-14 ; Roberts uppsats ("The Military Revolution,
1560-1660") finns tryckt i Rogers, Clifford J. (ed.): 1he Milita1y Revolution Debate:
Readings 011 the Milita1y Timzs.formation of Early Modern Europe (Boulder 1995) s. 13-35;
ett verk som ger en representativ sammanfattning av den ryska diskussionen kring RMA
är Garejev, l\1achmut, IfW'ar Comes Tomorrow: 1he Contours of Future Armed Conjlict
(London 1998).

18. White, Lynn, lvfedieval Technology and Social Change (Oxford 1962).
19. Exempel på sådana verk är Brodie, Bernard & Brodie, Fawn M., From Crossbow to 

H-Bomb: 1he Evolution of the W'eapons and Tactics ofV1arfare (Bloomington 1962); Dupuy,
Trevar N., 1he Evolution ofW'eapons and l'(fojare (New York 1984); van Creveld (1989).

20. Jfr Kaiserfeld, 'Thomas, "Militärtelmik ur ett långt perspektiv: Tre begrepp och deras
användning i analyser av telmik och säkerhetspolitik", Eliaeson, Sven & Löden, Hans
(red.), Nordisk säkerhetspolitik infiir llJ'a utmaningar (Stockholm 2002) s. 201-203.

21. Goda exempel är Black, Jeremy, War and Technology (Bloomington & Indianapolis
2013) och Kennedy, Paul, Engineers ofVicto1y: 7he Problem Solvers who Timzed the Tide
in the Second Wlorld 1%r (London 2013); Hughes ursprungliga undersökning behandlar 
elkraftens etablering - Hughes, Thomas P., Netzvorks of Power: Electrijication in Western
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Militära revolutioner är det som inträffar när dynamiken inom flera parallella 
system råkar samspela på ett särdeles konstruktivt sätt. Detta inträffar dock 
sällan, eftersom de olika delsystemen oftast är i otakt. Artilleriets utveclding 
kring 1500 gjorde exempelvis medeltidens befästningar hopplöst föråldrade, 
vilket löstes genom de nya - oerhört kostsamma - italienska bastionsfåstningarna 
(Thtce italienne). Därefter erbjöd dock bastionsfastningar i bortåt tre hundra år 
ett anständigt skydd mot belägringsartilleri. Så sent som under Krimkriget på 
1850-talet avsköt fransmän och britter under ett års belägring av Sevastopol 
sammanlagt 2,4 miljoner projektiler- utan att kunna åstadkomma några större 
skador på de ryska befåstningsanläggningarna.22 

Det rörliga fältartilleriet utvecklades däremot i rask takt och hade under 
Napoleonkrigen vid 1800-talets början etablerat sig som ett avgörande 
slagfältsvapen. Dessa framsteg byggde dock i huvudsak på organisatoriska 
förändringar som standardiserade pjästyper och kalibrar, eller var av  
lågteknisk karaktär av  typen förbättrade riktskruvar på pjäserna eller smidigare 
anspannsanordningar till draghästarna. Det som tvingade fram investeringar 
för att dra upp artilleriet ur dess "reverse salient" - även det tunga artilleriet 
så att bastionssystemet till sist blev föråldrat - var handeldvapnens utveckling 
efter 1850. Plötsligt kunde en skytt utrustad med ett av de räfflade, bakladdade 
infanterigevären meja ned artilleristerna på en batteriplats utan att själv någonsin 
befinna sig inom skotthåll för artilleripjäserna. Ett tecken på artilleriets kris var 
att under amerikanska inbördeskriget uppskattningsvis 86 procent av de stupade 
föll för finkalibrig eld och endast 9 procent för artillerield. Bara ett halvt sekel 
tidigare, under Napoleonkrigen, hade under stora drabbningar artillerielden 
kunnat stå för bortåt hälften av alla förluster. Eftersom den militärtekniska 
utvecklingen är en utveckling av system, krävde artilleriets återkomst som 
dominerande vapen genombrott inom flera olika teknikområden under de 
följande decennierna: ståltillverkning (för tillverkning av härdigare eldrör av stål 
som kunde räffias), kemisk forskning (bättre krut och högexplosiva sprängämnen 
i granater), telefoni (för att möjliggöra ledning av indirekt eld). 23 

Eftersom det är summan av förändringar på flera områden som åstadkommer 
de militärtekniska genombrotten, är det också sällsynt att någon i fredstid förmår 
ana vidden av vad som faktiskt har skett. Den revolution som ägde rum inom 
artilleriet under perioden 1870-1914 var uppenbarligen så genomgripande att 
ingen av de europeiska armeer som drog i fält i första världskriget hade hunnit 

Sodef.)1 1880-1930 (Baltimore 1983). 
22. Dupuy (1984) s. 195.
23. Dupuy (1984) s. 170-171, 177-180.
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anpassa sina doktriner till de nya förutsättningarna. 
När det gäller de senaste decenniernas utveckling inom informationsteknologin 

och dess militära konsekvenser - den så kallade "Revolution in Military Affairs" 
(RMA) finns liknande exempel på obalanser mellan den nya teknikens 
möjligheter och den intellektuella konceptionsförmågan. Det är också tydligt 
att dessa obalanser varit kulturellt rotade. Det visar bland annat Dima Adamskys 
undersökning av de senaste decenniernas R.t\llA-diskussion i USA, Israel och 
RJssland. I USA, hemlandet för det mesta av den nya informationsteknologin, 
fanns en fascination för telmikens möjligheter men inga övergripande visioner 
bortom försvarsgrenarnas snöda egenintressen. I Israel, det första landet vars 
krigsmakt på slagfältet visat vad RMA innebar (under strider mot syrierna i 
Bekaadalen i juni 1982) gick förändringarna också länge omärkta förbi, inte 
minns på grund av det antiintellektuella "praktikerideal" som alltid varit 
förhärskande inom den israeliska försvarsmakten. I Ryssland däremot, där 
den moderna informationsteknologin salmades, förstod man paradoxalt nog 
först av alla vad som höll på att ske. I Sovjetunionen hyllades nämligen en 
gammaldags akademisk generalstabskulrnr, och här var officerarna drillade i 
marxistisk filosofi. Det innebar att ryssarna - utan att vara särskilt intresserade 
av tekniken i förstod att utvecklingen av "krigets produktivkrafter" måste 
rn stor betydelse, och att de förväntade sig att historien skulle röra sig framåt 
på dialektiskt vis, genom språngvisa förändringar.24 

Som Thomas P. Hughes påpekar har i slutänden enskilda individer ("System 
Builders") en viktig roll när det gäller att övervinna hinder för förändringar och 
etablera nya system. Stephen Peter Rosen har lanserat begreppet " entrepreneur 
in uniform" för att beskriva sådana driftiga och initiativrika personer. Den 
militäre entreprenören, ofta en funktionär på mellannivå, ställs inför särskilda 
utmaningar eftersom vederbörande både måste kunna manövrera i den utpräglat 
hierarkiska militära strukturen och samtidigt bygga allianser utanför den med 
företrädare för politik och näringsliv. 25 Forskning kring den militärtekniska 
utvecklingen särskilt om man sysslar med 1900-talet - kommer därför med 
nödvändighet ofta att bli forslming rörande olika informella nätverk och deras 
betydelse. 26 

24. Adamsky, Dima, The C11lt11re of Jl.1ilitmy Innovation: 7he Impact of C11lt11ral Factors 011 the
Revolution ofJitfilitmy Affitirs in Russia, the US and Israel (Stanford 20 I 0).

25. Rosen, Stephen Peter, Winning the Next '\Vtir: Innovation and the Modern Military (Ithaca
& London 1991).

26. Några svenska exempel -- G!ete, Jan, K11stforsvar och teknisk omvandling: Teknik, doktriner
och organisation inom svenskt kustforsvar 1850-1880 (Stockholm 1985); Olsson, Ulf (red.)
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Man måste också vara medveten om att ny militär teknik ibland har valts 
bort - på grunder som i sitt historiska sammanhang kan te sig helt rationella. Ett 
berömt exempel är Japan, där under inbördeskrigen på 1500-talet en inhemsk 
musköttillverlming i världsklass hade etablerats, liksom en ny infanteritaktik
långt före Moritz av Nassau hade kommit på motsvarande stridssätt i Europa. 
När det japanska riksenandet var avslutat kring 1600 föll emellertid eldvapnen 
snabbt ur bruk. Bösstillverkningen lades ned för att minska risken för fortsatta 
inbördesstrider. Att slåss med svärd på traditionellt vis framstod för japanska 
samurajer också som betydligt mera hedervärt än med musköt. Det dröjde tills 
kontakterna med Västerlandet återupptogs i mitten av 1800-talet innan eldvapen 
återfick en militär roll i Japan.27 När det gäller den mekaniserade krigföringen 
under mellankrigstiden, där historieskrivningen traditionellt sett kontrasterat 
fransk och brittisk konservatism mot tysk framsynthet, vill Elisabeth Kier på 
samma sätt framhålla att västmakternas annorlunda prioriteringar inte hängde 
samman med bristande förståelse för den tekniska utvecklingen. I Frankrike 
antogs inte den förkortade värnpliktstiden räcka till för att utbilda mekaniserade 
förband för offensiv strid, medan i Storbritannien armens viktigaste uppgift var 
att hålla ordning i imperiet, vilket inte krävde någon mekanisering.28 

För att förstå militärtekniska genombrott måste man med andra ord ingående 
analysera det historiska sammanhang i vilket genombrotten ägde rum. Och även 
om tekniken i sig bara är en av många arenor där handlingen utspelades, är 
denna arena inte heller mindre viktig än andra arenor. Det behöver alltså sägas 
att militärhistoria inte enbart handlar om krigshändelser, militärt tänkande och 
kultur, rekrytering och de sociala villkor under vilka den militära personalen 
och deras familjer har levat. Militärhistoria handlar också i hög grad om militär 
teknik, som haft stor betydelse för krigshändelserna, militära tänkandet 
och de kulturella och sociala villkoren. I det praktiska livet har detaljer ofta 
stor betydelse, och det blir svårare - inte enklare att förstå världen om man 
hoppar över detaljerna. 

Aspekter pil FFV 1943-1992 (Stockholm 1993); König, Bertil & Cervin Elquist, Gunnar, 
Robot 50 ilr (Linköping 1997); Nilsson, Mikael, Tools of Hegennony: Mi!itm-y Technology 
and Swedish-America11 Security Re!tttiom 1945-1962 (Stockholm 2007); Gribbe, Johan, 
Stril 60: Teknik, vetemkap och svmsk säkerhetspolitik under det kalla kriget (Möklinta 2011). 

27. För en introduktion se Lorge, Peter Allan, 7he Asian Military Revol11tion: From Gunpowder
to the Bomb (Cambridge 2008).

28. I<:ier, Elisabeth, lmagining War (Princeton 1997).
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"Det dyrbaraste av försvars- och anfallsmedel": 
En översiktlig studie om etablerandet av 
1700-talets svenska skärgårdsflotta 

Henrik Edgren 

Inledning 

Efter en rad svenska motgångar i kriget mellan Sverige och Ryssland 1788-1790 
- både till lands och till sjöss - väntade en avgörande sjödrabbning i östra

Finska viken, vid Svensksund, den 9-10 juli 1790. Här vann Sverige en av de
mest glänsande segrarna dittills i den svenska sjökrigshistorien. Då lyckades
nämligen den svenska skärgårdsflottan - eller armens flotta - besegra dess ryska
motsvarighet på ett förkrossande och tämligen överraskande sätt. 1 

Den anfallande ryska styrkan bestod vid Svensksund av runt 270 fartyg 
medan den svenska utgjordes av cirka 200. Den senare var, med dess 
befälhavare flaggkaptenen Carl OlofCronstedt (1756-1820), relativt utvilad 

1. Jag definierar skärgårdsflottan på samma sätt som Hans Norman, d.v.s. som en
"övergripande benämning på de operativa enheter som bestod av skärgårdsfartyg". Till
en början kallades denna flotta för galärflottan eller roddflottan, till skillnad från den
seglande flottan - som ofta tituleras linjeflottan. Efter vissa organisatoriska förändringar
och framväxten av en särskild finsk eskader av armens flotta, bestämde Gustav III år 1777
att kalla skärgårdsflottan i sin helhet för armens flotta. Se vidare i Norman, Hans, "Den
svenska skärgårdsflottan 1700-1824: Uppbyggnad, militär användning och förankring i
samhället - en inledande översikt", i Norman, Hans (red.), Skärgårdsjlotta11: Uppbyggnad,
militär a11vä11d11i11g och foran kring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s.
10-11. I denna artikel används galärflottan, roddflottan, skärgårdsflottan och armens
flotta som synonymer.
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och hade dessutom fördelen av gynnsamma väderförhållanden. Rörliga svenska 
kanonslupar och kanonjollar nådde tidigt stora framgångar med snabba 
kringmanövrar och tung eldgivning mot fiendens högra flygel. Till slut uppstod 
förvirring och panik hos den på succe så säkre ryske befälhavaren prinsen 
Nassau-Siegen - han hade nämligen kallt rälmat med att skänka kejsarinnan 
Katarina II en ärofull seger på hennes kröningsdag - och reträttförsöken blev 
panikartade. Ett mått på segerns storlek var att de ryska truppernas förluster 
uppgick till 53 fartyg och cirka 10 000 stupade, medan den svenska styrkan 
förlorade sex fartyg och cirka 300 stupade. 2 

Ett hotande svenskt nederlag i kriget slutade således, tack vare segern vid 
Svensksund, med att en fred kunde framförhandlas på ett för Sverige gynnsamt 
sätt genom att rikets ständigt hotade östra rikshalva - Finland åtminstone för 
stunden var räddat från en rysk erövring. Gustav III dröjde inte med att utnyttja 
framgången vid Svensksund i propagandan om kriget, som startats på hans eget 
initiativ. I en av kungen sanktionerad propagandaskrift stod exempelvis att läsa: 

Slaget begyntes half till I 0 om morgonen, och warade i fulla 24 timmar, 
dem undantagandes, då mörkret hindrade Canoneringen. Segren blef 
på de Swenskas sida en af de fullkomligaste Sjö-Historien förwarar. 
Fienden blef i grund slagen, och måste fly i största oordning. Några 
och 50 större och mindre af dess fartyg blefwo eröfrade eller förstörde, 
och wid pass 6 000 man fångna, oberäknadt det stora antal, som blifwit 
dödsskutna eller drunknat. Konungen, under hwars egit befäl äfwen 
denna sällsynta Seger blifwit wunnen, hade den tillfredställelsen att 
hafwa köpt den med föga blod.3 

Helt avgörande för segern var insatsen av armens flotta, en av de mest moderna 
och avancerade vapengrenar som verkade i den svenska krigsmakten i slutet på 
1700-talet. Den hade från 1750-talet utvecklats snabbt och effektivt vad gäller 

2. Nikula, Svenska skärgårdsjlottan 1756-1791 (Stockholm 2008 [1933]) s. 304; Wallström,
Erik, "Skärgårdsflottan på gränsen till katastrof: Skärgårdsflottan och ryska kriget
1788-1790", i Norman, Hans (red.), Skärgå1dsjlottan: Uppbyggnad, militär användning
och forankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 148-150.

3. Citatet ur ATA: Ämbetsarkivet 2, Manus och avskrifter 1, hist. Beskr nr 101/102/103. Se 
även i Alm, Mikael, "Bilden av kriget: Från Puumala till Värälää i Gustav III:s medalj
historia'', i Norman, Hans (red.), Skärgå1dsjlottan: Uppbyggnad, militär användning och

forankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 381. Om Gustav III:s krigs
propaganda, se Boberg, Stig, Kunglig krigspropaganda (Göteborg 1967).
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teknik, bestyckning, organisation, taktik och befå.lskap. Sommaren 1790 stod 
den på höjden av sin förmåga. 

Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera hur och varför man 
inom svensk sjökrigföring under i synnerhet 1700-talets andra hälft satsade 
så hårt på just skärgårdsflottan.4 Det var långt ifrån självldart att denna skulle 
få en framskjuten position i den svenska krigsorganisationen. Som alltid när 
tekniska militära innovationer införs i militära strukturer spelade andra faktorer 
- förutom de rent militärtekniska - en viktig roll. Här hade också hotbilder,
krigserfarenheter, sjökrigets strategi och taktik, geografiska förhållanden, politiska
intriger samt handlingskraftiga enskilda individer och innovatörer stor betydelse
för hur och varför just skärgårdsflottan slutligen fick en så avgörande betydelse
i det andra slaget vid Svensksund.

Arvet från 1500-talet 

Sverige hade redan på 1500-talet en av Europas största galärflottor. 
Roddkrigsfartyg har för övrigt en lång historia i Norden och förutsättningarna 
för deras militära framgång var tämligen likartade, såväl under medeltiden som 
under 1700- och 1800-talet. I Östersjöområdet finns långa skärgårdsbetäckta 
kuststräckor där roddfartyg mycket effektivare har kunnat framföras än 
segelfartyg och dessutom relativt enkelt funnit skydd mot dåligt väder. De 
stora floderna och flodmynningarna i östra och södra Östersjön utgjorde också 
passande operationsområden för galärliknande fartyg. För en arme var därför 
ett roddkrigsskepp ett utmärkt transportmedel, eftersom ett sådant var tämligen 
oberoende av vindförhållanden.5 

Införandet av galärer som ett särskilt vapensystem i den svenska krigsmakten 
var följaktligen ingen ny företeelse på 1700-talet; det hade fungerat vid flera 
tillfallen tidigare. Ofta handlade det om särskilda kungliga initiativ och 
galärflottorna avvecklades vanligtvis efter tronskiften eller när krigserfarenheter 
påvisade att andra typer av fartyg löste de aktuella uppgifterna på ett bättre 
sätt.6 Det var i själva verket först på 1700-talet som en skärgårdsflotta blev en 

4. För forskning om skärgårdsflottans allmänna roll under 1700-talet, se 61.a. Laven, A.W, 
Skärgårdsflottans användande vid Sveriges försvar (Stockholm 1854); Mankell, Julius,
Studier öfoer svenska skärgårds-flottans historia, krigssätt och användande vid Sveriges 
försvar (Stockholm 1855); Nikula (2008); Wendt, Einar, Amimlitetskollegiets historia Il, 

1696-1803 (Malmö 1974); Norman (2000). 
5. Glete, Jan, "Vasatidens galärflottor", i Norman, Hans (red.), Skärgårdsjlottan: Uppbyggnad, 

militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 38. 

6. Glete (2000) s. 48.
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fast institution i den svenska krigsmakten, vid sidan av armen och linjeflottan. 
Mer och mer satsades på byggandet av nya fartygstyper samt på varvs- och 
befåstningsanläggningar, vars uppgift bl.a. var att understödja skärgårdsflottan. 
Detta skedde förövrigt under en tid då det allmänt satsades stora resurser på 
sjökrig och handelssjöfart i Europa. Under 1700-talet nådde exempelvis de 
dominerande sjömakternas linje- och skärgårdsflottor - i bl.a. Storbritannien, 
Frankrike och Nederländerna - en betydligt större numerär än någonsin tidigare. 
Detta gällde även för svenska förhållanden. 7 

En viktig förklaring till de svenska nysatsningarna på skärgårdsflottan 
är vad som hände under det stora nordiska kriget i början på 1700-talet, då 
Sverige förlorade den geografiska, militära och politiska stormaktsstatus som 
erövrats från slutet på 1500-talet. Förutom att detta krig innebar en kännbar 
förlust i svenska människoliv, med runt 200 000 döda, förlorades till Ryssland 
strategiskt och ekonomiskt viktiga delar av riket: Viborgs och Kexholms län i 
östra Finland, Ingermanland, Estland med öarna Ösel och Dagö samt Livland, 
delar av Pommern samt Bremen och Verden. Av Sveriges forna besittningar på 
andra sidan Östersjön återstod nu enbart Pommern och Riigen, den viktiga 
hamnstaden Stralsund samt staden Wismar, som låg belägen längre västerut. 

Skärgårdsflottan i fokus efter det stora nordiska kriget 

Den institutionaliserade svenska skärgårdsflottan uppstod följaktligen efter 
stora nordiska kriget, som formellt tog slut med freden i Nystad 1721. Nu 
tvingades Sverige att göra en militärstrategisk frontändring från söder mot öster; 
den svenska flottan måste i mycket högre grad räkna med att operera i det inre 
av Finska viken, där man sällan huserat tidigare. Ett strategiskt problem med 
freden i Nystad var nämligen att de gamla gränsfåstningarna och utfallsportarna 
Viborg, Kexholm, Riga, Pernau och Reval nu var i ryssarnas händer, vilket fick 
till följd att sjövapnet i just Finska viken fick en större betydelse.8 

På några årtionden, framförallt under tsar Peter den store, hade Ryssland 
mycket framgångsrikt byggt upp en effektiv och ur ett svenskt perspektiv hotfull 
skärgårdsflotta. Tidigt hade man lärt sig vikten av samverkan - genom såväl 
övnings- som krigsaktiviteter - mellan arme och skärgårdsflottor på floder och 
sjöar, t.ex. på Ladoga och Peipus.9 Fördelarna med en sådan satsning var ur ryskt 
perspektiv flera. Till galärskepp kunde man använda billigt furuvirke. Båtarna 

7. Norman (2000) s. 7.

8. Nikula (2008) s. 7.

9. Glete (2000) s. 80.
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var avsevärt enklare att bygga jämfört med segelfartyg. Manövreringen ställde 
lägre krav på den föga sjövana besättningen och roddare kunde anskaffas utan 
några svårigheter. De ryska erövringarna i Finland 1713-1714 hade för övrigt 
lmappast lyckats utan en väl fungerande roddflotta. Relativt grundgående och 
oberoende av vinden löpte den in i den finska skärgården, oantastad av svenska 
örlogsfartyg, och landsatte trupper på lämpliga platser samt understödde 
lantarmen med förnödenheter av olika slag. 10 Den svenske viceamiralen Gideon 
von Numers klagade exempelvis, apropå de ryska skärgårdsstyrkorna, på att 
"den listige fienden", som använde mindre båtar - s.k. lodjor - inte ville möta 
honom på djupare vatten. I stället utnyttjades stiltje, mörker och grunt vatten 
där fienden rodde så "som en flygande eld, att ingen av våra fartyg kan segla 
upp dem utan halv storm''. 11 

Från svenskt håll måste man anpassa sig till den nya situationen. Man kunde 
inte längre tänka på erövringar, utan måste rikta all uppmärksamhet på försvar. 
Dels var det väsentligt att kunna stå emot ett erövringshot från öster, dels måste 
motståndaren mötas med lämpliga medel i Finska vikens grunda, trånga samt 
med bankar, grund och undervattenstenar rikligt försedda vatten. Här behövdes 
helt enkelt någon form av skärgårdsflotta. Det hade de ryska kusthärjningarna 
under krigets sista år påvisat med all önskvärd tydlighet.12 Översteamiral 
Klas Sparre (1673-1733) framhöll t.ex. i sin operationsplan för år 1720 att 
"ofördröjligen" så många galärer borde byggas, som det fanns ekonomiska 
medel och manskap till. En på hösten 1720 tillsatt försvarskommission kom till 
slutsatsen att riket behövde 40-50 nya galärer, men på grund av penningbrist 
måste denna nysatsning inskränkas till 20 galärer. Skärgårdsflottan skulle förläggas 
till Stockholm för att vid behov kunna operera gemensamt med huvudflottan. 
Uppenbart var att man ännu, vilket blev omdiskuterat under hela 1700-talet, 
inte tog full hänsyn till ett av Sveriges största militärstrategiska problem efter 
1719: försvaret av Finland och betydelsen av den östra rikshalvan som potentiell 
mellanliggande bas för ryska anfall mot Sverige. Åbo och Ålands skärgård bildade 
ju en naturlig brygga mellan Sverige och Finland samt utgjorde en skyddad farled 
för den ryska skärgårdsflottan. Finland låg dessutom farligt nära den nya ryska 
huvudstaden Sankt Petersburg med dess nyligen anlagda flottbas, Kronstadt. 13 

10. Nikula (2008) s. 2-3.
11. Berg, Lars Otto, "Skärgårdsflottans fartyg: Typer och utveckling under 1700- och

1800-talen", i Norman, Hans (red.), Skärgårdsjlotta11: Uppbyggnad, militär användning och
förankring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) s. 50.

12. Nikula (2008) s. 306.
13. Nikula (2008) s. 7.
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Rustning för nya krig under frihetstiden 

Den svenska skärgårdsflottan började successivt att byggas ut under 1720- och 
1730-talen, men det var svårt att konstruera ändamålsenliga galärer.14 För att 
få dem snabba och lättmanövrerade måste de vara smala, men för att bära fler 

kanoner måste de byggas bredare. Detta krävde i sin tur lägre fartyg försedda 
med ännu fler åror för att inte riskera förlorad manöverförmåga. Inspiration 
hämtades utifrån, t.ex. från den ryska roddflottan och från medelhavsområdet: 
Venedig, Genua och Malta. Ambitionerna var inte sällan högtflygande, men 
ekonomiska realiteter gjorde att satsningarna blev tämligen blygsamma.15 

Under 1700-talets första hälft bestod skärgårdsflottan främst av galärer. 
Deras djupgående varierade mellan 7,5 och 8 fot och jämfört med utländska 
motsvarigheter var de svenska avsevärt mindre för att lättare kunna manövrera i de 
trånga skärgårdsvattnen. Materialet var av ek, skrovet tämligen fylligt midskepps 
samt avsmalnande mot stävarna och spetsigt akterut. Fem roddare satt vid varje 
åra och överbyggnaden på galärens däck utgjordes av en "pupp" längst akterut 

och en back eller ramhatt förut, som var omgiven av ledstänger. Under däcket 
låg en kajuta, ett förmak och en sal - kampanjsalen - för officerarna. Vidare 
fanns ett skafferi, ett arkli med en blyklädd krutdurk, ett tågrum samt i fören 
ett rum för skepparutredningen. För besättningen fanns inget annat skydd 
än ett tält som spändes över däcket, om väder och vind tillät. Proviant kunde 
medföras i en månad och vatten för 14 dygn. 16 

De svenska förlusterna under stora nordiska kriget gick långt ifrån obemärkta 

förbi när Sverige efter Karl XII:s död gick in i en era som politiskt har benämnts 
frihetstiden. Kännetecknande för denna var att kungamakten förlorade en 
stor del av sitt inflytande, samtidigt som riksdagen - inte minst dess sekreta 
utskott - hade kontroll över såväl inrikes- som utrikespolitiken. I det politiska 
spelet mellan de två dominerande konstellationerna hattarna och mössorna -
som mer fungerade som nätverk mellan individer än som politiska partier i 
dagens mening - spelade minnet av stora nordiska kriget en viktig roll. Det 
gällde framförallt för hattarna, vilka i hög grad agerade för revanschkrig mot 
Ryssland.17 Inställningen till Ryssland påverkade också hur man ställde sig till 

14. När det stora nordiska kriget var slut bestod skärgårdsfartygen av 14 tjänstbara ekgalärer,
14 furugalärer, 2 halvgalärer av ek och furu samt några skottpråmar eller styckepråmar,
som var kraftigt bestyckade men mycket svårrörliga. Se vidare i Berg (2000) s. 52.

15. Berg (2000) s. 54. 
16. Nikula (2008) s. 113. 
17. Om svensk försvarsdebatt under 1720- och 1730-calen, se Dannert, Lars, Svensk 

forsvarspolitik 1743-1757(Uppsala 1943). 
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militär rustning och därmed i förlängningen till hur man såg på satsningar på 
skärgårdsflottan. Under hela frihetstiden, d.v.s. fram till 1772 och införandet 
av Gustav III:s envälde, var hattarna pådrivande i kraven på en upprustning 
av skärgårdsflottan. De startade också nästa krig mot Ryssland, som varade 
under åren 17 41-17 43. Kriget blev ur svensk synpunkt helt misslyckat, både 
till lands och till sjöss. För den östra rikshalvan blev det förödande, då stora 
delar av Finland både erövrades och ödelades av ryska trupper. 18 

Under kriget hade linjeflottan problem med att gå in i den 
svårnavigerade Finska viken för att understödja landarmens anfall mot Viborg, 
Skärgårdsflottan nådde under det första krigsåret fram i höjd med Fredrikshamn, 
men var inte inblandad i några större stridsaktiviteter. En liknande utveckling 
karakteriserade krigsåret 1742, då galärflottans främsta uppgift blev att 
transportera tillbaka de armeförband som kapitulerat i Helsingfors den 24 
augusti. I flera fall ledde dessa transporter till katastrof. Ett par galärer förliste 
och en pråm drevs ur kurs av en storm och hamnade i Baltikum. Här blev 
galärernas avigsidor uppenbara, då trupperna var tätt sammanförda på de öppna 
fartygen som fördröjdes av motvind och storm. För galären Stadsvarvet blev 
resan från Helsingfors till Stockholm en veritabel mardröm. Den varade från 
den 19 augusti till 11 november. Proviant saknades, de sanitära förhållandena 
var urusla och epidemier bröt ut i den stackars besättningen. 34 soldater dog 
ombord på båten fram till början av november och mer än 100 blev allvarligt 
sjuka. 19 

Fältprästen T. Tiburtius gav, för ett annat sammanhang i samma krig, en 
förfårande skildring av truppernas lidanden på skärgårdsflottan 17 42-17 43. 
Han skriver: 

Om morgonen var jag på galärerna, som lågo uti sundet, och skriftade 
några sjuke av deras besättning samt begrov en därav på landet bredvid 
galären Tessin. Ner i rummet på galären var horribelt osnyggt. Soldaterna 
hade rödsoten, så att tågverket, golv och sängar, ja allt var nedsmutsat 
med blodig träck, och en gruvlig stank, så att jag undrade, huru någon 
man kunde bliva vid liv, och ändå frågade ingen efter rengöring, så att 
det såg ut, som allt med Hit befordrades till undergång.20 

18. Nikula (2008) s. 20.

19. Berg (2000) s. 53.

20. Nikula (2008) s. 239.
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Den militära sjukvården lämnade, liksom all sjukvård, en del övrigt att önska 
under 1700-talet. För skärgårdsflottan hade sanitetsvården en stor betydelse, 
eftersom besättningen var så illa logerad. På galärerna kunde manskapet som 
bekant inte få tak över huvudet och föga förvånande var sjukdomsfrekvensen 
under sådana förhållanden betydande. Uppgifter om dödligheten på flottorna 
under 1741-1742 års krig är också skrämmande. Mer än 25 000 man bortrycktes 
av sjukdomar, vilket gjorde att stora delar av skärgårdsflottans verksamhet 
lamslogs.21 

Skärgårdsflottans deltagande i militära aktiviteter var alltså sällsynt under 
detta lcrig, men det fanns en planering för hur man skulle agera i stridssituationer. 
Planen byggde på en samverkan mellan tre parter: armen, vars flank skulle skyddas 
av galä1flottan och som var beroende av armen för eventuella landstigningar i 
fiendens flank eller bakom hans linjer samt slutligen linjeflottan, med uppgift 
att skydda galärernas yttre flank. I regel fungerade inte detta samarbete särskilt 
bra och krigföringen kännetecknades i stället av växelvisa reträtter där flankerna 
lämnades oskyddade. 22 

Den typiska striden för skärgårdsflottan kom från detta krig - och fram till 
finska kriget 1808-1809 att handla om hur den ena sidan försökte försvara 
en trång passage medan motståndaren ämnade forcera samma passage. Den 
försvarande kunde ha stöd av artilleri på land samtidigt som den anfallande 
övervägde att göra landstigningar för att eliminera fiendens artilleri eller för att 
på land placera sitt eget artilleri. 23 

Bland annat detta scenario realiserades den 20 mars 1743, då en svensk 
galäreskader anföll ryska styrkor vid Korpoström i Åbo skärgård mellan Åland 
och fastlandet. Det ryska motståndet var dock för starkt, tack vare att de ryska 
trupperna hunnit anlägga landbatterier längs det smala sundets stränder. Nu 
kunde Ryssland hota Sverige från Åland, vilket ledde fram till freden i Åbo i 
augusti 17 43. 24 Här förlorade Sverige ytterligare delar av Finland- södra Karelen, 
Villmanstrand, Fredrikshamn och Nyslott, med fästningen Olofsborg. Än värre 
var att man från ryskt håll anlade en eskaderhamn för galärflottan i Fredrikshamn, 
som också befästes. Rysslands linjeflotta hade också skyddade hamnmöjligheter 
vid Reva[ samt i Baltischport (Paldiski) på Estlands nordvästra kust. Om rädslan 
för Ryssland möjligtvis hade avtagit under 1720- och 1730-talen var det nu 
uppenbart i Sverige att Finland definitivt skulle förloras om man inte satsade 

21. Nikula {2008) s. 239.
22. Berg (2000) s. 53.
23. Glete (2000) s. 82.
24. Norman (2000) s. 20.
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hårt på att stärka upp försvaret av denna riksdel. Här kom skärgårdsflottan att 
få en stor betydelse. 

Sveaborg, Augustin Ehrensvärd och politiska intriger 

Den stora ödeläggelse som Finland utsatts för under ofreden 17 41-17 43 
uppmärksammade således styret i Sverige på nödvändigheten av att rusta den 
östra riksdelens ekonomiska och militära förmåga. Riksdagsledamöter bosatta i 
Finland uppvaktade också flitigt den svenska riksdagen om nödvändigheten av 
sådana satsningar. Det försvarsprogram som bestämdes 17 47 utgick från detta 
försvarsbehov samt från viktiga lärdomar från det senaste ryska kriget. En stärkt 
svensk skärgårdsflotta var nödvändig för såväl försvaret av kusttrakterna som 
för offensiva aktioner. Linjeflottans stora och djupgående segelskepp passade 
visserligen för operationer i Östersjöns öppna vatten, men skärgårdsfartyg var 
oundgängliga för det rörliga kriget i skärgårdsområdena med dess ofta grunda 
vatten. Mängden av öar och trånga farleder krävde därtill en nära samverkan 
mellan sjöstridskrafter och landmilitära enheter, främst artilleriet. Planen 
var också att man skulle använda skärgårdsfartygen för trupptransporter och 
landsättning av marininfanteri.25 

I slutet på 17 40-talet ökade spänningarna mellan Sverige och Ryssland. 
Därför skedde nu den dittills största satsningen på galärvapnet. Åren 17 48-17 49 
sjösattes inte mindre än 44 galärer, finansierade genom franska subsidier och 
lån från riksbanken. 26 Därmed kan man också säga att Sverige för första gången 
hade en galärstyrka jämförbar med den ryska.27 

Kriget mot Ryssland 17 41-17 43 hade också påvisat det bristfälliga samarbetet 
mellan armen och flottan. Redan vid 1751-1752 års riksdag kom då förslag om 
att separera skärgårds- örlogsflottan. Avsikten var att tillförsäkra roddflottan 
en kvalificerad officerskår och att ge dess befälhavare en större självständighet. 
Det sekreta utskottet föreslog vid samma riksdag att galärerna skiljdes från 
deras "dependence" av huvudflottan och att de fördes till ett befäl under en 
general. Även här hämtades inspiration från ryska förhållanden.28 Vid nästa 
riksdag, år 1756, lämnade samma sekreta utskott in sitt memorial till kunglig 
Maj:t om att galärerna borde skiljas från örlogsflottan. Detta låg till grund för 
det kungliga brev som skrevs den 18 oktober 1756 och som kom att kallas för 

25. Norman (2000) s. 11-12.
26. Nikula (2008) s. 20; Berg (2000) s. 53.
27. Glere (2000) s. 85.
28. Nikula (2008) s. 43-44.
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det självständiga skärgårdsvapnets grundläggningsurkund. Dess förste chef blev 
hattpolitikern Augustin Ehrensvärd (1770-1772). Efter denna omorganisering 
fick också skärgårdsflottan ett nytt namn: armens flotta. Detta användes vid 
sidan av den äldre benämningen: galärflottan.29 Självständigheten hos armens 
flotta blev vida omdiskuterad och ifrågasatt vid nästan samtliga riksdagar 
fram till Gustav III:s statskupp 1772. I bakgrunden låg intressekonflikter på 
personlig nivå, mellan politiska partier, mellan amiralitetet och armen samt 
mellan flottbaserna i Stockholm, Karlskrona och på Sveaborg. 

Den nya gränsdragningen 17 43 utgjorde den direkta anledningen till 
anläggandet av försvarsfästningen Sveaborg, utanför Helsingfors. Bygget 
påbörjades 17 48 och avslutades inte helt förrän 1791. Att just denna plats 
valdes för försvaret av Finland handlade främst om det strategiska problemet att 
ryska flottstyrkor - från Kronslott, Sankt Petersburg, Fredrikshamn och Reval -
endast hade ett 20-tal mil till den svenska gränsen. Än värre var att den svenska 
linjeflottan låg i Karlskrona, runt 100 mil ifrån ett tänkbart stridsområde i östra 
Finska viken. Dessutom var den svenska galärflottan stationerad i Stockholm, 
med cirka 80 mil till rikets östgräns.30 

Sveaborg fick många funktioner. Den var bl.a. tillfällig bas för örlogsflottan 
under operationer i Finska viken, brohuvud för styrketillförsel av armeförband 
från moderlandet, operationsfästning för armen samt förrådsfästning för 
krigsmakten i Finland. Med fästningarnas förråd, verkstäder, bagerier och 
vattenkällor kunde arme och flottor underhållas samt eskadrarnas verksamhet 
i de finska vattnen utsträckas under ett helt lerig. Utan att äga Sveaborg kunde 
en fiende inte erövra Finland. Tillkomsten av Sveaborg, och den längre österut 
belägna Svartholms fästning, minskade avsevärt ryssarnas möjligheter att genom 
överraskande anfall vinna krigsavgörande framgångar i Finska viken. Den part 
som behärskade kustlandet och sjöförbindelserna kontrollerade nämligen också 
möjligheterna att uthålligt underhålla större armeförband i inlandet.31 

De stora satsningarna på Finland, med bland annat byggandet av Sveaborg 
och Svartholm, kan för eftervärlden förefalla självklara med tanke på det 
prekära utrikespolitiska läget. I samtiden var dock diskussionen livlig och här 
hamnade olika personliga insatser och politiska intressen i fokus. Ansvaret för 

29. Nikula (2008) s. 53-55.
30. Nikula (2008) s. 82.

31. Nikula (2008) s. 29; Lyth, Einar, "Kanoner på köl: Militärgeografiska och artilleritekniska
förutsättningar för svenska skärgårdsflottan i Finska viken'', i Norman, Hans (red.),
Skärgå1dsflottan: Uppb)'ggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället

1700-1824 (Lund 2000) s. 93.
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befåstningsverkens anläggande hade från 17 40-talets andra hälft hamnat på 
den tidigare nämnde hattpolitikern Augustin Ehrensvärd. Han deltog som 
artilleriofficer i kriget mot Ryssland 1741-17 43 och var under slutskedet av 
det pommerska kriget i början på 1760-talet även överbefålhavare för en kort 
period. Framförallt påtalade Ehrensvärd behovet av en rustning av Finland och 
byggandet av Sveaborgs fästning som en sorts förmur till det svenska riket.32

En central punkt i Ehrensvärds försvarsplan var att en skärgårdsflotta 
placerades i Finland, och givetvis på Sveaborg. De i Stockholm förlagda galärerna 
avsågs främst användas för en snabb transport av förstärkningar till den finska 
armen. Den finska skärgårdsflottans viktigaste uppgifter skulle vara att skydda 
skärgården från den ryska roddflottans härjningar, samt att hindra de ryska 
galärernas möjligheter att framrycka, förbi Sveaborg, mot den svenska skärgården. 
I Ehrensvärds försvarspolitik betonades även vikten av att föra samman de olika 
vapenslagen armen, flottorna och fästningarna - till en enhetlig verksamhet. 33 

I detta sammanhang var Ehrensvärds politiska åsikter betydelsefulla och i sin 
egenskap av framstående hattpolitiker utsattes han för mösspartiets misshag. Då 
hattarnas nitälskan om Finlands försvar intimt kopplades samman med deras 
fientliga utrikespolitik mot Ryssland, var inte de av Ehrensvärd organiserade 
försvarsarbetena särskilt omtyckta hos motpartiet. Vid fortifikationsstaten 
och amiralitetet - som var mössdominerade - var man följaktligen kritisk 
till Ehrensvärds befäl över skeppsarbetena och till omorganiseringen av 
skärgårdsflottan. Så länge hattarna innehade den politiska makten vid 
riksdagen satt givetvis Ehrensvärd säkert, men så fort detta ändrades blev också 
förutsättningarna annorlunda för Ehrensvärd- och därmed för skärgårdsflottan.34 

Vid 1765-1766 års urtima riksdag- som sammankallats p.g.a. de ekonomiska 
problemen - tog mösspartiet över makten. Följden blev förändringar i den 
förda inrikes- och utrikespolitiken. Exempelvis nedtonades krigshetsen mot 
Ryssland, samtidigt som man ville skära ned de stora utgifterna för försvaret. 
I fokus hamnade då de skenande kostnaderna för Finlands försvar, som enligt 
mössorna också riskerade att allvarligt skada Sveriges fredliga kontakter med 
Ryssland. Ehrensvärd förlorade här chefskapet för fåstningsbyggnaderna och 
för galärflottan. Dessutom manövrerades han bort från sin plats i det sekreta 
utskottet. I stället blev hans stora politiska motståndare, mösspolitikern och 
kommendören Christopher Falkengreen (1722-1789), chef för amiralitetet och 
för galärflottan. Detta betydde inte att skärgårdsflottan förlorade sin betydelse, 

32. Nikula (2008) s. 28; Norman (2000) s. 14.

33. Nikula (2008) s. 35-36.

34. Nikula (2008) s. 38-39.
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eftersom det påtalades att utgången i framtida krig mot Ryssland i hög grad var 
avhängig av skärgårdsf!ottans agerande.35 Vad som framförallt kritiserades var 
i stället att skärgårdsf!ottan misskötts under Ehrensvärds styre, såväl vad gäller 
resursanvändning som organisation. En ständig stötesten handlade om vem 
som skulle ha huvudansvaret för skärgårdsflottan: armen eller amiralitetet. För 
Ehrensvärd, som ideligen propagerade för värdet av samverkan mellan armen 
och skärgårdsflottan, var det viktigt att den senare utgjorde en egen enhet och 
framförallt knöts nära armen. För mösspolitikerna Falkengreen och Johan 
Adam Heldenhielm (17 I 9-1773) var det i stället självklart att amiralitetet bäst 
administrerade skärgårdsf!ottan.36 

Hattpartiets seger vid I 769 års riksdag gav Ehrensvärd och hans vänner 
en chans att återupprätta armens flotta. Hattarna kom tillbaka till makten 
och Ehrensvärd blev åter chef för skärgårdsflottan samtidigt som den finska 
skärgårdseskadern bildade en egen enhet. I en skrivelse vid riksdagen påtalade 
Ehrensvärd att han inte satte särskilt stort värde vid synpunkterna från de 
ledande mössdebattörer som menade att amiralitetsofficerarna på galärflottan 
inte behövde känna landkriget, därför att befälet i krig skulle föras av en general 
som var ansvarig för de militära operationerna. Han hävdade att man inte 
förstod sig på krig i allmänhet om man inte innan mötet med fienden - ansåg 
sig behöva lära känna sina vapen. Den som trodde att skärgårdskriget enbart 
bestod av landstigningar gjorde ett stort misstag. Ehrensvärd yttrade nämligen: 
"Det kommer mig före, som behövde en general av kavalleriet icke känna den 
häst han skulle rida på uti en batalj, utan att det vore nog, att hans stalldräng 
kände hästen, och att han därför även skulle sitta på hästryggen hos generalen 
till att maniera densamma efter kommando." Vid samma riksdag påtalades 
mycket riktigt att skärgårdsflottan borde stå under en generals befål.37 Det var 
uppenbart att hattarna var tillbaka vid makten. 

Stationstaktik, Chapman och konstruerandet av nya skärgårdsfartyg 

Vid riksdagarna 1765-1766 och 1769-1770 förekom en ganska intensiv 
debatt om galärernas kvalitet. Exempelvis anfördes att galärflottan varken 
kunde ros mot vind eller kryssa. I stället måste den i hårt väder ligga förtöjd 
eller länsa undan vinden. Ett annat problem var att galärerna varken kunde 
härbärgera sin besättning eller medföra tillräckligt med proviant och vatten. 

35. Nikula (2008) s. 39-41.

36. Nikula (2008) s. 70-72.

37. Nikula (2008) s. 77-79.
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Sedan Augustin Ehrensvärd tagit befälet över galärflottan påbörjades också ett 
intensivt experimenterande för att få till stånd mera ändamålsenliga fartyg för 
skärgårdskriget. 38 

Här spelade också erfarenheter från det svenska deltagandet i Pommerska 
kriget 1757-1762 -där det stora svenska målet var att återta pommerska områden 
som förlorats till Preussen efter det stora nordiska kriget - en viss roll. Några 
slutsatser som drogs därefter var att galärerna hade en för svag bestyckning i 
förhållande till bemanningen. Galärerna ansågs dessutom hälsovådliga, eftersom 
de inte hade förläggningsmöjligheter ombord. Pråmarna som användes var tunga 
och långsamma.39 Därtill blev man övertygad om att artilleriet, inte äntringen, 
måste bli avgörande i skärgårdskrigföringen.40 I defensionsdeputationen vid 
riksdagen 1769 anförde Ehrensvärd att lärdomarna från Pommerska kriget 
övertygat honom om att ett skärgårdskrig svårligen kunde vinnas med galärer. 
Dessutom lyfte han fram stationstaktikens företräden. 

Stationstaktiken byggde på att en styrka besatt en station i skärgården - en 
stridstekniskt och taktiskt förmånlig ställning-och förberedde försvar av denna 
mot anfallare. Redan i början på 1700-talet hade en svensk skärgårdseskader 
blivit besegrad av en rysk skärgårdsstyrka på sjön Peipus, vid Embachfloden, 
som använde just en sådan stationstaktik präglad av ett systemtänkande. 
Skärgårdsfartygens strid skulle följas med landbatterier på holmar som med 
infanteri besköt de fientliga besättningarna. Dessutom skulle i vattnen finnas 
fåltarbeten, exempelvis försänkningar, som minskade fiendens rörelsefrihet 
och eldverkan. I stationstaktiken blev valet av lokalitet för striden avgörande. 
Centralt var att först vara på plats för att göra de nödvändiga förberedelserna, 
såsom exempelvis fåltarbeten. Skärgårdsfartygen skulle ankra upp på lämpliga 
positioner för att kunna beskjuta den fiende som försökte ta sig förbi stationen. 
Stridskrafterna på land hade här en viktig roll i striden. Artilleri på land hade 
nämligen oftast avsevärt bättre precision än sjöburna kanoner. Infanteri på 
stränderna var dessutom ofta outhärdligt plågsamt att uppleva för besättningar 
i öppna skärgårdsfartyg. Därför kunde stridskrafter till lands snabbt tvinga en 
motståndare på sjön att retirera.41 

Den bästa terrängen för stationsstriden utmärktes av goda möjligheter att 

38. Nikula (2008) s. 116-118.
39. Berg (2000) s. 57-59
40. Nikula (2008) s. 247.
41. Sundberg, Ulf, "Strid i skärgård: Från stationstaktik till rörlig taktik enligt F.H. af 

Chapmans ideer", Norman, Hans (red.), Skärgå1dsjlotta11: Uppbyggnad, militär a11vä11d11i11g
och fomnkring i det svenska samhället 1700-1824 (Lund 2000) 119-120.
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verka mot det fientliga anfallet, gott skydd för flankerna, kanaliserande av 
fienden samt av att det fanns möjligheter till en ordnad reträtt. Det måste även 
finnas utrymme för samtliga egna fartyg att delta i striden, samtidigt som det 
inte fick uppstå några farliga luckor som fienden kunde utnyttja. Naturliga 
flankskydd skulle skapas med öar, fast land eller grunda vatten. En fästning 
kunde också utgöra ett gott flankskydd. Försänkningar utgjorde det enklaste 
sättet att hindra en fiende från att gå in i en farled, men det fanns också andra 
metoder: avspärrning med timmerlänkar eller undervattenspalissader.42 

I förnyelsen av skärgårdsflottan från 1760-talet fick samarbetet mellan 
Augustin Ehrensvärd och den innovative skeppsbyggaren Fredrik Henrik af 
Chapman (1721-1808) en viktig betydelse.43 Född på örlogsvarvet i Göteborg 
kom den senare att bli en av sin samtids mest erkända fartygskonstruktörer. 
Chapman hade sjölrrig och båtkonstruktion i blodet; hans far var marinofficer 
och hans morfar hade verkat som skeppsbyggmästare i London. Fredrik Henrik 
af Chapman studerade fartygsbyggnadskonst i såväl Stockholm som London. 
Därtill gjorde han värdefulla studieresor till Frankrike och Nederländerna. År 
1764 blev han överskeppsbyggmästare för galärflottan och tjänstgjorde under 
en tid även vid Sveaborg. Förutom skärgårdsfartyg byggde han en mängd större 
krigsfartyg, exempelvis linjeskepp och fregatter. Dessutom var han en viktig 
idegivare till utvecklandet av skärgårdsflottans taktik.44 

Chapman skapade flera nya fartygstyper som fungerade utmärkt för 
skärgårdskrig. Till exempel byggdes fyra varianter särskilt avsedda för den 
finska skärgården. De döptes efter namnen på finska landskap: Pohjomaa 
(Österbotten), Uusima (Nyland), Tuurunma (Åboland) samt Hemmema 
(Tavastland). Pohjomaa och Uusima var endäckade och har senare också 
benämnts som skärgårdskorvetter. Tuurunmaa och Hämmemaa hade två 
däck och kom att kallas för skärgårdsfregatter. Alla dessa nya fartygstyper var 
avsevärt sjödugligare än galärerna. Dessutom hade de en bättre seglingsförmåga. 
Besättningsuttymmena hade också förbättrats avsevärt. De ombordvarande kunde 
nämligen sova under däck i hängmattor, vilket förbättrade hälsoförhållandena 
betydligt. Skärgårdsfregatternas svagheter var deras djupgående, att riggen krävde 
relativt välutbildat sjöfolk samt att de var bredsidesfartyg, som alltså måste 
ligga förankrade i skarp strid. I ett stationärt läge utgjorde skärgårdsfregatten 
en mycket farlig motståndare. Vid strid i marschgruppering under rodd kunde 
fregatterna dock inte utnyttja mer eldkraft än en galär. Dessutom förmådde de 

42. Sundberg (2000) s. 119-120.
43. Nikula (2008) s. 118.
44. Norman (2000) s. 16 ff.
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inte hålla galärens fart vid rodd, vilket blev särskilt ödesdigert vid en reträtt.45 

Även bestyckningen av dessa nya fartyg medförde nymodigheter. Udenmaa 
utrustades t.ex. med 12 pundiga kanoner som hade vridbara lavetter ställda 
längs fartygets mittlinje. Därmed kunde de skjuta i alla riktningar. I nödfall 
kunde varje kanon hanteras av endast två man. På detta sätt blev Udenmaa en 
sorts föregångare till moderna krigsfartyg, med vridbara kanoner uppställda i 
fartygets mittlinje i stället för längs sidorna. Med denna konstruktion kunde 
också fartygets vikt och besättningsstyrka reduceras. De dåliga seglings- och 
roddegenskaperna gjorde tyvärr att stridsförmågan försämrades; därför byggdes 
endast ett fåtal exemplar av Udenmaatypen. Den stora fördelen med Pohjomaa 
var roddkapaciteten; därmed var detta fartyg bäst lämpat för rekognoscering 
och förbindelsetjänst. Det var dock mindre anpassat för strid vilket medförde 
att ett begränsat antal av Pohjomaatyp tillfördes skärgårdsflottan.46 Det var 
alltså i synnerhet skärgårdsfregatter som tillkom efter 1765. Viktigt att komma 
ihåg är att antalet galärer, åtminstone så sent som 1790, var större än mängden 
skärgårdsfregatter (Tuurunmaa och Hämmemaa).47 

Gustav 111 och satsningarna på skärgårdsflottan inför ett nytt krig 

År 1772 inträffade en storpolitisk händelse som fick avgörande betydelse 
för skärgårdsflottans tillväxt. En lång tid av ekonomisk recession, politisk 
obeslutsamhet och missväxt gjorde att grogrunderna var de rätta för en statskupp. 
Framförallt hos bönder och därmed hos bondeståndet fanns ett stort missnöje 
med frihetstidens ombytliga politiska styre. Nu återinfördes enväldets tid med 
Gustav III:s maktövertagande i augusti 1772. Den viktigaste skillnaden jämfört 
med tidigare var att kungen återtog makten på bekostnad av riksdagen, som 
hädanefter endast fick sammanträda när kungen så önskade. Dessutom förbjöds 
politiska partier. Hattarna och mössorna försvann från det politiska livet. 

I många sammanhang har Gustav III kallats för en upplyst despot, vilket 
åsyftar att han var inspirerad av upplysningens ideer och fysiokratismen 
samtidigt som han vägrade släppa ifrån sig någon makt till en vald församling 
eller till självständiga ämbetsmän. Därtill var han mycket misstänksam mot ett 
fritt politiskt debattklimat, och lät därför avskaffa den tryckfrihet som införts 
1766. Vidare såg han, till skillnad från många av de ledande officerarna inom 
militären, många både inrikes- och utrikespolitiska möjligheter med att starta ett 

45. Berg (2000) s. 57 lf.
46. Berg (2000) s. 61.
47. Berg (2000) s. 66.
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nytt krig mot Ryssland. Det var framförallt ur detta perspektiv han satsade såväl 
resurser som prestige på att rusta upp Sveaborg samt linje- och skärgårdsflottan. 

Gustav III såg landets flottor som centrala för sin utrikes- och krigspolitik. 
Särskilt skärgårdsflottan gynnades. Den blev för kungen ett sätt att imponera 
på de mest hotande fienderna till Sverige: Danmark och Ryssland. Han lär ha 
skrivit till sin franske vän och förtrogne, kung Ludvig XVI, att skärgårdsflottan 
utgjorde den dyrbaraste delen av mina båda försvars- och anfallsmedel och den, 
i vilken jag har en överlägsenhet över mina grannar. [ ... ] Jag har velat vänja dem 
att se min styrka till lands och sjöss alla år i verksamhet utan att vara förbunden 
att däröver avge förklaringar, och jag har lyckats däri.48 

Att Gustav III så ivrigt understödde skärgårdsflottan kan förklaras av att 
flera av befälen vid armens flotta medverkade vid hans statskupp. Att man 
inom denna flotta ville ha en starkare kungamakt är inte särskilt konstigt, med 
tanke på den osäkerhet om resurstilldelning och organisation som frihetstidens 
politiska förvecklingar inneburit. Statskuppen hade förmodligen inte heller 
lyckats, om inte just skärgårdsflottans befäl ställt upp på kungens sida. Henrik 
afTrolle ( 1730-1784), som blev finska eskaderns chef efter Ehrensvärd, kunde 
därför med kungens goda minne fortsätta satsningarna på skärgårdsvapnet. 
Det gjordes alltjämt med hjälp av Chapmans innovativa insatser. Framförallt 
prioriterades skärgårdsvapnet efter 1775, och återigen med hjälp av pekuniärt 
understöd från Frankrike. En anledning till de utökade satsningarna just under 
denna tid är att Ryssland samtidigt rustade upp sina flottstyrkor.49 

Med stort intresse följde kungen Chapmans utvecklingsarbete. Den senare 
var långt ifrån nöjd med skärgårdsfregatterna och galärerna. Visserligen förenade 
fregatterna relativt goda seglings- och roddegenskaper med en aktningsvärd 
eldkraft, men de var långsamma och med sin bredsidesbestyckning bäst lämpade 
för försvarsstrider. Galärerna, menade Chapman och flera med honom, var 
alltför svagt bestyckade och alldeles för manskapskrävande. Ambitionen var 
nu att bygga oömma och lättrörliga mindre fartyg med en tung bestyckning.50 

Inspirerad av svårigheterna att förena grundgående med stark eldkraft, startade 
Chapman 1776 hemliga försök med så kallade kanonslupar och kanonjollar. 
Iden var att använda en fullgod 12- eller 18-pundig pjäs på minsta möjliga 
skrov. Kanonjollen konstruerades därför som en flytande lavett och rekylen togs 
upp av vattnet. Med endast en knapp meters djupgående kunde den inordnas i 
ett eldsystem även på mycket grunt vatten. Kanonslupen, med ett djupgående 

48. Nikula (2008) s. 99.
49. Nikula (2008) s. 84.
50. Berg (2000) s. 64.
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på 1,3 meter, var en kanonbåt som dessutom passade för inomskärs rörligt 
uppträdande i förband. Under särskilt gynnsamma omständigheter kunde dessa 
båda fartygstyper även gå in i artilleridueller med avsevärt större fartyg, t.o.m. 
med örlogsfartyg som vågade sig in i skärgården.51 

Den på skärgårdsflottan så tillitsfulle kungen blev mycket imponerad av 
Chapmans presentation och förevisning av just kanonslupen. 1775 beskriver 
Chapman att Gustav III i egen hög person kom upp på slupen som förevisades. 
Den förre berättar: 

Jag rodde och sköt, for till lands, lade ut landgången, gjorde landstigning 
med kanonen, avancerade och sköt under hela tiden. Därpå retirerade 
jag och sköt, tills kanonen stod på sitt ställe i slupen.52 

Vid inledningen av Gustav III:s ryska krig 1788 hade man tillgång till 27 
kanonslupar, men två år senare kunde man mönstra hela 127 stycken. De blev 
alltmer standardiserade och byggdes efter utlämnade ritningar vid i princip 
vilket varv som helst.53 Än viktigare var att kanonsluparna förändrade sättet 
att strida i skärgården. Här blev också Chapman en viktig taktisk inspiratör. 

För strid i skärgård gällde nära nog landmilitära förutsättningar. Där fanns en 
terräng - både på landbacken och under vattenytan - att ta hänsyn till och om 
möjligt utnyttja för egna syften. Generellt måste en galär undvika strid med en 
skärgårdsfregatt och en skärgårdsfregatt borde undvika att hamna i batalj med 
ett linjeskepp, men i skärgården gällde ofta förhållanden som kunde utjämna 
sådana underlägen, eller kanske t.o.m. vända hotande nederlag till segrar. Det 
kunde exempelvis ske med en uppgrundning, en försänkning, ett strandbatteri, 
en eldberedd fartygsavdelning på lur bakom en udde, ett mörsarfartyg med 
inskjutet bombeldläge eller en maskerad brännare i lavart. På detta sätt liknade 
krigföringen i skärgården mer land- än sjökrigföring.54 

Efter det pommerska kriget hade som bekant den s.k. stationstaktiken 
dominerat teorierna om strid i skärgård. Detta gällde åtminstone i stora drag 
fram till att Chapman år 1775 lanserade sina ideer om en rörligare taktik. Han 
trodde inte alls på den utpräglade stationstaktikens företräden. Tillsammans 
med exempelvis MikaelAnckarsvärd (1742-1838) och Henrik afTrolle menade 

51. Lyth (2000) S, 97-98, 
52. Citatet ur Berg (2000) s. 64. 
53. Berg (2000) s, 66.
54. Lyth (2000) s. 101.
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Chapman att det krävdes ett nytänkande för att man skulle lyckas med att 
besegra en rysk fiende i skärgårdsstrid. Under sina resor till Sveaborg hade 
han studerat den terräng där en framtida strid mest troligt skulle föras. I en 
skrivelse från november 1775 till Henrik afTrolle formulerade Chapman sina 
tankar. Där påtalades att stationstaktiken förmodligen inte skulle leda till något 
avgörande; möjligtvis kunde man tillfälligtvis hejda en fientlig framryckning, 
men taktiken medgav inte att fienden helt besegrades. Hans grundtanke var 
att fienden snabbt måste tvingas till ett totalt nederlag genom anfall på ställen 
där denne inte förväntade sig angrepp och där reträttvägarna var avskurna. I en 
utdragen strid riskerade annars Rysslands överlägsna resurser att med tiden ta ut 
sin rätt. Planen var att fienden släpptes in i ett passliknande skärgårdsavsnitt, där 
vägen framåt var stängd av egna skärgårdsfartyg. Efter att den fientliga flottan 
lurats in i fållan, medan striden varade, skulle sedan reträttvägen stängas till med 
mindre fartyg. Slutligen var planen att med högt placerade och tillbakadragna 
12-pundiga kanoner på land, tillsammans med skärgårdsfartygen, förgöra
fienden. Konkret menade Chapman att stridslinjen skulle bestå av omkring 8
turuunmaa och uusima, rangerade i en halvmåne mot öppningen, ett sund eller
en led. Denna linje skulle förstärkas med ett tiotal kanonslupar. På land skulle
fyra batterier uppkastas, som flankerade varandra och beströk passagen. Varje
batteri skulle bestyckas med fyra kanoner från kanonsluparna.55 

Den här rörliga taktiken visade förövrigt många likheter med agerandet hos 
ett armeförband. Kommandoorden var delvis desamma - höger och vänster 
om. Manövrarna skedde alltid under rodd. Bataljordningen påminde också 
om en arme: en center av tunga, starkt bestyckade och mindre skottkänsliga 
skärgårdsfregatter och galärer, flyglar av lätta och särskilt för förföljelse och 
försvar vid återtåg lämpliga kanonslupar och jollar, samt en reserv i bal<:grunden.56 

Kanonsluparna blev synnerligen viktiga i detta rörliga taktiska tänkande. 
De var nämligen små och tungt bestyckade och tack vare att de inte gick 
särskilt djupt i vattnet kunde de lätt ta sig fram i skärgården. Således var just 
kanonslupen idealisk vid anfall mot en fientlig flottas flanker och rygg.57 Hos 
Chapman och hans taktikfränder var följaktligen inte striden i fronten det 
centrala, utan den strid som fördes på flankerna och mot fiendens s.k. kö. 
Det blev också denna typ av rörliga taktik som sedermera praktiserades av den 
svenska skärgårdsflottan i kriget 1788-1790, inte minst i det andra slaget vid 
Svensksund. Här framkommer följaktligen ett tydligt samband mellan hur 

55. Nikula (2008) s. 251; Sundberg (2000) s. 120-122.
56. Nikula (2008) s. 253.
57. Sundberg (2000) s. 123.
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taktiskt nytänkande samspelade med tekniska innovationer, det vill säga med 

kanonslupen och kanonjollen. 

Mot det andra Svensksundsslaget 

På hösten 1787 kom rapporter till Gustav III och hans närmaste rådgivare, 
bland annat från Sankt Petersburg och Konstantinopel, om att Ryssland började 

försvagas. Samtidigt förklarade Turkiet krig mot Ryssland. För Gustav III 

föreföll detta vara ett gyllene tillfälle att anfalla Ryssland, vilket också skedde 

i juli 1788. Ett första mål vid krigsöppningen 1788-1790 blev för de svenska 
sjöstridslu-afterna att tillkämpa sig övertaget. Sjöoperationerna syftade till att 
bekämpa de ryska flottorna till sjöss samtidigt som de anfölls i eskaderhamnarna. 

Den ryska roddflottan fanns stationerad i Fredrikshamn, Viborg och Kronstadt, 
medan linjeflottan huserade i Kronstadt, Reva! och tidvis i Baltischport (Paldiski). 

Den största faran för Sverige var att ryssarna hann blockera skärgårdslederna 
innan de svenska flottorna kunde upprätta kontroll över dessa.58 

Den 17 juli, sommaren 1788, drabbade de ryska och svenska flottorna 
samman i det som blev slaget vid Hogland. Bataljen slutade oavgjord men kan 

även ses som ett svenskt nederlag, eftersom det överraskningsmoment som hela 
den svenska krigsplaneringen byggde på nu gick om intet. Under samma år 
misslyckades skärgårdsflottan också, under befälhavaren Mikael Anckarsvärds 
ledning, med att häva den ryska blockaden vid Hangö. Krigsåret 1789 gick inte 
särskilt mycket bättre ur svensk synpunkt. Efter att de svenska skärgårdstrupperna 

förlorat vid det första slaget vid Svensksund, i mitten på juli 1789, var situationen 
inför 1790 års krigföring minst sagt bekymmersam. Kungen var fast beslutsam 

om att lägga huvudvikten på operationerna till sjöss. För detta måste en intensiv 
rustning igångsättas och här kom skärgårdsflottan att få en stor betydelse, liksom 
en förstärkning av Sveaborg. Efter denna rustning bestod armens flotta av 349 
fartyg med sammanlagt 3 055 kanoner och mörsare.59 

Målet med vårens kampanj var, precis som det varit från krigets början, att 

genom linje- och skärgårdsflottans framryckning till tralcten av Sankt Petersburg 
tvinga kejsarinnan till en snar fred. Svenskarna fick också sina styrkor i sjön före 

ryssarna. Ett i efterhand förhastat angrepp på Baltischport den 17 mars 1790 
lät dock ryssarna ana svenskarnas anfallsplaner. Anförda av linjeflottan gick 
de svenska styrkorna vidare mot Fredrikshamn och Viborg, varifrån ryssarna 

58. Wallström (2000) s. 138. 

59. Nikula (2008) s. 276-278.
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måste dra tillbaka sina styrkor till öster om Kymmene älv. Emellertid blev 
de svenska linje- och skärgårdsstyrkornas situation i Viborgska viken alltmer 
ansträngd på grund av en lyckad rysk blockad. Bristen på vatten och livsmedel 
började i slutet på juni att bli mycket kännbar. Under ledning av Johan Puke 
(1751-1816) på fartyget Dristigheten inleddes den tredje juli så den berömda 
utbrytningen ur Viborgska viken, som också har benämnts "det Viborgska 
gatloppet". I täten på skärgårdsflottan, som följde styrbord om örlogsflottan, 
gick hämemaa Styrbjörn åtföljd av skärgårdsfregatter. Dristigheten lyckades 
bryta igenom den tunga ryska elden och de följande skärgårdsfartygen besköt 
alla den ryska fördelningen. Den svenska skärgårdsflottans förluster blev vid 
detta tillfälle fyra galärer, sex kanonslupar, sju kanonjollar, en kanonkarbass 
och ett 30-tal transportfartyg.60 Den ryska skärgårdsflottan förföljde därefter 
den svenska och vid Svensksund utspelades som bekant några dagar senare det 
för ryska kriget helt avgörande sjöslaget då den svenska skärgårdsflottan stod 
på höjden av sin förmåga. 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att diskutera och analysera hur och varför 
man i Sverige satsade så hårt på att bygga upp en stark skärgårdsflotta under 
1700-talet. Vilken betydelse hade hotbilder, krigserfarenheter, sjökrigets strategi 
och taktik, geografiska förhållanden, politiska intriger samt handlingskraftiga 
enskilda individer? För det första måste det konstateras att skärgårdsflottan inte 
var någon nytt och för 1700-talet typiskt vapenslag. Snarare skedde under detta 
sekel viktiga förbättringar och innovationer som till slut gjorde att skärgårdsvapnet 
i juli 1790 så framgångsrikt avstyrde svenska territoriella förluster i Gustav III:s 
ryska krig. Vad var då drivande för dessa satsningar på armens flotta? 

Den viktigaste drivkraften var utan tvekan hotet från Ryssland och 
erfarenheterna från krigen under 1700-talet. Först och främst innebar stora 
nordiska kriget ett dråpslag för det svenska Östersjöväldet på politisk, territoriell 
och militärstrategisk nivå. Svenska flottstyrkor förlorade förnedrande mot 
ryska skärgårdsenheter i Finska viken, vilket givetvis blev en ögonöppnare för 
svenska politiker och militärer. Här gällde det för Sverige att följa det ryska 
exemplet att satsa på en mobil och med armen samverkande skärgårdsflotta 
som agerade framgångsrikt, till en början främst defensivt, i Finska vikens 
särpräglade geografiska förhållanden med trånga, av holmar och skär rika 

60. Nikula (2008) s. 288-290. 
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vatten. Om Sverige någonsin skulle kunna återerövra förlorade territorier, eller 
än viktigare, kunna försvara riket mot en invasion österifrån, var en satsning 
på armens flotta nödvändig. Erfarenheterna från det andra ryska kriget under 
1700-talet, 1741-1743, liksom det Pommerska kriget 1757-1762, handlade 
kanske inte så mycket om att lära sig värdet av skärgårdsflottans vikt i den 
svenska försvarsmakten - den var man redan övertygad om. I stället vanns 
kunskaper om vilka förbättringar som måste göras - exempelvis beträffande 
galärernas konstruktion, samarbetet mellan armen och flottan samt införandet 
av stationstaktiken - för att i framtiden kunna besegra Ryssland också i ett 
skärgårdskrig. 

Viktigt att påpeka är att hotet från Ryssland uppfattades på olika sätt i den 
svenska politiken under 1700-talet. Under frihetstiden satsade hattpartiet hårt 
på att lansera Ryssland som den ständigt närvarande fienden, vilket gjorde 
att skärgårdsflottan prioriterades högre när hattarna dominerade i riksdagen. 
Mösspartiet hade däremot inte samma Rysslandsskräck med följden att man 
inte i lika hög grad - åtminstone inte ekonomiskt - prioriterade satsningar på 
skärgårdsflottan och Sveaborg. Uppenbart är således att nivån på stärkandet av 
skärgårdsflottan på många sätt var avhängig inställningen till Ryssland. Det bästa 
exemplet utgör Gustav III, som involverade armens flotta i allra högsta grad i 
såväl sin statskupp som i sin personliga vendetta och krigföring mot Ryssland 
1788-1790. Därför satsade han också stora summor på att rusta Sveaborg samt 
på att bygga nya kanonslupar och kanonjollar. 

Efter 1750 accelererade utvecldingen av skärgårdsflottan, bland annat från 
defensiv stationstaktik till en manöverliknande krigföring. På goda grunder kan 
man säga att nivån på de svenska skärgårdseskadrarna blev jämbördig med, och 
successivt överlägsen, de ryska motsvarigheternas. Den viktigaste förldaringen till 
detta ligger inte främst i att Ryssland allmänt upplevdes som ett särskilt mycket 
större hot under denna tid. Här handlar det i stället om personliga nätverk och 
initiativ som fick stor betydelse, i synnerhet under perioder då vissa personer 
och nätverk släpptes fria att verka tack vare god resurstilldelning från statligt 
och kungligt håll. I detta sammanhang kan betydelsen av Augustin Ehrensvärds 
arbete kring nya försvarsplaner och Fredrik Henrik af Chapmans insatser vad 
gäller fartygskonstruktion och stridstaktik inte underskattas. Införandet av 
kanonjollarna och kanonsluparna måste särskilt betonas, eftersom dessa byggdes 
i samldang med en ny och rörligare taktik för skärgårdskriget. Här samspelade 
alltså ny teknik och ny taktik på ett mycket fruktbart sätt, vilket långt ifrån 
alltid är fallet när ny teknik införs i militära organisationer. Viktigt i detta 
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sammanhang är också att sluparna och jollarna var lätta att massproducera; det 
krävdes alltså inte några särskilda specialvarv. Precis som i många andra krig, 
t.ex. andra världskriget, spelade således förmågan att relativt enkelt få fram stora
mängder krigsmateriel också här en stor roll.

Det är precis som i så många andra teknikhistoriska sammanhang viktigt 
att understryka att omständigheterna måste vara de rätta för att uppfinnarna 
och innovatörerna ska få genomslag. Avgörande i detta fall var alltså hattarnas 
och Gustav III:s uttalade rysskräck. Det fanns nämligen också goda skäl i 
samtiden som talade för att man i stället skulle följa kommendören Christopher 
Falkengreens linje att visserligen behålla skärgårdsflottan, men att göra den 
mindre prioriterad under amiralitetets, inte armens, ledning. För detta talade 
bland annat ekonomisk misskötsel - till exempel med de enorma satsningarna 
på Sveaborg och de dyra båtbyggena samt betydelsen av att skärgårdsflottans 
befäl hellre hade god sjövana än erfarenheter av landstrider. Sverige hade också 
alltjämt under 1700-talet en slagkraftig linjeflotta - som amiralitetet styrde -
och det var inte alls irrationellt att påtala hur också andra fiender än Ryssland 
hotade det svenska riket. Sverige hade från 1500-talet varit inblandat i otaliga 
konflikter med Danmark och hotet därifrån var alltjämt högst verkligt. Därmed 
fanns det också rimliga anledningar att satsa större resurser på linjeflottan, 
som främst skulle ställas mot danska flottstyrkor.61 Det hände visserligen att 
skärgårdseskadrarnas nytta vid sjökrig mot Danmark påtalades, men det var 
mycket sällsynt och frågan är vilken nytta skärgårdsflottan hade gjort i en sådan 
konflikt. Dessutom fanns det ju knappast några tillfällen, före det andra slaget 
vid Svensksund 1790, som konkret i en stridsmiljö påvisade överlägsenheten 
av det särskilt svenska sättet att organisera en skärgårdsflotta på. 

Poängen är följaktligen att det utifrån samtidens synsätt kanske inte alltid 
var givet att satsa på skärgårdsflottan så uttalat som mycket av den historiska 
forskningen gjort gällande. Här finns fler utmanande forskningsfrågor att ställa 
om de individer, politiker och organisationer som inte var helt övertygade om att 
stärkandet av skärgårdsflottan var det bästa sättet att använda statens pengar på. 
Motiven handlade förmodligen om avsevärt mer än om avund och personliga 
intriger. Jag är övertygad om att sådana perspektiv ger fler värdefulla svar på de 
militärtelmiskt så väsentliga frågorna om de faktorer som historiskt har krävts 
för att militära organisationer ska ta till sig ny teknik. 

61. Därtill försköts den ekonomiska tyngdpunkten under 1800-talet alltmer mot en 
adantekonomi. För att hävda svenska intressen var högsjöflottan t.ex. i konvojeringen av 
handelsfartyg - betydligt mer användbar än en enbart på krig inriktad skärgårdsflotta.
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Ackordssystemet
1 
dess avskaffande 

och revolutioner i det tysta 

Fredrik Thisner 

I min doktorsavhandling, Militärstatens arvegods, studerade jag vilken funktion 
officerstjänsten fyllde för samhällets övre skikt att befästa sin sociala ställning 
och för att överföra hierarkiska samhällspositioner över generationerna i 
1700-talets Sverige. Studien involverade ett antal olika områden som på olika sätt 
samspelade med varandra såsom börd, privat förmögenhet, äktenskapsmönster, 
patron-klientförhållanden och löneinkomster. Ytterligare en sådan faktor var 
de kostnader som officerstjänsten var förbunden med. Den enskilt drygaste av 
dem var köpet av själva tjänsten, vanligen benämnt ackord. Under arbetet med 
avhandlingen, och i synnerhet i efterhand, har nya frågor och forskningsuppslag 
väckts. Ytterst rör det frågan om hur transformationen av den tidigmoderna 
förvaltningen och förändringen av statstjänstemännens villkor efter det att 
avhandlingens undersökningsperiod slutade (omkring år 1800), skall förklaras. 
Det sedan den tidiga frihetstiden etablerade systemet för köp av tjänster fångar 
denna problematik i kondenserad form. 

I dagens Sverige framstår det som närmast otänkbart att officerare och andra 
ämbetsmän skulle behöva betala sin företrädare en summa pengar för att kunna 
befordras till vederbörandes tjänst. Ett förhållande där ämbetsmannens tjänst 
närmast tyck� ha drag av halvprivat egendom skulle kort sagt vara oss mycket 
främmande. Istället skulle vi förvänta oss att befordran sker på grundval av 
utbildning, förvärvad erfarenhet eller andra kriterier som vi i vid bemärkelse 
skulle koppla till någon form av meritokrati. Ackordssystemets avskaffande under 
1800-talet, hur processen såg ut utifrån de involverades perspektiv, och vilka 
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incitament som fanns till att ändra sitt förhållande till tjänsten, borde därför 
kunna säga oss något väsentligt om förhållandet mellan staten och de statstjänande 
grupperna, och hur det förändrats. I förlängningen avses här de förändringar 
som utgör grundfundamenten för framväxten av ett tjänstemannaideal som 
mer liknar det vi håller oss med idag. 1 

I denna uppsats avser jag att formulera ett antal hypoteser kring vat:for 
denna förändring skett i Sverige på ett centralt område samt ge förslag på hur 
förändringen skulle kunna studeras. Här kommer därmed ackordssystemet att 
användas som prisma för att fånga en äldre tidigmodern praktik och tänkbara 
förldaringar bakom dess avskaffande. Utgångspunkten är att historiska processer 
bör analyseras från rätt håll, från den punkt då processen börjar och inte utgår 
från det som man menar vara dess slutresultat. Detta senare angreppssätt 
har inte minst kritiserats av Herbert Butterfield så tidigt som på 1930-talet.2 

Genom att istället läsa historien bakifrån kan också andra samband än sådana 
som härrör från gängse berättelser om historisk förändring uppmärksammas. 
Esbjörn Larsson visar exempelvis i sin avhandling att beslutet att inrätta en 
kadettutbildning vid Karlberg 1792 inte föregicks varken av några förändrade 
officersideal eller någon uppfattning om att officerskåren borde moderniseras eller 
förändras i kvalitativt avseende, något som företrädare i ett äldre forskningsläge 
gjort gällande. Karlberg var ett komplement till den äldre ordningen snarare 
än en utmaning av den. Utbildningen gavs så småningom en ny central roll 
inom ramen för ett nytt, framväxande organisationsparadigm. Behovet av 
utbildning - i mer gängse yrkesrelaterad mening - uppstod således först efter 
det att den fanns på plats.3 

Byråkratiserings- och professionaliseringsteorier skulle kunna tänkas ligga 
nära till hands för att tillhandahålla teoretiska utgångspunkter kring en studie 
av ackordssystemets avskaffande. Det saknas knappast tänkare som med hjälp 
av en utvecldad begreppsapparat fångat det som utmärker skilda förvaltningar 
i olika typer av utvecklingsstadier.4 Historiska undersökningar av olika slag 

1. Denna uppsats bygger på ett konferensbidrag presenterat vid det Svenska Historikermötet
i Sundsvall, den 10-12 maj 2017 och är en vidareutveckling av resultaten i min
avhandling. Thisner, Fredrik, Militärstatens arvegods: Ojficerstjä11stens socialreproduktiva
fi111ktio11 i Sverige och Danmark, ca 1720-1800 (Uppsala 2007).

2. Butterfield, Herbert, 7be Whig I11terpretatio11 oj History (London 1931).
3. Larsson, Esbjörn, Frå11 adlig 11ppfostra11 till borgerlig 11tbi/d11i11g: K1111gl. krigsakademien

mellan åren 1192 och 1866 (Uppsala 2005) s. 330-333.

4. En av de mer tongivande är Max Weber, se särskilt Weber, Max, Ekonomi och samhälle: 
Politisk sociologi (3) (Lund 1983).
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har naturligtvis också använt sig av sådana perspektiv på olika sätt.5 Sådana 
angreppssätt använder sig inte sällan av indikatorer. När tillräckligt många av 
dem anses uppfyllda, kan förvaltningen sedan sägas vara av den ena eller den 
andra typen. Förklaringarna till vmfor denna förändring uppkommer riskerar 
däremot att hamna i skymundan. Ytterst finns naturligtvis också risken att en viss 
oklarhet infinner sig kring vad de uppställda kriterierna egentligen representerar 
annat än att studieobjektet kan sägas vara mer eller mindre lika dem som vi 
förknippar med vår egen tid. Anomalierna riskerar däremot att försvinna i 
hanteringen och kvar blir - om det vill sig illa - en rak och oproblematisk väg in 
i framtiden. Jag håller det för osannolikt att ackordssystemets avskaffande var en 
entydig process med ett tydligt slutmål.6 Syftet med denna uppsats är inte heller 
primärt att leta efter de idealtypiska dragen i olika sätt att organisera historiska 
förvaltningar och ackordssystemets plats i dessa. Fokus ligger i stället på vmfor 
en systemlogik ersätts med annan, snarare än på vad den äldre, respektive den 
modernare logiken, kan karakteriseras som. 

Ackordssystemets utveckling i den svenska krigsmakten 

Ackordssystemet kan närmast sägas ha varit ett institutionaliserat system för köp 
av tjänster. Som sådant var det allmänt förekommande inte bara i Krigsmakten 
utan även i den civila förvaltningen mellan sent 1600-tal och 1800-talets första 
hälft. De första beläggen för denna praktik i Sverige stammar från 1670-talet.7 

I praktiken fungerade systemet på sådant sätt att efterträdaren betalade sin 
företrädare en summa pengar för att besätta dennes tjänst. Systemets storhetstid 
kan sägas ha varit frihetstiden, den gustavianska eran samt de efterföljande två 
eller tre decennierna. Detta var ingalunda en svensk egenhet utan förekom i 
flertalet europeiska stater under i synnerhet 1700- och delar av 1800-talen. 

5. För några exempel, se exempelvis Frohnert, Pär, Kronans skatter och bondens bröd: Den
lokala forvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775 (Stockholm 1993) och Arteus,
Gunnar, Till militärstatens forhistoria: Krig, professionalisering och social forändring under
Vasasönernas regering (Stockholm 1986). 

6. Detta kan förvisso knappast sägas vara en varken särskilt djärv eller originell
utgångspunkt. Det bör dock påpekas att den ingalunda är självklar. Francis Fukuyamas
The end of hist01y and the last man (London 1992) kan lyftas fram som ett exempel
på resonemang som i relativt modern tid, efter det att exempelvis marxistiska utopier
dödförklarats, argumenterat för utgångspunkter som har beröringspunkter med ett
historiedeterministiskt perspektiv. Däremot vore det naturligtvis orättvist att hävda att
Fukuyamas verk är en historisk undersökning i egentlig mening.

7. Aske1-, Björn, Officerarna och det svenska samhället 1650-1700 (Uppsala 1983) s. 99. 
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Uppläggen varierade däremot en del. Nedan är det den specifikt svenska 
modellen som kommer att belysas närmare. 

Centralmaktens inställning till systemet skiftade. Karl XI:s hållning till 
sådana uppgörelser var högst restriktiv. 8 Under stora nordiska kriget bör systemet 
rimligen inte heller ha varit lika utbrett, bland annat på grund av stora förluster 
och en i övrigt hög omsättning på i synnerhet militära positioner. Varför betala 
för något man ändå kommer att fa gratis?9 Under frihetstiden skall ansökningar 
om att fa ingå sådana affärer upprepade gånger "slutgiltigt" ha förbjudits, bara 
för att sedan återupptas. Exempelvis förbjöds ackord åren 1723, 1734, 17 41, 
1748 och 1750.10 Mycket tyder således på att praktiken med tjänsteköp varit 
väl utvecklad redan under tidig frihetstid, även om den närmare praktiken, till 
exempel nivån på summorna, inte är lika väl känd. Systemet är svårt att studera 
av flera skäl, varav det faktum att det periodvis var olagligt är ett av de främsta. 

År 1757 blev ackordssystemet emellertid legaliserat, något som 
sammanhängde med inrättandet av armens pensionskassa. För att finansiera 
denna belades officerarnas löner med en skatt om sex procent och en avgift som 
motsvarade tio procent på ackordssummorna. 11 För att detta skulle vara möjligt 
måste summorna för olika förband och befattningar fastställas. Denna reform ger 
alltså kännedom om summornas storlekar, åtminstone så som man från officiellt 
håll menade att officerstjänsterna skulle prissättas. Nedan visas summorna för 
befattningarna för tre förbandstyper samt befattningarnas plats på den officiella 
rangordningen (ju lägre nummer desto högre rang). Rangordningen reglerade 
i sin tur det sociala livet i offentliga sammanhang. I sammanhanget bör även 
nämnas att kavalleriet räknades som finare än infanteriet, medan det värvade 
Livgardet stod över både det indelta infanteriet och de flesta kavalleriförband. 
Som framgår av tabell I nedan fanns en hierarkisk struktur i ackordsbeloppen, 
närmare bestämt en som följde statushierarkier, mellan såväl förband som 
militära grader. 12 

8. Holm, Torsten, Kungl. Västmanlands regementes historia: Det i11de!ttl regementet 1680-1809
(Stockholm 1935) s. 48.

9. För denna förmodan, se Thisner (2007) s. 120.
10. Wirilander, Kaarlo, Ojficerskårm i Fi11/a11d under 1700-ta/et (Stockholm 1964) s.

243-244.
11. Wirilander ( 1964) s. 244; Sjögreen, Carl August Pontus Axelsson och Ridderstolpe,

Gustaf, Armens pensions- och änkekassor 1757-1937 (Uppsala 1939) s. 307-308.
12. Om lönerna som dessa befattningar var behäftade med, kan kort att Livgardets

kontanta löner i praktiken ofta var lägre än de indelta regementenas. Detta hade i sin tur
att göra med att det kontanta lönesystemet inte var inflationsskyddat, och att de indelta
lönernas verkliga belopp skilde sig från lönestaternas. Detta berodde i sin tur på hur denna
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Tabell 1. Fastställda ackordssummor vid några förband i den svenska armen 
1757 samt titlarnas tillhörande rangnummer (daler silvermynt) 

Rang nr Infanteri (indelt) Kavalleri (indeltl Livgardet 

Fänril< (motsv.) 39 1 667 3 333 4000 

Löjtnant 39 2 167 4000 4 667 

Kapten 36 4000 8000 8000 

Major 28 8000 12 000 11 000 

överstelöjtnant 21 11 333 15 333 14000 

överste 11 18000 22 000 24000 

Källa: Sjögreen och Ridderstolpe (1939) s. 305-306; Rothlieb, Carl Fredrik, Samling af 
Kongl. Författningar angående rang(Stockholm 1823) passim. 

För att sätta summorna i perspektiv kan nämnas att ett fånriksackord vid det 
indelta infanteriet enligt 1757 års taxa motsvarade ungefärligen det belopp 
man vid denna tidpunkt fick betala för ett hemman skattejord. 13 Summornas 
storlekar innebar också att officerare som befordrats, på grund av kapitalbrist, 
ibland måste avstå från sin befordran. 14 

Något förenklat kan systemets sätt att fungera liknas vid ett slags 
betalningskedja. Vi antar att en valrnns yppar sig på en löjtnantsbeställning. Det 
som då händer är att en fånrik befordras till löjtnant, varvid en fanriksbeställning 
blir vakant, något som i sin tur innebär att en underofficer kan befordras till 
fänrik och så vidare. Enligt reglementet skulle då återigen något förenldat -
vid det indelta infanteriet underofficeren till sin företrädare (den befordrade 
fänriken) betala 1 667 daler silvermynt. Fänriken skulle i sin tur för sin befordran 
betala sin företrädare löjtnantsackordet (i praktiken mellanskillnaden mellan 

löneform var konstruerad. De indelta lönerna varierade emellertid kraftigt, även inom 
samma grad- och förbandstyp, en följd av att indelningsverkets arkitekter inte i tillräcklig 
utsträckning tagit hänsyn till regionala variationer och i synnerhet sådana som uppkom 
med tiden med anledning av förändrade pris- och avkastningsförhållanden. För detta 
se särskilt lhisner (2007) s. 80 och Thisner, Fredrik, lnde!ta inkomster: En studie av det 
militära löneindelningsverket 1721-1833 (Uppsala 2014} s. 133-136. Centralt för detta 
resonemang är dock att ackordssystemets summor vid 1700-talets mitt inte primärt tycks 
ha utformats med officerstjänsternas löneunymmen i åtanke utan dess rangvärde. 

13. Uppgiften gäller närmare bestämt ett hemman i Hälsingland vid 1760-talers början.
14. Norman, Hans, "Officerarna vid Närke-Värmlands regemente och Livregementets

husarkår: Social bakgrund, utbildning, karriärvägar och övningsmöjligheter", i Från
bergs/ag och bondebygd (Örebro l 997) s. 223, not 24.
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fänriks- och löjtnantsackordet 500 daler silvermynt eftersom han av den 
nyligen befordrade undemfficeren fått fånriksackordet). Systemet var alltså ett 
slags kedjereaktion där löjtnanten skulle få ut det han en gång erlagt för att bli 
löjtnant. Idag skulle vi kanske lättast förstå detta genom att likna det vid hur 
bostadsmarknaden fungerar. Det är kostsamt att köpa sin första lägenhet. För 
varje flytt till en större/bättre bostad måste man låna upp mellanskillnaden 
mellan det man får ut när man säljer sin första lägenhet och den andra 
lägenhetens pris. Den dagen man säljer sin lägenhet man i bästa fall ut hela 
summan igen ( eller mer, beroende på prisutvecldingen), å andra sidan har man 
då inte någon bostad längre. Liksom bostadsmarknaden idag, fanns det även 
på "ackordsmarknaden" perioder av kraftigt stigande priser och fenomen som 
kanske till och med skulle kunna lilmas vid ett slags bubblor. En sådan period 
tog sin början under 1770-talet och diskuteras närmare nedan. 

Emellertid kunde det hända att företrädaren avgick ifrån sin tjänst på grund av 
dödsfall. En sådan karriäröppning benämndes ren vakans. I sådana fall betalades 
inga ackord (eftersom det enligt 1757 års sätt att se saken inte fanns någon att 
betala till). För den som befordrades i en sådan ren vakans var detta givetvis 
mycket förmånligt. För den avlidne officerens efterlevande innebar lösningen 
däremot att ackordsskulderna inte kunde betalas. Tidigare forskning har gjort 
gällande att officerare därför var benägna att ta avsked före ett krig för att undvika 
sådana olägenheter. 15 Ackordssystemet tycks således haft bieffekter som i vissa 
fall und,erminerat krigsmaktens effektivitet och officerarnas benägenhet att gå 
i fålt. Stickprovsstudier för perioden 1757-1774 visar att omkring tre av fyra 
befordringssteg skedde i samband med någon form av betalning. 16 

År 177 4 förbjöds ackordssystemet av Gustav III. Emellertid är det under 
denna andra förbudstid som summorna verkligen tycks ha exploderat. 
Wirilander anger prisökningar på 50-70 procent under 1770-talet i den 
östra rikshalvan och Bohlin menar att många familjer skall ha ruinerats under 
denna dyrhetstid. 17 Summorna som kunnat extraheras från brev, dagböcker 
och bouppteckningsmaterial tycks faktiskt ha varit än högre än de uppgifter 
Wirilander anfört och vida högre än dem som 1757 års reglemente utstakat, 
uttryckt i såväl de belopp de utgjorde som den köpkraft dessa belopp motsvarade. 

15. Wirilander (1964) s. 240; Arteus, Gunnar, Krigsmakt och sa111hiille i fiihetstidens Sverige
(Stockholm 1982) s. 364,

16. Thisner (2007) s. 127.
17. Wirilander (1964) s, 285, not 493; Bohlin, Gunnar, Militär, stats111akt och individ särskildt

i Sverige under Gustaf 111:s tid: Militär rekr;,tering, stmffiiitt och disciplin (Uppsala 1917) s. 
100, not 3.

57 



Militärhistorisk tidskrift 2018 

I vissa fall har det även betalats för tjänster som inte var ackordsberättigade, 
ja till och med för sådana som knappt varit behäftade med någon lön alls. 18 

Jag har i några modellberäkningar försökt uppskatta i hur hög grad 
officerslönerna skulle ha intecknats av räntekostnader vid ett indelt 
infanteriregemente om ackordssummorna helt måste lånas upp till gängse 
räntor (som då låg på 6 procent). Enligt 1757 års normerade summor skulle 
mellan 20 och 30 procent av det stora flertalet av ett sådant regementes 
officerslöneutrymmen ha gått åt för att betala räntekostnaderna om inga andra 
medel fanns till hands. Undantagen var överste- och överstelöjtnantslönerna som 
enligt ackordsreglementets summor skulle ha behövt graveras med omkring 10 
procent av räntekostnader. Vid 1780-talets mitt hade beloppen stigit till sådana 
nivåer att inteckningsgraden hamnade på mellan 60 och 80 procent. Vid denna 
tidpunkt hade motsvarande nivåer nått omkring 40 procent för överste- och 
överstelöjtnantslönerna. 19 De skenande summornas konsekvenser kan även 
spåras indirekt. Vid mer prestigefyllda rangregementena där summorna 
redan från början var höga, vimlade det i regel av högadliga officerare. Dessa 
regementens officerstjänster var emellertid inte i händerna på ett fåtal släkter, 
något som skulle kunna tolkas som att det var alltför dyrt för en familj att placera 
flera söner vid ett sådant förband. Annorlunda var det med de mer provinsiella 
indelta förbanden, vars officerskårer ofta utgjordes av olika släktkluster. Under 
slutet av 1700-talet blev emellertid sådana släluförbindelser glesare även där, 
något som skulle kunna peka på att ackordsbeloppen började bli väl höga även 
för tidigare militärt väletablerade familjer. 20 

Ar 1793 reglerades ånyo ackordssystemet. Summorna låg uttryckta som 
den köpkraft de motsvarade ungefärligen i paritet med dem som 1757 års 
ordning hade fastslagit. Några nyheter fanns dock i denna nya ordning. En var 
att de rena val(anserna avskaffades och att de efterlevande anhöriga skulle kunna 
få ut ackordssumman i händelse av att officeren avled i sin tjänst. Nu skulle 
alltså ackord betalas i samtliga officerarnas befordringssteg. De enda som skulle 
slippa att betala ackord var kadetterna vid Kungliga Krigsakademin (Karlberg) 
som grundats året innan. En annan nyhet var att det bestämdes att summorna 
skulle minska med två procent årligen i förhoppningen att systemet på detta 
sätt skulle försvinna. större förändringar skedde sedan förrän frågan om 
ett avskaffande dryftades på riksdagen 1828-1830.21 

18. Thisner (2007) s. 128-136.

19. 1bisner (2007) s. 137-140.

20. Thisner (2007) s. 292-294.

21. Thisner (2007) s. 124-125, 181.
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År 1830 gjordes i samband med löneregleringskommittens arbete en 
inventering av ackordssummorna vid armens förband. Kommittens huvuduppgift 
var att utröna vad de indelta lönerna egentligen motsvarade vid rikets olika 
regementen. Man kunde då konstatera att den tvåprocentiga nedsättningen 
i praktiken hade ignorerats. Utöver detta framkom att summorna varierade 
kraftigt, såväl mellan olika förband som mellan samma befattningar inom ett 
och samma regemente.22 Denna varians är i sig intressant att notera, eftersom 
skillnaderna mellan vad olika löneindelningar inbringade också var stora. Även 
inom samma regemente fanns för samma befattningar stora löneskillnader. 
Indelningsverket var åtminstone då ett högst heterogent system.23 Tidigare 
tycks kopplingen mellan tjänstens ekonomiska värde som framgått ha varit 
svag eller obefintlig. Kring 1830 fanns emellertid tecken som skulle kunna tyda 
på att en koppling mellan ackordssummorna och tjänstens materiella utbyte 
ändå hade etablerats. År 1833 bestämdes sedan att systemet skulle avskaffas och 
ackorden skulle inlösas med början 1834. De sista resterna av systemet inlöstes 
under slutet av år 1883, varvid en närmare 200-årig institution var till ända.24 

Tolkningarna av ackordssystemet har i huvudsak gått i riktning mot att 
systemet var att betrakta som ett pensionssystem.25 Denna tolkning har jag 
vänt mig emot. Vilken skulle rationaliteten vara att kanalisera stora summor i 
en militär karriär, bara för att sedan få ut samma summa vid avsked? Förvisso 
skulle det kunna invändas att stigande priser skulle komma den avskedstagande 
till del, men om denne också hade söner som skulle påbörja en militär karriär 
måste han ju likväl påbörja deras karriärer med ett likaledes förhöjt prisläge. 
Min tolkning av systemet är snarare att det är att betrakta som ett slags uttryck 
för statuskonsumtion. Det var huvudsakligen den status som officerstitlarna 
förkroppsligade, i sin tur garanterad av den officiella rangordningen, som 
1700-talets högreståndspersoner betalade för. Givet de summor det handlade 
om, hade officerarnas pensionsbekymmer förmodligen kunnat lösas ändå, ty 
ackordssystemet innebar ju ytterst en hård socioekonomisk sållning.26 De som 
hade råd att bli officerare var i regel långt ifrån fattiga män med officerslönen 
som enda födkrok. 

Vad bör då ha krävts för att en sådan egendomlig praktik skulle ha kunnat 
uppstå? 

22. Ibid., s. 125.
23. Thisner (2014) s. 133-136.
24. Thlsner (2007) s. 125.
25. Wirilander (1964) s, 243; Sjögreen och Ridderstolpe (1939) s. 127.
26. Thisner (2007) s. 151-153.
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Socio-ideologiska och organisatoriska förutsättningar 
för ett ackordssystem 

För att ett för oss så främmande system som ackordssystemet skulle kunna 
växa fram måste rimligen några grundläggande betingelser föreligga. Dessa är 
kanske inte främst av ekonomisk, utan rimligen mer av socio-ideologisk art. 

För det första måste den organisation inom vilka tjänster byter ägare mot 
betalning vara någorlunda stabil. Inom armen vore de temporära förband som 
sattes upp enkom för exempelvis stora nordiska kriget synnerligen olämpliga 
för sådan handel. Varför betala för något som med största sannolikhet skulle 
upplösas efter det att kriget tagit slut? Detta alltså då bortsett från det faktum 
att krigsförhållandena ändå gav goda karriärmöjligheter i form av företrädare 
som stupar eller på andra sätt försvinner. I synnerhet i och med det yngre 
indelningsverkets etablerande skapades förutsättningar för en militär organisation 
med en hög grad av stabilitet. Detta innebar emellertid inte att ackord enbart 
betalades vid indelta förband, det förekom även vid kontantavlönade enheter, 
såsom exempelvis vid Livgardet. 

En annan betingelse som naturligtvis bör föreligga är att tjänsterna av en 
eller annan anledning måste anses vara åtråvärda. De kan för all del vara det av 
ekonomiska skäl, men mycket pekar alltså på att det snarare var den rang som 
följde med dem som tycks ha varit det mest väsentliga. Vad gäller militära titlar 
och alldeles i synnerhet officerstitlar, var de väl representerade på den officiella 
rangordningen. I Sverige infördes den första egentliga sådana rangordningen 
på 1670-talet och kom med tidens gång att alltmer byggas ut. År I 778 var 
hela 240 titlar upptagna.27 Förmodligen är det också av den anledningen som 
de första enstaka beläggen för sådana affärer dyker upp i Sverige kring 1670-
och 1680-talen. För övrigt var 1700-talet såväl den officiella rangordningens 
som tjänstehandelns gyllene århundrade. I ett rangsamhälle blir rationaliteten 
en annan än i ett samhälle där enbart börd var bestämmande för individens 
och kollektivets plats i samhällsordningen. Att enbart vara adelsman räckte 
förmodligen inte längre, man måste underbygga sin samhällsposition med en 
titel också. Av denna anledning, menar jag, kan ackordssystemet kanske bäst 
förstås som ett slags statuskonsumtion. 

Ytterligare en omständighet är givetvis att vissa grupper redan från början 
ansåg stå närmare kungen/ staten än andra - att statstjänst borde vara ett slags 
monopol. Under det stora nordiska kriget var detta för all del inte så entydigt. 

27. Rothlieb (1823) s. 3-5; Wirilander, Kaarlo, Herrskapsfolk: Ståndspersoner i Finland
1721-1870 (Stockholm 1982) s. 144.
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Armens expansion, de stora förlusterna och krigsansträngningens magnitud 
gjorde att strikta ståndshänsyn inte på samma sätt kunde tas. Betydande 
andelar av officerskårerna utgjordes då också av ofrälse män. Då freden tog 
vid och den stående armen ställts på fredsfot igen, ändrades detta. Betydligt 
fler ofrälse officerare än adliga fick avsluta sina militära karriärer. Armens 
officerskårer utgjordes under frihetstiden och den gustavianska eran i snitt av 
omkring 70 procent adelsmän. Först kring 1860-talet hade ståndsnivelleringen 
gjort att andelen ofrälse män utgjorde en lika stor andel av officerskårerna som 
adelsmännen. 28 

Utöver det faktum att de grupper som gjorde anspråk på att vara statens 
tjänare var villiga att betala rundligt för den status detta medförde, bör de också 
rimligen ha ansett att det var ett acceptabelt sätt att understödja en befordran. 
Tankar om mer modernt definierad meritokrati, formaliserad utbildning eller 
annat som skulle kunna användas för att resa dubier kring denna praktik bör 
naturligtvis inte ha varit alltför starka, om de överhuvudtaget nu ens existerade. 
Att befordran var förknippad med större summor pengar måste alltså rimligen 
ha betraktats som legitimt eller åtminstone inte som särdeles omoraliskt - av 
systemets aktörer. 

Slutligen är det en förutsättning att de som var involverade i ackordssystemet 
inte bara var villiga att betala för sina tjänster, utan också att de haft de nödvändiga 
medlen att betala ackorden med. De kan inte heller gärna i sina ackordsaffarer 
alltför mycket ha anfäktat en kapitalistisk vinstmaximerande nyttorationalitet. 
Att investera i en tjänst, även om den i ekonomiskt hänseende var av tvivelaktig 
art, måste av dessa familjer därmed ha värderats med en annan måttstock än 
investeringar i jord eller näringsverksamhet. En grupp med vinstmaximering 
för ögonen hade högst sannolikt gjort andra investeringsval. 

Fyra hypoteser om ackordssystemets försvinnande 

Hur ackordssystemet avskaffades rent tekniskt vet vi egentligen ganska väl. Det 
är emellertid inte det intressanta i sammanhanget. Det anmärkningsvärda är att 
det överhuvudtaget lyckades. Försök att förbjuda det eller fasa ut det hade som 
nämnts gjorts tidigare - då med misslyckat resultat. Orsakerna bakom detta 
större skifte i ämbetsmännens och officerarnas rationalitet är ännu inte klarlagda. 
Av den anledningen avser jag därför att istället formulera ett antal hypoteser. 

28. Thisner (2007) s. 198-200.
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En förklaring skulle kunna sökas i ekonomiska förändringar. Som tidigare 
framgått motsvarade de investerade beloppen mycket stora summor, summor 
som därtill tycks ha stigit under 1700-talets sista decennier. Till detta kommer 
att de grupper som var involverade i handeln vanligen var förmögna familjer 
vars huvudsakliga intäktskällor stammade ifrån jordinnehav.29 En sådan grupp 
borde naturligtvis vara särskilt känslig för vikande jordbrukskonjunkturer. En 
sådan lågkonjunktur drabbade Sverige efter Napoleonkrigens slut. Man skulle då 
eventuellt kunna tänka sig att ett slags sprucken finansbubbla knäckte systemets 
finansiella ryggrad. Mot detta förklaringsförsök kan dock invändas att om det 
enbart vore en fråga om ekonomiska orsaker, borde systemet ha återhämtat sig 
när konjunkturen vände uppåt igen. En hypotes som uteslutande är grundad 
i en finansiell förklaring håller alltså inte hela vägen. 

En annan förklaring kan istället sökas i det man betalade för och det värde 
detta representerade. En väsentlig aspekt bör givetvis ha varit den status som 
var förknippad med en tjänst som fanns på den officiella rangordningen (eller 
åtminstone fanns med på ett slags inofficiell rangordning). Om ackordssystemet 
var intimt förknippat med rangsamhället, bör naturligtvis incitamenten att 
betala för tjänster minska om officiell rang blir mindre starkt normerande för 
det sociala livet. Ett telmiskt problem med att kunna verifiera den här typen av 
förklaringar är att den officiella rangordningen inte avskaffades från en dag till 
en annan. Istället tycks betydelsen av ämbetsrang i mer traditionell bemärkelse 
gradvis ha förändrats för att till sist tona bort. För att undersöka detta skulle 
därmed fördjupade studier i rangens kulturhistoria behöva göras.30 

En tredje tänkbar förklaring, som delvis överlappar med det föregående 
förklaringsförsöket, skulle kunna hittas i soda-ideologiska förändringar. 
Med andra ord hur sociala grupper (om)värderat traditionella karriärvägar. 
Förklaringen skulle då ha bäring på en ny tids framväxande ämbetsmannaideal, 
på en annan uppfattning om vad som konstituerar begrepp som exempelvis 
"ämbetsmannaskap", "officersskap", "duglighet" och "nytta". I tidningsdebatten 
under sent 1810-tal förekom exempelvis diskussioner som gick i en sådan riktning 
och där ackorden gjordes till särskild måltavla.31 Å andra sidan förekom även 

29. Thisner (2007) s. 184-187.
30. Något som förvisso anekdotiskt skulle antyda att något skett rörande synen på rang, heder

och ära är att den sista (kända) duellen med dödlig utgång i Sverige utspelade sig 1816
och involverade två officerare vid Västgöta-Dals regemente. Måhända symptomatiskt rörde
konflikten befordringsgången vid regementet. För detta se "Duellen i Lockerudsskogen -
Sveriges sista officersduell", på www.vanersborgsmuseum.se, läst 2019-01-14.

31. Edgren, Henrik, Publicitet for medborgsmannavett: Det nationellt svenska i
stockholmstidningar 1810-1831 (Uppsala 2005) s. 139.



Ackordssystemet, dess avskaffande och revolutioner i det tysta 

tidigare kritik mot den officiella rangordningen och ackordssystemets fördärvliga 
konsekvenser utan att det för den sakens skull fick någon särdeles stor betydelse. 

En fjärde hypotes skulle slutligen kunna tänkas sammanhänga med 
utbredningen av en ny ekonomisk rationalitet, en rationalitet som för all del 
kan ha funnits även tidigare, men som nu också kommit att omfatta de sociala 
skikt som officerskårerna rekryterades ur. Enligt denna hypotes skulle då inte 
rangens kulturhistoria vara det mest intressanta, utan snarare de ekonomiska 
investeringarnas. 

Att studera rationaliteten bakom förändringen 

Hur skulle då rationaliteten bakom systemets avveckling kunna studeras? 
För att komma åt sådant som rör förändrade ämbetsmannaideal framstår 
komparativa studier av riksdags- och tidningsdebatter som en lämplig ingång. 
Vilka argument är det som kommer i dagen i frågor som rör tjänsteköp, 
ämbetsrang och ämbetsmäns, officerares och andra offentliga funktionärers roll 
under 1800-talets första decennier? De diskussioner som föregick det lyckade 
avskaffandet av ackordssystemet bör rimligen kunna jämföras med tidigare 
diskussioner i ämnet. Förslagsvis skulle de då kunna jämföras med sådana 
som föregått tidigare mindre lyckade försök - såvitt dessa nu finns i någon 
mer omfattande form. Att ämbetsmännens ställning periodvis var föremål 
för omfattande debatt under 1800-talets inledande decennier har inte minst 
uppmärksammats av Henrik Edgren.32 Däremot förefaller diskussionerna 
kring Krigsmaktens funktionärer i detta avseende vara jämförelsevis mindre väl 
utforskade. Rörande ackordssystemet är detta olyckligt eftersom Krigsmakten 
tycks ha utgjort något av ackordshandelns Wall Street. 

Offentliga debatter är emellertid inte helt oproblematiska som källmaterial. 
De säger naturligtvis en hel del om diskussionens olika positioner, de kastar 
ljus över de argument som förts fram och hur dessa ordnats. Däremot innebär 
det inte nödvändigtvis att de som tar till orda talar för dem som befinner 
sig mitt uppe i en militär karriär och som upplever systemet inifrån. Den 
ofrälse anstormningen under 1760-talet, med hård kritik mot den officiella 
rangordningen och tjänstesystemet som sådant, säger för all del något om att 
vissa grupper var missnöjda med sakernas tillstånd.33 Däremot säger sådana 

32. Edgren (2005).
33. För den ofrälse kritiken under 1750- och 1760-talen rörande tillsättningen av civila

ämbetsmän, se exempelvis Cavallin, Maria, I kungens och folkets tjänst: Synen på den svenske
ämbetsmannen 1750-1780 (Göteborg 2003) s. 78, 163-169.
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allmänna debatter naturligtvis väsentligen mindre om hur de grupper som 

var involverade i ackordssystemets tjänstehandel tyckte och tänkte. Av den 
anledningen vore därför brev, dagböcker och memoarer från officerare från 

perioden ca 1800-1850 värdefulla kompletterande källor. 
Genom att studera debatter komparativt och komplettera detta med mer 

privat material skulle ett förändrat ideal avseende synen på meriter, karriär och 

ämbetsmannaideal kunna belysas. Däremot tror jag att det kan vara värt att 

som ytterligare ett komplement också försöka komma åt ekonomiska aspekter 

bakom förändringen. Eftersom sådana undersölmingar källtekniskt kan vara 
svåra att genomföra kan en rejäl avgränsning i tid tjäna som en första hjälp. Om 

hypotesen om den ekonomiska krisen efter Napoleonkrigen skall testas framstår 
perioden 1815-183 5 som den kanske mest givande att studera. Detta kan ske med 
hjälp av indirekta metoder, exempelvis genom att undersöka antalet konkurser, 

förändringar i inteckningsmönstren av fastigheter och liknande fenomen som 

skulle kunna tjäna som indikatorer. Resultaten från sådana studier skulle 
sedan kunna relateras till ett par regementens officerare och deras ekonomiska 

förehavanden under dessa 20 år. På så sätt skulle ytterligare klarhet kunna nås 
kring hur just dessa grupper drabbades av krisen efter Napoleonkrigens slut. 

Det ideala kompletterande materialet till en sådan studie vore konkursärenden, 
tidningsdebatter och skrivelser där argument kring skuldsättning, ackord, 

ekonomiskt elände och tjänstemannadygder explicitgörs. Detta förutsätter 
naturligtvis att ett sådant samband finns. 

Ytterligare belägg för en förändrad ekonomisk rationalitet skulle kunna hittas 
om inventeringarna av ackord och löneutrymmen analyserades lite närmare. Om 
en korrelation mellan lön och ackord faktiskt finns under 1820- och 1830-talen 
skulle det tala för att ett skifte skett, åtminstone i relation till förhållandena 

under 1700-talets andra hälft. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ackordssystemets avskaffande är ett 

minst lika gott exempel på något som skulle kunna tolkas som en begynnande 
modernisering och framväxten av ett nytt officers- och ämbetsmannaideal, 
som de sedermera stegrade kraven på teoretisk utbildning för officerare. Frågan 
kvarstår emellertid huruvida ackordssystemets avveckling är att se som en 

medveten moderniseringssatsning av rikets karriärsystem, eller om det snarare 
är den rollen som avvecklingsprocessen riskerar att tillskrivas i efterhand. 
Det är däremot obestridligt att såväl ackordssystemets avskaffande, som de 

under 1800-talets lopp stigande kraven på teoretisk utbildning bidrog till 
att förändra officerstjänsten i grunden. En officer från den tidiga frihetstiden 
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skulle förmodligen ha haft betydligt mer gemensamt med en kollega från år 
1800, än vad officeren från år 1800 skulle ha haft med en kollega mindre än 
hundra år senare. Därmed på inget sätt sagt att detta var en del av en långsiktig 
plan. Om nu så inte var fallet återstår alltjämt att utreda vad avskaffandet av 
tjänstehandeln istället var ett uttryck för. 
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"Med gammalsvensk krigarglans och 
ett svenskt, ljust lynne": Svenskspråkiga 
skyddskårer i Finland 1919-1927 

Cecilia Hortlund 

Inledning 

Så långt som tankens flykt når hän till urgrå forntids dar, då Finlands 
bygd, så skön och vän, vildfagert land blott var. Så går, o, borne svensk, 
din stam, din rot, från stund som är igenom tid och sekler fram till 
första svensk, som bygd bröt här. 1 

Med denna dikt i tidskriften Svenska Skyddskåristen (SvSk) från år 1924 beskriver 

skribenten Gunnar Dahlbo de uråldriga band som enligt honom förenade de 

svenska och finska folken.2 Dahlbo målade upp en bild av generationer av kamp 

för det svenska i Finland och han beskrev hur de vackra finländska bygderna 

1. "Maning och minne", Svenska Skyddskåristen (hädanefter SvSk) nr 36 den 20 december
1924, Finska Nationalbibliotekets Digitala Samlingar (hädanefter Digi), s. 4.

2. Gunnar Dahlbo var en flitig skribent i SvSk och bland annat kanslichef för Svenska
Klubben i Vasa 1924-1932. Svenska Klubben i Vasa grundades officiellt år 1919
med svenska som enda officiellt språk för att bidra till att stärka den svenskspråkiga
befolkningens nationella och språkliga rättigheter under bildandet av det nya självständiga
Finland. Den verkade som en sorts samlingsplats för svenskspråkiga kulturprofiler och en
del av det svenskspråkiga kulturella arbetet och kulturlivet i Vasa. Den skulle även agera
som ett starkare band mellan personer som var medlemmar i det Svenska Folkpartiet
samt ge möjligheter att obehindrat diskutera speciella politiska intressen på svenskt håll,
vilket innebar att det fanns en tydlig kulturell och politisk ansats att påverka. Roas, Jan,
Skrifvars, Gunnar & Sten, Uno V. (red), Svenska Klubben i Vrtsa 1919-1944 (Vasa 1944) s.
5-8 och 38.
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från allra första början bröts av folk ur en "ursvensk stam" och svensk ätt som i 
sekler hade rotat sig i den karga jorden och stått emot tidens tand. I den relativt 
omfattande dikten hann han beskriva ett stort antal händelser och slag så som 
exempelvis freden i Nöteborg 1323 och alla offer som gjordes under slaget vid 
Poltava 1709, nämna namnen på ett antal svenska kungar (från Magnus Eriksson 
till Gustav Vasa och Karl XII), samt beskriva kända härförare som Tyrgil, Jakob 
Pontusson de la Gardie, Carl Johan Adlercreutz och Gustaf Mannerheim och 
deras dåd.3 Alla dessa händelser, alla krig och slag, alla kända och hyllade män 
bidrog till den bild han målade upp med det svenska arvet i fokus. Dikten 
tjänade även som ett fortsatt exempel på den svenska dådkraft som ansågs finnas 
inneboende i både de rikssvenska och svenska folken i Finland, de senare de 
som idag benämns som finlandssvenskar.4 Detta exempel tydliggör hur den 
långa historiska bakgrunden och det svenska arvet var tydligt närvarande i de 
svenskspråkiga skyddskåristernas egen historieskrivning. De starka banden till det 
som hade varit skulle tjäna som en uppmaning till de levande att följa i fotspår 
som hade trampats upp för mycket länge sedan. Dahlbos dikt tydliggör även 
vikten av maskulina ideal då han framhöll att det var viktigt att ta efter de så 
kallade "stora män" som hade banat väg för de svenskspråkiga skyddskårister som 
i samtiden kämpade för frihet och nationens framtid. Skyddskåristerna skulle i 
sitt frivilliga försvarsarbete inspireras av dessa stora män som hade kommit före 
dem för att sedan följa dem in i historieskrivningen och bli stora män i sin egen 
rätt. De kämpade både för den finska nationen samt kommande generationers 
framtid. De skulle kämpa så som deras förfader sedan forntiden hade kämpat för 
de finländska bygderna och för den så kallade "svenska stammens" fortlevnad. 

Jag vill i denna uppsats bidra med ytterligare förståelse för det vita Finlands 
nations- och identitetsbyggande under mellankrigstiden genom att undersöka 

3. "Maning och minne", SvSk nr 36 den 20 december 1924, Digi, s. 4-5. 
4. Termen finlandssvensk började enligt Max Engman under 1920-talet användas i allt större

omfattning i sammanhang där det fanns ett behov av att precisera sig i relation till Sverige.
Beteckningen erhöll tidigt ett stöd hos ledningen för Riksföreningen för svenskhetens
bevarande i Finland. Det återfanns även under denna tid allt mer en känsla av etnisk
gemenskap bland de svenskspråkiga i Finland, trots viss debatt rörande olika benämningar
på den egna språkgruppen. Den mer allmänna användningen av begreppet finlandssvensk
var därmed inte särskilt utbredd under den här undersökta tidsperioden. De begrepp som 
oftast användes var istället svensk, svenska,; svenskspråkiga, svenskhet och liknande. Det är
framför allt dessa begrepp som kommer att användas kontinuerligt i denna artikel då de 
utgör de samtida begreppen hos den undersökta gruppen svenskspråkiga i Finland, samt 
de begrepp som förekommer i det studerade källmaterialet. Svenskar från riket Sverige
kommer hädanefter att benämnas som rikssvenskar. Se Engman, Max, Språkfrågan:
Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 (Helsingfors 2016) s. 240-241.
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en del av det, nämligen skapandet och reproduktionen av en nationell identitet 
bland de svenskspråkiga skyddskårerna i Finland.5 Studien kretsar kring hur
skyddskårerna reproducerade denna nationella identitet och förmedlade den 
till sina medlemmar, och då mer specifikt hur de svenskspråkiga skyddskårerna 
konstruerade en egen konservativ svensk minoritetsnationalistisk nationell 
identitet. Särskild vikt kommer i analysen att läggas vid den roll som 
maskulinitetsideal samt språklig och etnisk tillhörighet spelade för denna 
konstruerade identitet. Detta studeras rent praktiskt genom en analys av hur 
föreställningar om nationell identitet, svenskhet och maskulinitet formulerades 
och spreds i tidskriften Svenslea Skyddskåristen 1919-1927. Genom att anlägga ett 
genusperspektiv, samt lyfta betydelsen av språkfrågan i ljuset av dessa analytiska 
utgångspunkter, skapas en möjlighet att studera skyddskårerna och den finska 
nationen utifrån ett nytt historiskt perspektiv. Denna studies anspråk på ett 
sådant nytt perspektiv grundar sig i dess specifika fokus på de svenskspråldga 
skyddskårerna i relation till det finska nationsbyggandet under mellankrigstiden, 
med hjälp av tidigare outforskat empiriskt material. 

Skyddskårerna och det finska identitetsbygget: 
nationell identitet, maskulinitet, nationalism 

Den övergripande analytiska och huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för 
denna uppsats är konstruerandet av en nationell identitet inom de svenskspråldga 
skyddskårerna i Finland 1919-1927, baserad i deras självupplevda svenskhet 
i relation till förekomsten av olika ideal rörande maskulinitet. I slutet av 
1800-talet och under första hälften av 1900-talet utgjorde diskussioner om 
nationalism och nationaliteter en viktig fråga runt om i Europa. Konflikter och 
krig med nationella intressen som huvudsakliga spelpjäser innebar ett behov 
av att diskutera och resonera om nationella gemenskaper och tillhörigheter. 
Susan Sundback argumenterar för att trots att nationalromantiska tankar tog 
plats i en stark kulturell och politisk rörelse i Finland under 1800-talet, så fanns 
det ingen möjlighet för dem att fullt ut utvecldas till en nationell identitet, 
eftersom Finland från och med 1809 utgjorde ett autonomt storfurstendöme 
under ryskt styre. Istället blev det först efter självständigheten 1917 en fråga 

5. Denna artikel utgör en omarbetad version av en delstudie av tidskriften Svenska
Skyddskåristm till min kommande avhandling om de svenskspråkiga skyddskårerna i Vasa
och Åbo lands skyddskårsdistrikt 1918-1939. I skrivande stund kommer avhandlingen
innehålla ett övergripande intersektionellt perspektiv med fokus på genus, klass, nationell
identitet och minoritersnationalism.



Milltärhistorisk tidskrift 2018 

om att försöka fastställa en finsk nationell identitet, vilket i sin tur ledde till en 
maktkamp mellan de två olika språkgrupperna. Detta hade sin grund i att de 
båda språkgrupperna etniskt definierade sig som två olika folk.6 

Finskhetsrörelsen hade sedan mitten av 1800-talet verkat för att mobilisera 
ett nationellt projekt med de nationalromantiskt inriktade fennomanerna i 
spetsen, av vilka många även hyste antisvenska åsikter. Som svar på denna 
finsknationella rörelse hade en svensketnisk rörelse uppstått med fokus på att 
bevara och försvara svenska kulturen och identiteten. Vid självständigheten 
1917 var stämningen mellan de olika språkgrupperna därmed mycket spänd. 
Istället för ett utbrott av ett regelrätt språkkrig och ytterligare konflikter 
mellan de olika språkgrupperna i och med självständigheten, gick landet in i 
ett inbördeskrig våren 1918. Där blottlades istället svåra sociala klyftor som 
tog plats framför frågor om språk och kulturell identitet.7 Efter inbördeskriget 
skapades förutsättningar för de båda huvudsakliga språkgrupperna att fortsatt 
leva vidare tillsammans, då nationalstaten Finland blev officiellt tvåspråkig. Den 
svenska etniska gemenskapen och konstruerandet av en svensk nationell identitet 
i Finland var därför fortsatt aktuell under mellankrigstiden i och med det arbete 
som lades ned på att bygga upp en finsk nationalstat. Mellankrigstiden tjänade 
därmed som en period av ökad inre sammanhållning för den svenska gruppen. 
Denna sammanhållning grundade sig bland annat i en varaktig misstro mot 
staten hos den finska befolkningen överlag. De svenskspråkiga ansåg att staten 
hade blivit allt för finsksinnad, den agrara befolkningen kände sig missgynnad 
och socialisterna ansåg att staten hade blivit allt för borgerlig i sin utformning. 8 

Det rörde sig om en tid där det ännu var oldart vilken roll de svenskspråkiga 
skulle komma att spela i den nybildade finska nationen. Inbyggt i denna 
nationella identitet som konstruerades av olika svenskspråkiga grupperingar i 
Finland under mellankrigstiden återfanns även nationalistiska tendenser, vilket 
väl exemplifieras av de svenskspråkiga skyddskårerna som undersöks här. 

Ahlskog, Kaihovirta och Wickström lanserar i en artikel från 2018 - med 
utgångspunkt i Kymlickas och Guibernaus teoretiska perspektiv - begreppet 
minoritetsnationalism. De två fallstudierna i deras artikel behandlar mer 
specifikt förhållandet mellan socialism och nationalism bland finlandssvenska 
socialistiska grupper. De öppnar dock upp för att minoritetsnationalism är 

6. Sundback, Susan, "Nationell minoritet och etnisk identitet", i Sundback, Susan &
Nyqvist, Fredrica (red.), Det finlandssvenska sociala kapitalet: Fakta och fiktion (Helsingfors
2010) s. 45-46 och 50.

7. Sundback (2010) s. 50.
8. Sundback (2010) s. 50-51.
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ett begrepp som kan användas även för etniska minoriteter i allmänhet under 
modern tid. Nationalism i sig grundar sig ju i en tanke om ett folk och en 
nation innehållande en unik gemenskap. Denna gemenskap skiljer sig från den i 
andra nationer och hos andra folk på grund av ett specifikt egenvärde i relation 
till territoriell tillhörighet samt det egna språket och kulturen. Nationens och 
nationalismens roll i moderna västerländska samhällen har varit betydande och 
mobiliseringen av ett folk med hjälp av nationalistisk politisering har främst 
ansetts vara ett majoritetsfenomen. Detta behöver däremot inte innebära att 
olika sorters processer av nationsbygge för att befästa och legitimera sin egen 
ställning inte har använts av olika minoritetsgrupperingar. Den utsatta situation 
som många minoriteter upplever samt även rent konkret befinner sig i innebär 
att en minoritet kan vara minst lika påverkad av nationalism som en majoritet. 
Det kan till och med vara så att en minoritet påverkas i större utsträckning just 
för att dess självförståelse baseras i en minoritetsposition som är både politisk 
och demografisk.9 

I fallet med de svenskspråkiga skyddskårema rör det sig därmed inte om 
en socialistisk gruppering utan istället en som helhet borgerlig och konservativ 
gruppering. Detta menar Ahlskog, Kaihovirta och Wickström inte är något 
hinder för att undersöka eventuella minoritetsnationalistiska tendenser då en 
minoritet eller majoritet i sig inte är socialistisk eller borgerlig. Med teoretiska 
begrepp som minoritetsnationalism möjliggörs ett problematiserande av 
nationalstatens förmodade mononationalism, det vill säga ett antagande att en 
nationalstat inte nödvändigtvis definieras av endast en sorts nationalism utan 
att det handlar om olika nationalismer. Dessa nationalismer kan konstrueras 
både inom, utanför och i relation till staten. Här tas som en utgångspunkt att 
nationen konstrueras utifrån maktförhållanden mellan olika etniska grupper, 
både historiskt och samtida samt i lägre eller högre grad. I Finland som enligt 
Ahlsk:og, Kaihovirta och Wickström varit en mångetnisk stat - har det varit 
en fråga om den nationella karaktären på staten i sig. Kampen mellan olika 
grupperingar har rört sig om frågan huruvida den finska staten ska vara finsk 
eller svensk eller kanske till och med både och. 10 

Detta konstruerande av en nationell identitet i relation till svenskheten menar 
jag också bör relateras till olika ideal om maskulinitet, så som den moderna 

maskulina stereotypen under det långa 1800-talet och det tidiga 1900-talet, 

9. Ahlskog, Jonas, Kaihovirta, Marias & Wickström, Mats "Nationen i klasskampen:
Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen", Historisk Tidskrift 2018,
s. 459 och 461.

10. Ahlskog, Kaihovirta & Wickström (2018) s. 461-462.
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sådan som den beskrivits av George L. Mosse. Den maskulina stereotypen och 
nationen har enligt Mosse under modern tid varit tätt sammanbundna, då de 
egenskaper som tillskrivits det manliga eller maskulina även ansetts vara önskvärda 
för samhället och nationen. Som exempel på detta kan ges egenskaper som 

respektabilitet, styrka och moral. Det maskulina och den manliga kroppen blev 
en förkroppsligad symbol för nationen.11 Stefan Dudink, Karen Hagemann och 
John Tosh argumenterar för att ett fokus på maskulinitet i relation till politisk 
och militär historia kan utgöra ett sätt att ompröva modern historia och dess 
olika delar. Det finns enligt författarna mycket att vinna på ett genusperspektiv 
på detta område, då det kan bidra med nya insikter både teoretiskt men även 
empiriskt. Att lägga fokus på konstruktioner av maskulinitet i relation till krig 
och även politik innebär en möjlighet att belysa hur det i modern tid eventuellt 
funnits samband mellan moderniseringen av krig samt framväxten av moderna 
föreställningar om genusskillnader. 12 

Anders Ahlbäck och Fia Sundevall argumenterar för att militärhistoria 
traditionellt sett handlat om att beskriva krigets skeenden, logistik, militär 
strategi och så vidare. Det fanns länge en syn på den sfär som innefattade män, 
krig, militärpolitik, frontlinjer och strid som oproblematisk och manligt kodad. 
Detta har inneburit att det länge inte funnits något särskilt fokus på exempelvis 
genusrelaterade frågor i relation till denna sfär. Ett av historieämnets mer 
långvariga kärnområden har därmed utgjorts av en relativt icke problematiserad 
och traditionellt präglad militärhistoria. Allt sedan millennieskiftet har 
däremot nya genusinriktade perspektiv på denna sortens historia blivit allt mer 
framträdande inom nordisk forskning, vilket inneburit att även exempelvis män 
och maskuliniteter på olika sätt har problematiserats i allt större utsträckning. 13 

Att anlägga ett problematiserande perspektiv på genus - och då maskuliniteter 
i relation till militärhistoria är därmed något som blivit väl etablerat inom 

både internationell och nordisk historieforskning. 
I denna uppsats är utgångspunkten att den nationella identitet som de 

svenskspråkiga skyddskårerna konstruerade hade ett starkt samband med 
maskulina ideal, samt att den baserades på en känsla av samhörighet med 

11. Mosse, George L., The ImageofMan: 7he Creation of M odern Masmlinity (New York
1996) s. 4-9.

12. Dudink, Stefan, Hagemann, Karen, Tosh, John, "Preface", i Dudink, Stefan, Hagemann,
Karen, Tosh, John (red.), Masrnlinities in politics and Wttr: Gendering modem history
(Manchester 2004a) xii.

13. Ahlbäck, Anders & Sundevall, Fia "Introduktion", i Ahlbäck, Anders & Sundevall, Fia,
Gender, \¼rand Peace: Breaking Up the Borderlines Ooensuu 2014) s. 6-8.
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andra svenskspråkiga skyddskårer i en sorts ideologisk rörelse med sin grund i 
den svensketniska rörelsen i Finland i stort. Dessa svenskspråkiga skyddskårer 
utgjorde därmed en viktig del i spridandet och konstruerandet av denna svenska 
nationella identitet, samtidigt som de även inkorporerade aspekter av olika 
maskulina ideal i relation till nationen och svenskheten. Att använda sig av 
analytiska verktyg som hanterar identitetsskapande ur ett nationellt perspektiv, 
minoritetsnationalistiska anspråk samt skapandet av maskulina stereotyper 
och ideal, är därmed fruktbart för att bidra med ytterligare ett perspektiv på 
formeringen av det vita Finland under mellankrigstiden. 

Forskningsläge 

Tidigare forskning om maskulinitet och genus i relation till krig har som 
nämnts ovan idag blivit allt mer omfattande och det finns ett flertal exempel 
på internationell forskning om maskulinitet, krig och nationer. 14 Forskning 
rörande maskulinitet har i allmänhet allt sedan 1980- och 1990-talet ökat 
kraftigt som en del av genusforskartraditionen och som ett allt mer omfattande 
eget forskningsområde. Förutom den historiska forskning om maskulinitet 
som produceras i en västerländsk kontext i stort, är det dessutom enligt Anders 
Ahlbäck och Fia Sundevall ett område som erhållit allt större uppmärksamhet 
och spridning i en nordisk kontext. 15 

När det kommer till tidigare forskning rörande det vita Finland, 
skyddskårsorganisationen, nationalism, fascism och radikala grupperingar i 
Finland så kan den som helhet anses som omfattande. 16 Den har dock i många fall 

14. För studier om maskulinitet, krig och medborgarskap se till exempel: Blom, Ida, 

Hagemann, Karen & Hall, Catherine (red.), Gendered Nations: Nationalism and gender 
order in the long ninetee11th century (Oxford 2000); Dudink, Stefan, Hagemann, Karen och 
Tosh, John (red.), Mascu/inities in politics and war: Gendering modern history (Manchester
20046); Dudink, Stefan, Clark, Anna och Hagemann, Karen (red.), Representing
masmlinity: Male citizenship in modern Western cu!ture (New York 2007).

15. Ahlbäck & Sundevall (2014) s. 6-8. För ytterligare exempel på detta se: Ahlbäck, Anders
& Kivimäki, Ville, "Masculinities at War: Finland 1918-1950", Nordicjoumalfor
Masm/inity Studies 2008; Ahlbäck, Anders, Manhood and the Making of the Military:
Conscription, Military Service and Mascu!inity in Finland 1917-1939 (Farnham 2014).

16. Se exempelvis, om skyddskårsorganisationen: Hersalo, Niilo V. & Raikkala, Hannes,
S11ojel11sk1111tain historia (Helsingfors 1955-1964); Vasara, Erkki, ¼lkoisen Suomen
urhei/evat soturit: S11ojel11sk1111tajä1jestön urheilu-ja kasvatustoiminta vuosina 1918-1939

(Helsingfors 1997); Strengell, Gunnar, Detfi-ia Finlandsförkämpar: Om kampen som 
ledde till självständighet for ett gräns/and mellan öst och väst jämte någm fosterländska
dikter och sånger (Grankulla 1998). Om finska inbördeskriget: Berglund, Tobias &
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enligt Roselius, Silvennoinen och Tikka länge dragits med vissa historiografiska 
problem. Deras bok Svart gryning behandlar först och främst de fascistiska och 
högerradikala grupperingarna i Finland under mellankrigstiden, som de menar 
utgjort ett undanskymt och bortglömt kapitel i finsk historia fram till idag. De 
menar att fascismen mer eller mindre har uteslutits ur finsk historieskrivning, 
och att det inte framkommit hur motstridig den finska mellankrigstiden 
egentligen var i relation till hur den många gånger har framställts inom den 
finska historieforskningen. Istället var det så att de fascistiska, nationalsocialistiska 
och högerradikala grupperingarna hade mycket större inflytande på andra 

organisationer inom det vita Finland än vad som framkommit tidigare i finsk 
historieskrivning. Däribland den finska skyddskårsorganisationen. 17 

Kari Selens Sarkkatakkien maa: Suojeluskuntajätjesto'ja yhteiskunta 1918-1944 
(Yllejackornas land: Skyddskårsrörelsen och samhället 1918-1944) utgör ett 
mycket omfattande verk om skyddskårsorganisationen som utkom 2001. Selen 
redogör i sin bok för skyddskårsorganisationens ställning och genomslag i det 

finska samhället och utför en grundlig studie av skyddskårsorganisationen och 
dess förehavanden under hela dess aktiva period. Selens verk är en studie av 
skyddskårsorganisationen och det finska samhället på en allmän och övergri
pande nivå, där han studerat sådana saker som dess medlemmar, tjänstemän 
och lokala arbete. Boken beskrivs av Selen som den första omfattande studien 
av skyddskårsorganisationen. 18 Förutom Selens omfattande och deskriptiva 
verk återfinns ett antal studier som hanterar lokala skyddskårer och det vita 
Finland utifrån olika perspektiv. 19 Undersölmingar av olika skyddskårer utifrån 
ett mindre traditionellt militärhistoriskt perspektiv har alltså genomförts, även 
om det inte återfunnits någon mer omfattande studie med ett mer renodlat 
genusperspektiv grundat i maskulinitetsteori. En av dessa lokala studier av det 
vita Finland och skyddskårsorganisationen utgörs av Miika Siironens licentiatav
handling från 2004. Siironens syfte är att ta reda på villkoren och formerna för 

Sennerteg, Niclas, Finska inbördeskriget (Stockholm 2017); Ylikangas, Heikki, Vitgen till 
Tamme,:fors: Striden mellan roda och vita i finska inbördeskriget 1918 (Stockholm 1995). 
Om nationalism och fascism, se Pekonen, Kyösti (red.), The nezv mdical right in Finland 
(Helsingfors 1999); Roselius, Aapo, Silvennoinen, Oula & Tikka, Marko, Svart gryning: 
Fascismen i Finland, 1918--44 (Helsingfors 2018). 

17. Roselius, Silvennoinen &Tikka (2018) s. 17-18.

18. Selen, Kari, Sarkkatakkien maa: S11ojel11skuntajä1jestö ja yhteiskunta 1918-1944
(Helsingfors 2001) s. 10.

19. Se exempelvis Oikarinen, Kimmo, "Hyrynsalmen suojeluskunca vuosina 1918-1944",
Faravid 2012; Lehtonen, Olli-Pekka, Kenen puolesta- ketä vastaan? Tammelan
mojeluskunta valkoista Suomea luomassa 1918-1939 Qyväskylä 1999).
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det vita Finlands kollektivism, genom att undersöka hur detta tog sig uttryck i 
det finska samhället och inom den lokala skyddskåren i Idensalmi. Han under
söker med hjälp av diskursanalys förekomsten av ideologi, symbolik, mentalitet 
och ritualer i relation till grundandet av den vita identiteten. Diskursen och 
symboliken erhåller mest uppmärksamhet av Siironen och någon inriktning 
på just maskulinitet i relation till detta verkar inte sättas främst utan finns med 
endast i begränsad utsträckning i analysen.20 

Ytterligare ett ämnesområde som har stor relevans för denna uppsats rör 
relationen mellan det svenska och det finska genom historien samt framväxten 
av den finlandssvenska identiteten och kulturen under 1900-talet. I sin bok 
Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 reder Max Engman ut 
de mer semantiska delarna av svenskheten i Finland samt det finlandssvenskas 
uppkomst och användning som begrepp och tanke. 21 Henrik Meinander tar vid 
efter Engman i sitt verk Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922-2015 genom 
att beskriva hur den svenska identiteten levt kvar i det självständiga Finland 
efter 1918. Fokus ligger för Meinander främst på hur den svenska identiteten 
utgjort grunden till den officiella tvåspråkighet som landet har än idag. 22 Dessa 
två verk har därmed en stor betydelse för forskningsläget rörande historien av det 
svenska i Finland och det finlandssvenska identitetsskapandet under det långa 
1800-talet. Både Engman och Meinander tar ett brett grepp om svenskhetens 
historia och utreder dess ursprung, livskraftighet, förvandling och de utmaningar 
som uppkommit mellan rikssprängningen år 1812 och vår nutid med stoppunkt 
vid år 2015. Även Ainur Elmgrens avhandling Den allmkäraste fienden: Svenska 
stereotyper i finländsk press 1918-1939 utgör en relevant del av det tidigare 
forslmingsläget. Elmgren studerar svenska stereotyper och nationalism i Finland 
under mellankrigstiden, med fokus på den ibland något ambivalenta relationen 
till Sverige och svenskarna samt olika föreställningar om dem.23 

20. Siironen, Miika, Valkoinen Suomi: Valkoisten ko!lektiivis1111s ja va!ta-asema iisalmelaisessa
paikallisyhteisössä vuosina 1918-1929 Qyväskylä 2004) s. 8, 25 och 154--155. l sin bok
Valkoiset: Vapaussodan perintö från 2012 vidareutvecklar Siironen sitt resonemang rörande
det vita Finland och argumenterar för att den vita terrorn och de utrensningar som
följde efter inbördeskriget kom att utgöra en mycket viktig del i argumentationen och
tankesättet bland vita, högerradikala grupperingar efter 1918. Gemensamma upplevelser
av kriget skapade sammanhållning och fortsatt aktivism för det vita Finland. Siironen,
Miika, Va!koiset: Vapt111ssoda11 peri11tö (Tammerfors 2012).

21. Engman (2016).
22. Meinander, Henrik, Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922-2015 (Helsingfors 2016}.
23. Elmgren, Ainur, Den allmkiiraste fienden: Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

(Lund 2008).
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Tidskriften Svenska Skyddskåristen 

Den svenskspråkiga tidskriften Svenska Skyddskåristen (SvSk) utkom under åren 
1919 till 1927 i med 24 nummer per år och därmed två nummer per 
månad. 24 I denna uppsats undersöks tidskriftens utgivning under hela denna 
period.25 SvSk beskrevs av dess bildare och utgivare som ett allmänt organ för 
sk:yddskårsrörelsen i svenska Finland. Syftet med tidskriften var att väcka och 
främja en samhörighetskänsla mellan, samt underlätta arbetet för, de svenska 
sk:yddskårerna runt om i svenskbygderna. Tidskriften skulle agera som ett språkrör 
för dem och deras medlemmar och bidra till uppfyllandet av deras mål. De 
svenskspråldga skyddskårerna var i minoritet inom skyddskårsorganisationen 
som helhet. Därmed ansågs det finnas ett behov av ett allmänt organ i form 
av en tidskrift som nådde ut till medlemmarna och skapade intresse för 
sk:yddskårssaken. Uppmärksamheten skulle riktas mot allt som hade ett samband 
med sk:yddskårsrörelsen i de svenska bygderna. Innehållet utgjordes av allt 
från uppsatser om ämnen som rörde skyddskårens verksamhet och militära 
utbildning till diskussionsinlägg om samtida politiska frågor, annonser och 
meddelanden om tävlingar och minnesåtergivelser inbördeskriget 1918 
och dess förberedelser. Meningen var att samtidigt som den skulle utgöra en 
matnyttig och instruktiv tidskrift skulle den även vara underhållande och främja 
ett intresse för organisationen hos dess medlemmar. För rapporteringen stod 
ett antal ombud som verkade i olika städer.26 

Då syftet var att främja samhörighetskänsla lades en hel del fokus i SvSk på 
just de frågor som berörde svenskheten, det svenska i Finland och det svenska 
språket. Vikten av ett starkt band till svenskheten framkommer tydligt i SvSk 
som en särskiljande aspekt i relation till det finska. Fokus låg på att skydda, 
främja och lyfta den egna svenskspråkiga gruppen, och inte bara skyddskårister 
utan hela den svenskspråkiga befolkningen i Finland överlag. På grund av dess 
syfte utgör SvSk ett fördelaktigt material i studiet av denna specifika svenska 

24. Detta med undantag för år 1919 då det utgavs 18 nummer totalt, samt åren 1924-1925
då det utgavs 36 nummer per år och därmed tre nummer per månad.

25. År 1927 togs beslut om att istället inrätta en mer omfattande och gemensam tidskrift vid
namn Skyddskåristen, då den tidigare tidskriften SvSk inte vara nog representativ för 
alla de fyra svenskspråkiga skyddskårsdistrikten (Åboland, Vasa, Helsingfors och Nylands 
södra). Denna skulle agera som ett gemensamt organ och språkrör för de svenskspråkiga 
skyddskårerna och Lotta-Svärd avdelningarna med en redaktion baserad i Helsingfors. 
"Till landets svenska skyddskårer och Lotta-Svärd avdelningar", SvSk nr 16 den 11 
november 1927, s. 6. (Här har endast föregångaren SvSk studerats.) 

26. "Prenumerationsanmälan Svenska Skyddskåristen 1919", SvSk, m 1 den 1 april 1919,
Digi, s. 2.
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minoritetsgrupp i sökandet efter formuleringar rörande identitet, nationalitet och 
maskulinitet. Tidskriften kan anses vara ett språkrör för dessa uppfattningar och 
det specifika uttryck de tog sig hos de svenskspråldga skyddskårerna, i relation 
till deras position som en del av det vita Finlands nations- och identitetsbygge. 
I en tid då många svenskspråldga i Finland själva upplevde det som att deras 
språk och kultur var hotad blir det i ett renodlat svenskspråkigt organ som detta 
en fråga om en väldigt specifik föreställning om den egna gruppens rättigheter 
och skyldigheter. 

Skyddskårsorganisationen i Finland 1917-1944 

Skyddskårsorganisationen i Finland var al<tiv mellan 1917 och 1944 och utgjorde 
en frivillig försvarsorganisation och stödtrupp till den reguljära finska armen. 
Den bildades 1917 med syftet att upprätthålla lag och ordning i landet. Hösten 
1917 utgjorde en orolig period i Ryssland. De ryska bolsjevikerna hade gjort 
revolution vilket innebar att det allmänpolitiska läget i landet var oroligt och 
oförutsägbart. Detta spred sig så småningom västerut över till Finland, vilket 
i sin tur slutligen utmynnade i Finlands självständighetsförklaring 6 december 
1917. I slutet på januari 1918 bröt så det finska inbördeskriget ut mellan 
de något förenklat - socialistiska röda och borgerliga vita. Inbördeskriget 
utgjorde en del av ett storpolitiskt sammanhang i och med det pågående första 
världskriget och kan även beskrivas som en reaktion på det osäkra politiska läget. 
Central för konflikten var frågan rörande vem som skulle styra den nyfödda 
finska nationen. I och med inbördeskrigets utbrott kom skyddskårerna att mer 
eller mindre utgöra kärnan i den borgerliga och konservativa vita sidans arme. 
Efter krigets slut i maj 1918 fortsatte de sin gärning som hjälptrupp till den 
nyligt införda reguljära armen och de agerade som extra manskap vid behov. 
Skyddskårens uppgifter var dock inte endast strikt militära utan inbegrep också 
sociala och politiska aktiviteter.27 

Skyddskårsorganisationen beskrivs av Jussila, Hentilä och Nevakivi 
som det vita Finlands starkaste försvarsorganisation. Dess roll som frivillig 
försvarsorganisation ratificerades i författningen i februari 1919, och befåstes 
ytterligare med en lag som antogs år 1927. Jussila, Hentilä och Nevakivi 
beskriver skyddskårsorganisationen som helhet som moderat till sin politiska 
åskådning med en starkt antikommunistisk hållning även om den officiellt 

27. Nevala-Nurmi, Seija-Leena "The Gendered Defence Family in Finland 1918-1944",
i Ahlbäck, Anders & Sundevall, Fia (red.), Gender, Witr and Peace: Breaking up the
Borderlines (Joensuu 2014) s. 24-26.
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inte blandade sig i partipolitiken.28 Dess genomslag och aktivitet på lokal nivå 
var omfattande och Seija-Leena Nevala-Nurmi menar att det fanns en lokal 
skyddskår i princip i varje liten kommun över hela landet under dess aktiva 
period. Det fanns både svenskspråkiga och finskspråkiga skyddskårer sorn 
arbetade inom olika områden och på olika orter. De höll i ett flertal aktiviteter 
så som militära övningar, idrottsliga evenemang av olika slag, parader och andra 
fritidsaktiviteter. Samtidigt var de huvudsakliga målen med aktiviteterna att 
främja försvarsviljan samt att upprätthålla lag och ordning.29 När skyddskåren 
sedan förbjöds i och med avtalet om vapenstillestånd med Sovjetunionen vid 
slutet av fortsättningskriget i september 1944, var dess tid som landsomspännande 
frivillig försvarsorganisation över och skyddskårerna upplöstes.30 

Svenskt blod och germanskt kulturarv: historiska band till Sverige 

De historiska anknytningspunkterna till Sverige och det svenska var många och 
betydelsefulla för de svenskspråkiga skyddskårerna. Ett exempel på detta ges i en 
artikel i SvSk om när Vasa Grenadjärbataljon under inbördeskriget 1918 inhystes 
på Liuksiala gård, i vilken skribenten Grenadjären anmärkte på detta till sina 
stridskamrater. Grenadjären beskrev det som att Karin Månsdotter - maka till 
kung Erik XIV hade varit inhyst där på 1500-talet. För Grenadjären passade 
detta utmärkt 350 år senare då denna grupp "svenska krigare" ute i strid för 
frihet fick möjligheten att ta vara på historiens vingslag och vad de upplevde 
som ett band till det svenska arvet. En stridskamrat till skribenten var däremot 
inte så imponerad och undrade vad det egentligen var att tala om då " det är väl 
skillnad på ett kungligt kvinns och en flock officerare". Skribenten gav då svar 
på tal och påpekade att "Karin Månsdotter hörde till krigarskrået; hennes far 
var ju korpral". 31 Det var mycket betydelsefullt för dessa män från Österbotten 
att de så kallade "svenska krigarna" stod på den mark och inhystes där en svensk 
Vasadrottning hade bott 350 år tidigare. Deras frihetskamp legitimerades genom 
att erhålla kontakt med det svenska arvet genom den kungliga Vasaätten. De 
historiska banden till stora namn som Vasa spelade på detta vis en viktig roll 
i framförandet av en självbild och identitet bestående till stor del av vad som

uppfattades som ett ärorikt svenskt arv. 

28. Jussila, Osmo, Hemilä, Seppo & Nevakivi, Jukka, From Grand Duchy toa .Modem State: A
Political Histo1y of.Finland since1809 (London 1999) s. 143.

29. Nevala-Nurmi (2014) s. 24-26.
30. Jussila, Hentilä & Nevakivi (1999) s. 222.
31. "Vasa Grenadjärbataljon", SvSk nr 3 den 1 februari 1921, Digi, s. 7.
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Förutom historiska band var det även viktigt för skyddskåristerna att betona 
det blod som de menade ännu rann i ådrorna på den svenskspråkiga befolkningen 
i Finland. Som exempel på detta kan ännu en gång ges ett inlägg skrivet av 
Grenadjären i form av en återgivelse av inbördeskriget 1918. Grenadjären och 
hans kamrater hade blivit inskrivna i ett truppförband som inom någon vecka 
skulle skickas ut till fronten. Det sällskap han hade hamnat i var enligt hans 
egen utsago "gott karlsällskap" och bestod av en samling män från hela svenska 
Österbotten. Dessa män utgjordes av vad som framfördes som friska och hurtiga 
pojkar från Soklot, humoristiska Gamlakarleby-bor, raska gossar från Sideby, 
Lappfjärd, Tjöck, Övermark, Korsnäs, Malax, Petalax, Korsholm (Mustasaari), 
Esse, Kronoby, Jeppo och ett antal andra platser. Därmed konstaterade skribenten 
att "[d]ervar således oblandat ariskt blod, som rann i den bataljonens ådror".32 

Här etablerades ett samband mellan de svenskspråkiga skyddskårerna och ett 
upplevt ariskt arv, i sin tur relaterat till den "svenska stammen" och det svenska 
historiska arvet genom de tydliga geografiska angivelserna. Det var däremot 
inte bara tal om ett svenskt och ariskt arv utan även ett gemensamt germanskt 
arv. Det ariska arvet verkar ha uppfattats som svenskt till sin karaktär medan 
det germanska arvet stod för ett mer övergripande västerländskt (kultur)arv. 

Sundback konstaterar att det finns tre huvudtyper av kollektiva identiteter 
nationalitet, etnicitet och ras som alla är besläktade med varandra och 

kännetecknas av att de oftast hänvisar till särskild härkomst och kultur. Hon 
menar samtidigt att just rasbegreppet baserat på fysiska kännetecken, så som 
hudfärg-i den finska och finlandssvenska kontexten saknar relevans. Sundback 
påpekar samtidigt att även om det saknas relevans i rasbegreppet i egenskap av 
fysiska kännetecken, så förekom rasargument i språkdebatter under 1920- och 
1930-talen. Då i form av referenser till härkomst samt kulturella och sociala 
egenskaper. Detta upphörde dock efter andra världskriget och dess händelser.33 

Sundback verkar därmed mena att ras som fysiskt kännetecken inte hade 
relevans, medan det som var relevant var andra egenskaper som relaterades till 
ras. Egenskaper baserade i ett socialt och kulturellt perspektiv som exempelvis 
beteende, intelligens och så vidare. Tankar om rastillhörighet var något som 
vid denna tid förekom allmänt bland de svenskspråkiga grupperna i Finland. 
Henrik Meinander beskriver hur vissa inom den svenskspråkiga studenteliten 
under 1910-talet influerades av tidens mest inflytelserika europeiska rastänkare, 
och därmed började benämna sig själva som germaner. Den finskspråkiga 

32. "Vasa Grenadjärbataljon", SvSknr 19 den 1 oktober 1920, Digi, s. 7.
33. Sundback (2010) s. 46.
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befolkningen i landet förstods istället som en folk.stam besläktad med slaverna. 
Meinander påpekar samtidigt att det fanns framstående svenskspråkiga 
vetenskapsmän som inte ville befatta sig med dessa benämningar utan snarast 
tog avstånd från dem. Dessa vetenskapsmän pekade istället på den växelverkan 
och samvaro som genom tiderna pågått mellan de två språk.grupperna, med 
språkbyte, ingiften, migration och kulturella förskjutningar. Trots motståndet 
från vetenskapsmän och olika försök till klargörande av rasliga frågor kvarstod 
en fortsatt stark ras- och kulturdiskussion bland de svenskspråldga grupperna. 
Vetenskapsmän i Finland stod frågande inför den tydliga och omfattande 
påverkan som europeiskt rastänkande verkade ha även där. Dessutom uppfattades 
de rasinriktade debattörerna som stilistiskt mycket skärpta och enträgna, vilket 
även det gav upphov till viss förvåning bland vetenskapsmännen.34 

Vidare rörande ett germanskt arv beskriver Anders Ahlbäck hur en beundran 
för det tyska kejsarriket hade väckts bland den utbildade eliten i Finland 
under decenniet före första världskriget. Fokus för denna beundran låg på den 
militära, ekonomiska och vetenskapliga styrka som de uppfattade fanns inom 
det tyska kejsarriket. Med detta följde även en beundran för vad som sågs som en 
germansk kraft och förmåga uttryckt via uppfattningar om ras och en hyllning 
av saker som enligt dem ansågs eftersträvansvärda. Sådana saker var exempelvis 
manlighet, idrott och aktivism. Detta innebar att det i denna germanska kraft 
ansågs ingå egenskaper som kraftfullhet, intuition och aktion. Sådana egenskaper 
var överlägsna och främjade manlighet, idrottsliga och fysiska aktiviteter och så 
vidare. Det var främst bland unga män i den svenskspråldga överldassen som 
dessa ideal framstod som eftersträvansvärda, och Ahlbäck argumenterar för att 
det fanns en germansk kult av manligt agerande som tilltalade dem. De ansåg att 
de befann i en utsatt situation då allt fler finskspråkiga tog plats inom högre 
utbildning, handel och administration områden som under mycket lång tid 
hade dominerats av den svenskspråldga eliten och som nu följaktligen behövde 
skyddas. Socialistiska strömningar i samhället uppfattades också de som hotfulla. 35

Svenska kvaliteter och karaktärsdrag: positiv och negativ svenskhet 

Förutom de historiska banden samt det svenska arvet och blodet som 
framställdes som betydelsefullt och positivt för skyddskårerna, var det även 
viktigt att kunna tillskriva sig vad som ansågs vara specifika svenska kvaliteter 

34. Meinander (2016) s. 24. 

35. Ahlbäck (2014) s. 74.
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och karaktärsdrag. I ett särskilt nummer 1921 beskrevs "Närpesbon och några 
av hans karaktärsdrag". Skribenten hävdade att befolkningen i Närpes var "så 
gott som rent svensk" och att den uråldriga svenska dialekten fortfarande talades 
av de flesta i bygden.36 Där i Närpes fanns enligt samma artikel de stoltaste 
och friaste svensk-österbottningarna som absolut inte uppträdde med någon 
"slavnatur" eller inställsamhet. Deras natur kännetecknades, hävdades det, av 
stolthet, värdighet och ära med en svenskhet som genomsyrade både själ och 
hjärta. Det svenska språket var mycket viktigt. Även om handlingar som att 
bemöda sig om att prata finska med sina finskspråkiga grannar kunde peka på 
motsatsen, rörde det sig då inte om en nedvärdering av det egna språket, utan 
tvärtom om att vara en gentleman och tala grannens språk. Finländaren i sin tur 
ansågs nämligen ha svårt att lära sig det svenska språket.37 Beskrivningen 
av skillnaden mellan den svenskspråkiga gentlemannen och den svårlärde finska 
grannen visar därmed på en vilja att särskilja det finska och det svenska. De 
positivt laddade egenskaper som tillskrivs den svenskspråkiga Närpesbon ställs 
i relation till den svårlärde och implicit något tröge finske grannen. 

Artikeln vittnar samtidigt om språkets betydelse som identifikationsmedel 
samt föreställningar om finskan som underlägsen svenskan. Delvis grundade 
sig denna inställning i en uppfattning om den finska "rasens" underlägsenhet 
i relation till den svenska. Meinander menar som nämnts ovan att sådana 
ideer om rasbaserade kvaliteter förekom i Finland under mellankrigstiden, 
även om de inte var lika vanligt förekommande eller fick lika starkt fåste som 
i Sverige. Trots detta talades det även inom vissa svensksinnade grupper om 
rastillhörighet och nationalitet som grund för olikheter och mer eller mindre 
önskvärda kvaliteter hos svenskar och finnar.38 Några av de önskvärda kvaliteter 
som kopplades samman med svenskheten återfinns i beskrivningar av de som av 
skyddskåristerna benämndes som rikssvenskar. Dessa rikssvenskar verkade många 
gånger inom skyddskårerna som exempelvis befål. I en återgivelse av minnen 
från Satakunta-fronten under inbördeskriget 1918 från signaturen "En som 
var med", beskrivs hur Vasa skyddskår (VSK) fick ett kulsprutekompani 
med en rikssvensk sergeant som chef. Hans namn var Karl Artur Andersson. 
Andersson blev mycket omtyckt bland mannarna och detta förklaras i huvudsak 
med hänvisning till hans upplevda "svenska sätt" att föra sig: 

36. "Närpesbon och
s. 4.

av hans karaktärsdrag", SvSk nr 18 den 20 september 1921, Digi, 

37. "Närpesbon och några av hans karaktärsdrag", SvSk nr 18 den 20 september 1921, Digi,
s. 4,

38, Meinander (2016) s. 24 och 28. 
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Intet spår av detta skroderande översitteri, som i så många fall var 
till finnandes hos våra svenska officerare och som ofta gjorde dem så 
innerligen impopulära bland manskapet - nej, tvärtom: anspråkslös, 
saktmodig, men ärlig och duglig, viljekraftig och energisk, när det 
gällde att driva igenom viktiga och nödvändiga mån om sitt folk, 
vars bästa han alltid höll på, ridderlig och lojal mot sina överordnade, 
även när dessas beslut om ej precis felaktiga, så måhända icke i allo så 
absolut lyddiga! ej voro alldeles förenliga med hans omdömen, som 
säkert stödde sig på en större militärisk kapacitet.39 

Överlag riktades ofta anklagelser om arrogans och överlägsenhet mot 
svenskspråkiga officerare under denna tid. De anldagades förutom detta även 
för att inte förstå manskapets sinnelag språk, utan istället ha en 
dålig attityd i relation till soldater och kollegor som var finskspråkiga. Dessutom 
ansågs de medvetet hindra finsksprål<iga officerare från att erhålla fortbildning 
och befordringar. 40 Rikssvensken Andersson besatt däremot de egenskaper som 
var eftersträvansvärda för en bra ledare. Den ursprungliga svenskheten bands i 
detta fall till en mer jordnära disposition istället för det snobberi och översitteri 
som ansågs vara vanligt bland de inhemska svenskspråkiga officerarna. Samma 
positivt laddade kvaliteter ansågs fortfarande också finnas närvarande hos framför 
allt de österbottniska svenskarna.41 

Ytterligare ett exempel på önskvärda svenska egenskaper återfinns i 
beskrivningen av Vasa skyddskårsdistrikts nya stabschef, överstelöjtnant Martin 
Ekström, i januarinumret av SvSk år 1920. Ekström var rikssvensk och hade 
deltagit på skyddskårernas sida i inbördeskriget med vad som beskrevs som 
en "gammalsvensk krigarglans". Ekström var även utrustad med vad som 
beskrevs som ett ljust, svenskt lynne som ledde honom till seger i strid. För att 
åter igen peka på de historiska banden beskrevs det som att "det är något av 
rytmen hos Karl XU:s stövlar, som även gör hans fjät bevingade".42 Detta så 
kallade svenska lynne och denna gammalsvenska krigarglans utgjorde en del av 

39. "Minnen från Satakunta-fronten", SvSk nr 7 den 1 juli 1919, Digi, s. 2 -3.
40. Ahlbäck, Anders, "Ärans och hjältarnas anspråk: Militär manlighet och de svenskspråkiga

männens medborgarskap i det nya Finland, 1918-1925", Historisk Tidskrift for Finland
2012, s. 65.

41. Se exempelvis: "Närpesbon och några av hans karaktärsdrag", SvSk nr 18 den 20
september 1921, s. 4; "Med österbottningar i fält", SvSk nr 18 den 20 september
1921, Digi, s. 5; Nä;roe,;bv,tde1�s stoltaste historiska minne", SvSk nr 28-29 den 10 
oktober 1925, Digi, s. 2-5. 

42. "Överstelöjtnant Martin Ekström", SvSk nr 1 den 13 januari 1920, Digi, s. 3.
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det som bidrog till rikssvenskarnas goda ställning bland skyddskåristerna. De 
rikssvenska männen hade enligt skyddskåristerna själva svenska krigarsinnen, var 
högsinnade och strävade efter det goda, rätta och sanna.43 Det var egenskaper 
som relaterades till deras egen svenskhet och som i sin tur därmed kunde relateras 
till en positivt laddad svenskhet samt ett fördelaktigt arv för skyddskårerna 
och dess svenskspråkiga medlemmar. Detta kan relateras till det Max Engman 
beskriver som olika ställningstaganden till Sverige och det svenska i Finland. 
Engman menar att det inte alltid är möjligt att se tydliga skillnader mellan 
dessa ställningstaganden och att det svenska kommit att spela lite olika roller 
i olika sammanhang. Finskhetsivrare vid sekelskiftet 1900 kunde av princip 
vara negativt inställda till sådant som ansågs vara gammal- eller rikssvenskt, då 
det symboliserade de svenskspråkigas anspråk på rollen som kulturbärare. De 
svenskspråkiga i Finland vid tiden menade att de bar vidare svenska traditioner 
och förmedlade västerländsk kultur till det barbariska finska folket. Detta hade 
även att göra med ett ökat behov av att framhäva svensk kultur och det svenska 
språket, i och med en allt mer försvagad ställning för det svenska språket i 
Finland vid samma tid. 44

I detta sammanhang blir det en något komplex idevärld som framträder 
i och med att de rikssvenska befälen och svenskspråkiga skyddskårerna/ 
skyddskåristerna sågs som bärare av denna positiva svenskhet och kultur, som 
de egna svenskspråkiga befälen inte alltid ansågs besitta. Istället blir det en 
fråga om det faktum att den svenskspråkiga allmogen och överheten under 
1800-talet såg på varandra med en tydlig klassgräns emellan. Engman beskriver 
det som att den svenskspråkiga överklassen hade mycket litet intresse för den 
svenska allmogen, likt hur överklassen på många andra ställen i Europa såg på 
den mindre bemedlade befollmingen. Det var först i och med att språkfrågan 
och den svenska samlingsrörelsen tog fart på allvar vid sekelsldftet 1900 som 
det blev fråga om en mer samlad svenskspråkig gruppering.45 I fallet med 
dessa svenskspråkiga skyddskårister och motståndet mot de egna befälen kan 
detta härledas till en syn på klasstillhörighet och vad som närmast kan kallas 
för ett förakt inför överheten. Därmed ansågs den egna gruppen av jordnära 
skyddskårister och rikssvenskar med så kallat "gammalsvenska" egenskaper vara 
de som utgjorde bärare av den egentliga och eftersträvansvärda svenska kulturen. 

43. "Vasa Grenadjärbaraljon", SvSk nr 22 den 15 november 1920, Digi, s. 6; "Löjtnant G.
Cronstedt död", SvSk nr 11 den 1 juni 1921, Digi, s. 6.

44. Engman (2016) s. 17.
45. Engman (2016) s. 158-159.
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De svenskspråkigas rättigheter inom det frivilliga försvaret 

Även om de svenska skyddskåristerna själva ansåg att deras språk och arv var 
mycket betydelsefullt, var det inte alla som delade denna uppfattning utan 
de upplevde det snarare som att deras svenskhet sågs som något negativt 
och icke önskvärt av framför allt den finskspråldga befolkningen. Inom Åbo 
skyddskårsdistrikt (ÅSKD) fanns det just av denna anledning ett utbrett 
missnöje bland de svenskspråkiga skyddskåristerna år 1919. Missnöjet grundade 
sig i en upplevelse hos de svenskspråkiga av att vara förfördelade, samt i vad 
som uppfattades som olika försök att skada svenska intressen.46 Intresset för 
skyddskåren i svenska Åbo land hade under år 1919 minskat kraftigt och "de 
svenska skyddskårerna i det för övrigt övervägande finska distriktet fatt lov att 
spela styvbarnets beklagliga roll" .47 De svenska skyddskårernas rätt att erhålla 
order och meddelanden på sitt modersmål hade enligt dem själva förbisetts. En 
konsekvens av detta hade enligt dem blivit att många av cheferna och staberna 
inte kunde bibehålla relationen till den officiella ledningen på ett adekvat sätt, 
vilket i sin tur ledde till det låga intresset bland medlemmarna. Tanken på ett 
särskilt svenskt skyddskårsdistrikt hade därför väckts för att förbättra situationen 
för de svenskspråkiga. Ett problem var det mycket svåra ekonomiska läget, som 
gjorde att en eventuell tillkomst av ett nytt skyddskårsdistrikt var tvunget att 
förlita sig till stor del på allmän offervillighet. Det var även av mycket stor vikt 
att ledningen i den sydligare landsdelen förstod betydelsen av att få till stånd 
en sådan förändring för de svenskspråkigas bästa.48 

I ett senare nummer av SvSk år 1919 inkom ett inlägg i debatten till fördel 
för uppdelningen av distrikten, där åsikten fördes fram att om språket var 
problemet var en uppdelning i olika distrikt den enda lösningen. Som exempel 
nämndes Vasa skyddskårsdistrikt (VSKD) där samarbetet hade bibehållits på 
ett bra vis trots språklig uppdelning av distriktet. Att det hade fallit så väl ut 
menade skribenten berodde på att skyddskårernas verldiga uppgift att skydda 
hem och hembygd i slutändan verkade enande på de olika språkgrupperna. Det 
hade endast varit positivt och "genom delningen har den oskattbara fördelen 
vunnits att ett hämmande och arbetet förlamande språkgräl bragts ur världen". 49 

För att undvika språkliga konflikter som skulle kunna förhindra arbetet för den 
större saken vore det enligt flera av skribenterna i SvSk alltså bättre att dela 

46. "Förhållandena inom Åbo skyddskår", SvSk nr 12 den 15 september 1919, Digi, s. 7-8.
47. "Ett nytt svenskt skyddskårsdistrikt?", SvSk nr 16 den 15 november 1919, Digi, s. 3.
48. "Ett nytt svenskt skyddskårsdistrikt?", SvSk nr 16 den 15 november 1919, Digi, s. 3.
49. "Abolands skyddskårsdistrikt", SvSk nr 18 den 15 december 1919, s. 4.
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upp distriktet efter språkgränserna. De svenskspråkiga krävde att tas på allvar 
och erhålla de rättigheter och den position som de ansåg sig förtjänta av inom 
landets frivilliga försvar. 

Med ett utdrag ur den finska Suojeluskuntalaisen Lehti (Skyddskåristtidningen) 
exemplifierades i november 1924 hur det var möjligt att göra politik av allting 
på ett dåligt sätt. Just försvars-, språk- och nationalitetsfrågorna hade enligt 
skribenten kommit att bli tacksamma ämnen för att skapa debatt. Olika inlägg 
under pseudonymen "Aitosuomalisia" (Purfinnar) hade fört fram åsikter om 
befordringar inom armen, där andemeningen var att svenskheten ansågs ha 

gynnats extra mycket på senaste tiden. Kritiken grundade sig i frågan om språk 
och nationalitet och drog sig inte från att "stämpla som ofosterländska de män, 
vilka åtagit sig att bära ansvaret för vårt försvar och det på den grund att deras 
modersmål är svenska".50 I motsats till detta menade SvSks skribent att dessa 
svenska mäns fosterländska sinnelag inte gick att betvivla, då de i egenskap av 
jägarsoldater hade uppvisat att de med lätthet utgjorde några av landets bästa 
söner. Att det sedan hade blivit så att många inom de högre kretsarna inom 
militären var svenskspråkiga hade i sin tur att göra med att svenskspråkiga yng
lingar hade utgjort majoriteten bland dem som hade anslutit sig till jägarrörelsen 
i samband med inbördeskriget 1918. Att dessa män nu hade kommit sig högre 
upp i de militära leden var ingenting som kunde anses märkligt. Befordringarna 
var därmed inte felaktiga utan dessa män uppfyllde alla fosterländska krav som

kunde ställas på dem. Att slänga sig med vad som enligt skribentens åsikt var 
ogrundade och ogenomtänkta beskyllningar var inget annat än skadlig agitation 
riktad specifikt mot det svenskspråkiga befålet.51 

Debatten om de svenskspråkiga befälen fortsatte under 1925 när det skrevs 
om att en kampanj hade inletts mot ett antal officerare inom armen. Det var, 
enligt SvSk, en större fråga än det hade getts sken av. 

Frågan gäller verkligen något mera än den, huruvida en man av svensk 
börd kan och är berättigad att tjäna sitt land eller icke. Den gäller, huruvida 
riket har råd att avsäga sig de fosterlandsmedvetna, lagtrogna och erfarna 
krafter, som ställt sig i försvarets tjänst [kursivering i original]. 52 

Svenskarna i Finland var enligt skribenten innehavare av både pliktkänsla och 

50. "Under falsk flagg", SvSk nr 33 den 21 november 1924, Digi, s. 12,
51. "Under falsk , SvSk nr 33 den 21 november 1924, Digi, s. 13. 
52. "Obruten front?", SvSk nr 4 den 2 februari 1925, Digi, s. 1.
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Obruten front? 
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ansvarskänsla och de hade alltid ställt upp när fosterlandet kallade. Tillsammans 
med vad som sågs som ett ständigt hot från Ryssland innebar detta att alla försök 
att skapa social splittring endast kunde bidra till att försvaga folkets förmåga 
att försvara sig. Det ledde därmed också till att rikets öde stod på spel. Den 
finska nationen ansågs av just denna skribent vara stor nog för både svenskar 
och finnar och alla dugliga medborgare behövdes för dess säkerhet. Att offra 
den gemensamma kulturen, sederna, historien och fosterländska intressen som 
hade utvecklats mellan språkgrupperna under århundraden för att lyssna på en 
skiftande opinion i dagspressen var att kasta bort långvarig utveclding sida vid 
sida. Rikets undergång var det enda som fanns att hämta i en sådan splittring 
och svenskarnas rätt att tjäna vad som även var deras fosterland var historiskt 
förankrad. Istället beskrevs respekten för varandras "nationella särart" som det 
viktigaste för Finlands framtid. Hotet från öster var viktigare än frågor om vem 
som hade rätt att strida för nationen.53 

Även Anders Ahlbäck har iakttagit hur denna syn på de svenskspråkiga 
soldaternas och officerarnas hjältemod och uppoffringar framhölls som 
argument för att de hade språkliga rättigheter inom den finska försvarsmakten. 
Deras agerande i inbördeskriget sågs även som en anledning till att hela 
den svenskspråkiga befolkningen skulle erhålla språkliga rättigheter i den 
nybildade staten Finland. Bilden som framfördes var att de svenskspråkiga 
hade försvarat den lagliga regeringen i främsta ledet, medan ungefär hälften 
av den finskspråkiga befolkningen hade låtit sig förledas av revolutionen 
och socialismen.54 Debattörerna i SvSk ville med dessa inlägg sätta stopp för 
anldagelser om att de svenskspråkiga befålen inte skulle vara nog fosterländska 
och i stället peka på motsatsen: de var så fosterländska som de kunde bli tack 
vare sin svenskspråkighet, sitt svenska arv och sin tidigare gärning. Samtidigt 
flyttades fokus från språkfrågan till närvaron av det ständigt upplevda hotet 
från öster, för att på så vis påpeka att nationens säkerhet kom före sådana 
språldiga debatter. 

I strid för hembygd och fosterland: skyddskårerna som sista utpost 

Skyddskårsorganisationens huvudsakliga syfte var enligt dem själva att skydda 
hembygden, nationen och det finska folket från hot både utifrån och inifrån. 
Folkets fön'Varsduglighet skulle främjas och den lagliga samhällsordningen 

53. "Obruten front?", SvSk nr 4 den 2 februari 1925, Digi, s. 1.
54. Ahlbäck (2012) s. 57-58.
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värnas med hjälp av de 19 skyddskårsdistrikten och deras verksamhet runt om i 
landet. Skyddskårsorganisationen skulle agera stöd trupp till den reguljära armen 
och underlätta infrastruktur, försörjning, försvar och säkerhet vid ett eventuellt 
hot från en främmande makt och kanske även en regelrätt stridssituation. De 
lokala skyddskårerna kunde mycket väl förväntas bli de styrkor som först tog 
sig an fienden vid ett anfall, i väntan på att armen samlade sina krafter och 
tog över. När armen väl hade fått igång sitt tunga maskineri och påbörjat 
krigföringen var det skyddskårernas uppgift att säkerställa tryggheten på de 
platser där den inte befann sig. Vid eventuella strider på en skyddskårs hemort 
eller inom skyddskårsdistriktet kunde det även bli så att de fick strida sida vid 
sida med armen,55

Även om skyddskårernas huvudsakliga uppgift rörde hembygden fanns det ett 
omfattande fokus på det som hotade rikets gränser. Detta hot rörde framför allt 
det från öst i form av Ryssland, som många gånger benämndes som den "gamla 
arvfienden" Samtidigt bands även det ryska hotet samman med det upplevda 
inhemska hotet från vänstergrupper, socialister och kommunister. Detta var ett 
hot som för skyddskårerna levde kvar i minnena efter inbördeskriget 1918. De 
vägrade bortse från "de röda" och den fara de ansåg att de utgjorde mot deras 
vision om det finska samhället. Misstron mot de röda och ryssarna utgjorde en 
viktig del av skyddskårsorganisationens motivering för att fullfölja sitt syfte. De 
röda ansågs vara landsförrädare som gick ryssarnas ärenden, vilket gjorde dem 
medskyldiga till de brott som begicks i Rysslands namn. Att de svenskspråkiga 
skyddskårerna agiterade för hård aktion mot dessa grupper och mot ryssarna 
kan, sett ur deras perspektiv, förldaras som ännu ett led i att försvara nationen, 
hembygden och folket. 

Den inställning som de svenskspråkiga skyddskårerna hade till försvaret av 
nationen var därmed, menade skribenter, starkt grundad i en känsla för både 
rötterna i hembygden och rikets övergripande säkerhet. I en dikt i SvSk från 
1926 beskrevs det som att människans instinkt var att skydda sig själv i hemmets 
trygga vrå, men att det var viktigt att inte glömma bort att skydda fosterjorden: 
"Du, som eget hem vill vårda, vårda fosterlandet med! [ ... ] Mänska, du 
som älskar hemmet, och dig själv vid hemmets härd, har du glömt det större 
hemmet, fosterjorden, dig beskärd, att du må den sådan omsorg giva, som 
den nog är värd?" Plikten att försvara och skydda gällde inte heller bara de 
egna i familjen och släkten eller det egna hemmet, utan också de som delade 

55. "Skyddskårernas uppgifter", SvSk nr 3 den i maj 1919, Digi, s. 2.
56, Se exempelvis "Femårsminnet", SvSk nr 3 den 1 februari 1923, Digi, s. 1.
57. "Har du glömt", SvSk nr 20 den 15 oktober 1926, Digi, s. 3.
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liknande öden och levde i samma land under samma förhållanden och lagar. 
Fosterlandet och begreppets användning som benämning på alla de tusentals 
hem som fanns runt omkring innebar att plikten sträckte sig långt bortom den 
egna tomtgränsen och de egna nära släktleden. På ett poetiskt och målande sätt 
beskrevs fosterlandet i ett tal vid avläggande av soldateden 1921 som en enda 
gemensam stor moder. Denna moder skulle erhålla samma respekt, uppoffringar 
och kärlek som den faktiska fysiska moder som hade fött dem alla. I slutändan 
var det nog så att "Gud bevare fosterlandet, ringa är allt annat sen".58 

Fosterlandet förpliktade och hade möjligheten att sammansvetsa folket till 
att arbeta tillsammans för dess skull, samt för de släkten som skulle komma. 
Det var även ett arbete för att bibehålla och hedra de som hade kommit före 
och vad de hade gjort och offrat för det som var rätt. Plikten och förvaltandet 
av arvet från kriget 1918 var en del av den uppoffring och det mod som krävdes 
i en ädel strävan för fosterlandets skull. Fosterlandskärlekens närvaro hos folket 
var det som skulle garantera landets framtid. Detta enligt en skribent i SvSk som 
även menade att fosterlandet var "vår gemensamma moder, som vill forena oss 
över splittringarnas klyftor till gemensamma ansträngningar och uppoffringar 
för värnandet av andliga skatter, som giva livet dess rätta värde och varaktiga 
betydelse."59 För fosterlandets väl och ve och för fosterlandskärlekens skull var 
splittringar och klyftor inte av betydelse, det viktigaste var istället att fokusera 
på hur en bäst kunde tjäna fosterlandet och dess framtid. Det viktigaste var 
enligt skyddskåristerna själva att anstränga sig och agera för fosterlandets bästa 
genom att engagera sig i skyddskåren och lära sig försvara sig själv, hembygden, 
fosterlandet samt sina nära och kära. 

Den svenska folkstammen och den svenska jorden: bondeidealet 

Bandet till det som hade varit, det som komma skulle och hembygden lyftes 
fram som mycket viktigt i SvSK. En skribent beskrev det som att 

Mossbelupna stengärden tala sitt tydliga språk om förfådrens kärleksfulla 
arbete. Jag är omgiven av mångsekelgammal kultur. Rödjarna ligga 
glömda i sina okända gravar men deras verk består. Deras hjältegärningar 
har fallit oss till. Vårt är värvet att se till att allt varder förökat, förkovrat 
och tryggat. Ha vi mod och lust därför?60 

58. "Tal vid soldatedens avläggande av Nylands regemente å Sveaborg den 23. 11. 1921.",
SvSk nr 2 den 16 januari 1922, Digi, s. 1-2.

59. "Fosterlandet", SvSk nr 19 den 4 oktober 1927, Digi, s. 3. 
60. "Hembygdskärlek", SvSk, nr 14-15 den 1 augusti 1927, Digi, s. 1.
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Detta arbete hade utförts av anonyma "hjältar" som nu låg i okända gravar, men 
kom fortfarande deras ättlingar till nytta. Kärleken till hembygden beskrevs 
som något som växte sig starkare under högsommaren. Men för att se till att 
denna kärlek och vilja till försvar av hembygden och dess framtid växte också 
när sommaren var över menade skribenten att det krävdes flitigt arbete.61 

Maningen till kamp och försvar av hembygden relaterades ofta till förfädernas 
slit och kamp för att de efterlevande skulle få det bättre. Därmed var det de 
efterlevandes plikt att bevara det som hade lämnats åt dem att förvalta. Brytandet 
av den österbottniska jorden hade ett symbolvärde och de spår som förfäderna 
hade lämnat efter sig agerade som en fysisk påminnelse om just detta band till 
jorden och hembygden. 

De svenskspråkiga bönderna i Österbotten var oftast de som framställdes som 
de som skulle bära det finska samhället på sina - som det föreställdes - vältränade 
och stabila axlar. Norden var enligt en skribent i SvSk frihetens ursprungsort 
och de fria, jordägande odalmännen föregångare till de österbottniska bönderna. 
Odalmännen hade valt kungar från sina led och därmed var steget inte stort 
mellan kung och bonde, vilket vittnade om den styrka och härkomst som 
tillföll bönderna i samtiden. Bonden och bondeklassen hade enligt skribenten 
varit fri och självständig sedan sin början och accepterade inga inskränkningar 
av denna frihet. I stället valde han att göra fosterlandets sak till sin. Landets 
säkerhet och den lagliga ordningen hade sitt starkaste stöd i bönderna och 
bondeklassen utgjorde nationens ryggrad. De österbottniska bönderna hade 
enligt skribenten många gånger gått i täten för att försvara friheten. Dessutom 
menade hen att alla nog visste vilka som hade bildat den första stommen i den 
vita armen under inbördeskriget 1918, nämligen de österbottniska bönderna. 
Det var även böndernas och fädernas egenskaper som behövde tas till vara i 
framtiden då "Det hugstora, det karlavulna, rotstarka och kärnfriska måste för 
allan tid vara landets stöd och ryggrad, om landet och dess frihet skola kunna 
fortbestå och förkovras i alla avseenden."62 

Sigriour Matthfasd6ttir och Ann-Catrin Östman argumenterar för att det 
vid sekelskiftet 1800-1900 var vanligt förekommande att de österbottniska 
bönderna ansågs inneha en stark frihetslängtan. De sågs som tydliga exempel 
på krigisk.het och mannakraft samt representanter för det finska samhällets 
stabila ryggrad samtidigt som de även hade ett mycket starkt band till en svensk 

61. "Hembygdskärlek'', SvSk, nr 14-15 den 1 augusti 1927, Digi, s. 1.
62. "Bonden som frihetens värn", SvSk nr 23 den 11 augusti 1924, Digi, s. 1 -2.
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identitet.63 Nevala-Nurmi har visat att bondebefolkningen också ansågs viktig 
inom både den kvinnliga Lotta Svärd-rörelsen och skyddskårsorganisationen rent 
generellt. Bönderna och landsbygds befolkningen ansågs utgöra en betydelsefull 
del i nationens framtid. Om det fanns en stark och självständig bondebefolkning 
innebar detta att det även skulle finnas en inre vilja att försvara fosterlandet.64 

Bönderna utgjorde alltså ett exempel på önskvärda fosterlandsförsvarare och de 
hade kvaliteter som var eftersträvansvärda bland den svenskspråkiga befolkningen. 

Många unga på landsbygden flyttade dock från sina lokalsamhällen under 
mellankrigstiden, inte bara till städerna utan även till andra länder för att 
söka lyckan där. Detta lyftes fram som ännu en förlust för skyddskårerna, 
eftersom det rörde sig om personer som hade kunnat bidra med mycket till 
verksamheten. Det uppfattades som ett svek inte bara mot hembygden, utan 
även mot förfäderna och fosterlandet: 

Under årtusenden hava Dina förfäder med plog och svärd fört kulturen 
fram, vad gör Du? Härpå kunna vi direkt svara: sviker fanan och utvandrar 
till främmande land, vars industri Du ger den kraft, som Fosterlandet 
behöft, och återvänder först då det främmande landet förbrukat dina 
bästa krafter. 65 

Engman beskriver hur den svenskspråkiga elitens position blev allt svagare 
under slutet av 1800-talet och hur den vid sekelskiftet 1900 allt tydligare 
kunde se hur dess makt krympte. Försöken till mobilisering av svenska partier 
hade länge varit endast delvis lyckade och när de väl fick fotfåsce hos en större 
del av den svenskspråkiga befolkningen, insåg de att detta folk i allt större 
utsträckning höll på att själva "försvinna''. Detta så kallade försvinnande var 
i sin tur en konsekvens av assimilering, urbanisering och utvandring då den 
transatlantiska utvandringen var mycket omfattande i framför allt västra Finland. 
Många flyttade från Uleåborg och Vasa län samt de sydvästliga kustområdena i 
södra Finland till Sverige eller Amerika. När svenskägd jord blev allt mer viktig 
för eliten, tillsammans med dess strävanden efter en stabil svensk allmoge och 

63. Matthfasd6ttir, Sigriour & Östman, Ann-Catrin "Möte mellan manligheter. Nationalism,
bondeideal och (åter)skapandet av de övre skiktens manlighetsideal", i Fredriksson,
Göran (red.), Kömmaktens förvandlingar: E11 vit11bol, till Anita Göm11sso11 (Göteborg 2003)
s. 97-98.

64. Nevala-Nurmi (2014) s. 26.
65. "Notis", SvSk nr 3 den 21 februari 1924, Digi, s. 6. 
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befolkning, var denna befolkning beredd att sälja sin mark till högstbjudande 
för att ha råd med en resa till Amerika. Många av de som stannade kvar blev 
allt mer förfinskade. Det fördes diskussioner om att den " svenska jorden" skulle 
tillhöra den "svenska folkstammen", vilket innebar att emigrerande svenskar och 
inflyttande finnar som tog över blev ett problem i de kvarvarande svenskarnas 
ögon.66 

Ann-Catrin Östman menar med utgångspunkt i undersökningar av ett 
österbottniskt jordbrukssamhälle att det under tidigt 1900-tal verkar ha 
skett en förändring i synen på manlighet. Det manliga idealet blev allt mer 
individualiserat och det blev mycket viktigt att vara självständig. Unga män 
hade länge arbetat som drängar på olika gårdar men på grund av den ökade 
individualiseringen blev det allt svårare för många att acceptera en tjänst hos 
någon annan. En underordnad position i hushållet var helt enkelt inte längre 
kompatibel med ett manlighetsideal som i allt större utsträckning innebar ägande 
och en överordnad position i hushållet och äktenskap, utan blev i stället allt mer 
associerat med kvinnlighet. Därmed blev det allt vanligare att österbottniska 
män emigrerade eller sökte sig till självständigt förtjänstarbete istället för att 
stanna kvar i hembygden och ägna sig åt jordbruk.67 

Fosterlandets väl skulle alltså främjas inte bara genom bevarandet av 
hembygden i allmänhet, utan också den svenska jorden mer specifikt. År 1922 
skrevs i SvSk om en fest hållen för skyddskårerna i Borga socken. Där hade 
en fana satts upp över scenen med följande budskap: "Här samlas vi till kamp 
för hembygd, modersmål och fosterland". 68 Detta citat belyser väl det fokus 
som de svenskspråkiga skyddskårerna hade i sin gärning och även betydelsen 
av relationen mellan dessa tre delar. För det första symboliserade hembygden 
det lokala sammanhanget; för det andra förankrade detta lokala sammanhang 
skyddskårerna i ett större rumsligt perspektiv i form av fosterlandet och dess 
gränser; och för det tredje band det svenska språl<et och modersmålet dem 
samman ytterligare i egenskap av ett gemensamt arv: svenskheten och den 
svenska jorden. Det symboliska värdet i samtliga dessa tre delar var stort för 
de svenskspråkiga skyddskårerna. 

66. Engman (2016) s. 322-323.
67. Östman, Ann-Catrin, Mjölk och jord: Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett 

österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870-1940 (Åbo 2000) s. 78-79. 
68. "Skyddskårsfest för Borgå sockens förenade skyddskårer", SvSk nr 11 den 1 juni 1922, 

Digi, s. 2.
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En plikttrogen och modig man: maskulina ideal 

Att vara skyddskårist innebar att vara en del av ett sammanhang där disciplin, 
plikttrogenhet, kamratskap, lydnad, offervillighet och fosterlandskärlek alla 
ansågs utgöra mycket viktiga beståndsdelar. Detta framgår i en artikel publicerad 
i SvSk 1923, där den ideale skyddkåristen beskrivs. Grundvillkoret för att 
uppfylla sin uppgift till fosterlandet var enligt skribenten en god disciplin 
och god lydnad. Utan kvaliteter skulle det vara omöjligt att bibehålla 
sammanhållning, ledning och samverkan mellan skyddskårerna. Därefter var 
plikttrogenhet mycket viktigt då det innebar att var och en arbetade samvetsgrant 
och därmed blev en god medborgare och skyddskårist. Dessutom kunde ingen 
skyddskårsman bli en god sådan utan att efter bästa förmåga utbilda sig och 
förkovra sig. Kamratskapet var ytterligare en nödvändig del tillsammans med 
trofastheten till varandra. Alla skyddskårister skulle via dessa egenskaper hedra 
sin uniform genom att uppfylla förpliktelserna mot skyddskåren, kamraterna, 
samhället och sig själva. Att uppträda i uniform innebar att bete sig höviskt 
samt ha en god militärisk hållning för att föregå med exempel och påvisa 
skyddskårens betydelse och höga kvalitet. Varje man hade ett ansvar för att 
bibehålla detta och tillsammans med dessa egenskaper påvisa en uppriktig 
vilja för skyddskårens väl. Känslan av samhörighet och kamratskap utgjorde 
en mycket stor del av skyddskåristernas upplevelse och det var viktigt att de 
odlade denna kamratskap och stärkte detta band till varandra.69 

Denna typ av egenskaper var också något som skyddskårerna skulle fostra 
fram. Kapten Winell beskrev år 1919 hur skyddskårerna tillsammans med 
militären skulle fungera som de platser där folket skulle utveckla sina krafter 
samt erhålla "sin kroppsliga som moraliska och etiska uppfostran". Var och 
en skulle enligt kapten Winell ingjutas med pliktuppfyllelse, varm förståelse 
för varandra samt ett fosterländskt sinnelag. Det gällde att arbeta för de som 
levde just då i tiden men även för framtida generationer och deras lycka. Detta 
skulle åstadkommas med "enighet och ömsesidig välvilja, för höga ideal och 
gudsfruktan". Dessa egenskaper behövdes för att kunna hantera de krav som 
fosterlandet skulle komma att ställa på folket. Freden och landet behövde 
försvaras och var och en skulle därför resa sig till en mur som hindrade alla 
"hatfulla, hotfulla, fientliga vågor". 70 Om alla gjorde detta och folket beväpnades 

69. "Vasa distriktets 11 krets inför den nya utbildningsperioden", SvSk nr 2 den 15 januari
1923, Digi, s. 4.

70. Samtliga citat från: "Militära spörsmål av kapten Winell", SvSk nr 14 den 15 oktober
1919, Digi, s. 2.
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både fysiskt och med en stridsanda skulle landets framtid vara tryggad och det 
finska folket ha säkrat sin överlevnad. Det krävde vissa uppoffringar men med 
gemensam ansträngning kunde nationen w1dvika olycka. Priset var högt både 
för folket och eventuella fiender men kapten Winells inställning till detta pris 
blev tydligt i hur han avslutade sitt inlägg med den latinska frasen "Oderint, 
dum metuant!" (Må de hata (mig), blott de frukta (mig)!).71 Att ingjuta respekt 
och rädsla i fiender både inom och utom landets gränser med hjälp av ett 
starkt och samlat folkförsvar var det som var avgörande och återigen ställdes 
fosterlandet i första rummet. 

Enligt kapten Winell utgick de egenskaper som Finlands söner behövde för 
att försvara fosterlandet från manstukt, höga ideal samt moralisk och kroppslig 
uppfostran. För att säl<erställa segern var dessa egenskaper av allra största vikt 
och innebar att skyddskåristerna skulle kunna leva upp till de krav som ställdes 
på dem. Dessutom innebar det att de kunde fullgöra den plikt som hade ålagts 
dem.72 Ytterligare en skribent argumenterade för att den viktigaste uppgiften i en 
militär fostran var disciplin, och var och en var tvungen att förstå att "[l]ydnaden 
måste så att säga gå in i soldatens kött och blod" Det var däremot inte heller 
bra om detta genomfördes under tvång utan disciplinen skulle vara sträng men 
fortfarande human. För mannen i ledet och de värnpliktiga skulle disciplinen 
omvandlas till en inre frihet och inte utgöra ett ok som vägde allt för tungt.74 

Känslan och disciplinen var något som skulle frammanas hos männen i ledet, 
något som skulle komma ur en inre grundläggande frihet i att sälla sig till saken 
och därmed villigt underkasta sig den disciplin och lydnad som var nödvändig. 
De inre egenskaperna var även de en del av det frivilliga arbetet och det var 
viktigt att det inte blev till ett allt för starkt tvång. Om tvånget blev för stort 
och viljan att frivilligt ansluta sig för svag innebar det en risk för att männen 
avskräcktes samt att förstörde förtroendet för den militära ledningen och/ 
eller arbetets syfte. 

I en berättelse i SvSk 1925 presenteras - på dialekt alla fördelar med att 
vara medlem i skyddskåren. Berättelsen handlar om en far och hans son Jakob 

71. "Militära spörsmål av kapten Winell", SvSk nr 14 den 15 oktober 1919, Digi, s. 2;
"Oderint dum metuant", Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslag�-verk/
encyklopedi/1%C3%A5ng/oderint-dum-metuant, nedladdad 2018-09-14. Latinskt citat
ur en tragedi från slutet av 200-talet eller början av 100-taler f. v.t. som uppges ha varit ett
uttryck använt av kejsare Caligula.

72. "Militära spörsmål av Winell", SvSk nr 14 den 15 oktober 1919, Digi, s. 2. 
73. "Vår srridsberedskap", SvSk nr 7 den 10 april 1924, Digi, s. 6.
74. "Vår stridsberedskap", SvSk nr 7 den 10 april 1924, Digi, s. 6.
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som var medlem i skyddskåren och som förklarade för läsarna varför det var så 
viktigt att vara medlem och på så vis fullgöra sin fosterländska plikt: 

Å så ska ja säj he ryssan je inte na ti liit åp, he a di aldri vuri heldär. 
Men no gåtar vi viis dom, he vi je karar, vi som förr i vääden a kriija 
bå i Tyyskland å Pålen å Turkie. Int tror ja, he vi je na sämber nu, än 
kva vi va tan tidin. Å int ska vi va na herar, då e jälder ti försvar !ande. 
Men e je in vikti sak ti va fådi å biredd, om e behövs. Å tärför vill ja ha 
sagt, he kvar å en, som vill va na ti kar, an ska kåm me ås å viis he an 
int ha vansläktats.75 

Jakob beskrev vidare hur mycket han fick lära sig inom skyddskåren samt vikten 
av att visa att en riktig karl som han själv - faktiskt med i skyddskåren. 
Berättelsen om Jakob avslutades med att hans far konstaterade att det var 
dags för honom också att gå med i oldboyskompaniet ett kompani för äldre 
medlemmar - samt att berättaren retoriskt och uppmanande frågade läsaren 
vilket kompani han själv tillhörde.76 Sådana här sedelärande berättelser med 
moraliska förtecken förekommer med jämna mellanrum i SvSk, ofta med fokus 
på att mana läsaren till att göra sin plikt för fosterlandet på olika sätt eller gå 
med i skyddskåren.77 Dessa berättelser lyfter även fram önskvärda egenskaper 
för en man och skyddskårist. Att liknande sedelärande berättelser ibland 
framfördes just på dialekt var troligen ett sätt att försöka relatera till läsarna 
och få budskapet att framstå som mer jordnära och trovärdigt. Användningen 
av dialekt var också rätt vanligt förekommande i berättelser som handlade om 
motstånd mot överheten. Ett skämt tryckt 1924 handlar exempelvis om hur 
löjtnant Snobbenfält stoppade en soldat - på militärt vis även kallad 47:an 
och frågade, högtravande, varför han tittade bort när löjtnanten gick förbi, om 
det rörde sig om att han inte ville göra honnör. På detta svarade 47:an - på 

75. Ungefär: "Och så ska jag säga att ryssarna inte är något att lita på, det har de aldrig varit
heller. Men nog ska vi visa dem, att vi är karlar, vi som förr i världen har krigat både i
Tyskland och Polen och Turkiet. Inte t!'Or jag, att vi är något sämre nu, än vad vi var på
den tiden. Och inte ska vi vara några herrar, då det gäller till att försvara landet. Men det
är en viktig sak att vara och beredd, om det behövs. Och därför vill jag ha sagt, till
var och en, som vill vara till karl, han ska komma med oss och visa att han inte har
vansläktats." Källa: "Gamälsm Mattas poitjin'', SvSk nr 31, 2 november 1925, Digi, s. 7.

76. "Gamälstn Mattas poitjin'', SvSk nr 31, 2 november 1925, Digi, s. 7.
77. Se exempelvis: "Huru Vingel-Kalle blev Stadiga-Kalle", SvSk nr 6 den 15 mars 1923,

Digi, s. 20-22; "Fädernas gård", SvSk nr 11 den l juni 1923, Digi, s. 16-17; "När
fosterlandskärleken föddes", SvSk nr 35-36 den 21 december 1925, Digi, s. 2-3.
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österbottnisk dialekt att hans mor hade sagt åt honom att akta sig för dåligt 
sällskap, att inte supa och att vända sig bort om han var ute och såg något som 
kväljde honom. De två männens sätt att prata förstärkte här humorn. 78 I sådana 
här vitsar framstår den så kallade överheten som lätt att överlista med vad som

närmast kan benämnas som sunt bondförnuft. 
Det forekom också att en annan sida av den ideala skyddskåristen lyftes 

fram. I en berättelse skriven av general Paul von Gerich, full av känslomässiga 

anspelningar, får läsaren bekanta sig med Göran. Göran gick ut i krig 1918 efter 
han hade kommit hem och funnit sin fru och sina barn mördade av de röda. I 
ett tomt, mörkt och ödsligt hus grät han bittert över dem och deras död innan 
han gav sig ut i strid för ett hem och en familj som inte längre fanns. Uran 
något att förlora kämpade han tappert och utan rädsla och offrade sitt liv för att 
rädda en sårad kamrat. Han kände kulan tränga igenom kroppen, hur tårarna 
rann och allting svartnade. De vita soldaterna hämnades med dödsförakt sina 
stupade kamrater, bajonetter stacks i överlevande fiender: krigets verldighet ägde 
rum runt omkring den dödligt sårade Göran. 79 Till slut låg han med sitt huvud 
i lmät på en sanitetslotta och med den räddade kamratens hand i sin, nöjd över 
en plikt väl utförd och med tankar på sin familj. en stunds ytliga andetag 
blev det till slut tyst då" ett manligt skyddskåristhjärta har upphört att slå' .80 

Denna berättelse visar på en annan bild av skyddskåristen där han framstår 

som mer känslosam och sårbar, samtidigt som huvudpersonen Görans karaktär 
även anspelar på de egenskaper som beskrivits innan. Han är offervillig, 

hjältemodig, pliktskyldig och tapper på samma gång som han gråter bittert 
och sörjer sin familj. Här framträder alltså en mer mångfacetterad bild av 
skyddskåristen och mannen än vad som var regeln. Samtidigt kan också sägas 
att dessa så kallat mer mjuka egenskaper bekräftade ett mer krigiskt mansideal, 
eftersom familjens död blir en sporre till att med dödsföraktande inställning 
hänge sig åt striden. Frågan är i vilket syfte dessa tårar, denna sorg och dessa 
mjukare egenskaper lyfts fram och om det finns ett underliggande syfte med 
det eller inte. Vid ett annat tillfälle beskrevs samlingen till kamp år 1918 i 
SvSk med orden: 

Och skymde någon tår den grånande faderns ögon, när han såg sin son 
träda in som man i ledet, så var det en glädjens tår, att vårt land åter fått 

78. "'I en råd lyder. .. "', SvSk nr 33 den 21 november 1924, s. 14.
79. "På ärans fält", SvSk m 24 den 12 december 1921, Digi, s. 5-7,
80, "På ärans fält", SvSk nr 24 den 12 december 1921, Digi, s. 7. 



"Med gammalsvensk krigarglans och ett svenskt, ljust lynne": 
Svenskspråkiga skyddskårer i Finland 1919-1927 

egna krigare, fått en arme, som i kraft av ärorika traditioner och vårt 
folks fasta önskan skulle bliva självständighetens säkraste värn, så att den 
tadellös och oförskräckt i farans tid kunde med heder fylla sin uppgift. 81 

Om tårarna väl skulle rinna nedför en manlig kind rörde det sig om när han hade 
blivit berörd av krigarnas frammarsch, av uppslutningen till fosterlandets försvar 
eller när sonen klev in i skyddskårsledet och gjorde sin manliga plikt. De tårar 
som i sådana fall fälldes gjorde det i ett visst syfte och till ära av något mycket 
större än de egna känslorna, nämligen fosterlandet. I en mer skämtsam ton skrev 
skribenten !<rutnisse i en så kallad julbetraktelse år 1922 att det inte passade sig 
med sådana sentimentala betraktelser i SvSk. Tidskriften fick nämligen enligt 
I<.rutnisse inte framkalla tårar hos skyddskåristerna "ty sådana våta saker lära 
enligt reglementet vara förbjudna". 82 Tårar och mer ledsamma känsloyttringar 
verkar därmed antingen ha framförts när de kunde relateras till ett djupare 
syfte att främja känslan för plikten till skyddskåren och fosterlandet, eller när 
det på något sätt kunde göras narr av som något väsensskilt från skyddskårerna 
och skyddskåristerna i sig. I<.rutnisses ironiserande över ett förbud mot tårar 
är möjligt att se i ljuset av tidens syn på maskulinitet och relationen till den 
hårda, rationella och starka soldaten.83 En medvetenhet om att en man och 
soldat inte skulle gråta och ett ironiserande över det, samtidigt som det även 
utgör ett reproducerande av samma inställning och därmed blir ett skämt i form 
av det befängda i att en skyddskårist skulle gråta över en julbetraktelse i SvSk. 

De svenskspråkiga skyddskårerna: 
svenskar, krigare, söner av Finland 

Avsikten med denna uppsats har varit att undersöka de svenskspråkiga 
skyddskårerna i Finland genom en analys av tidskriften Svenska Skyddskåristen 
(SvSk) under perioden 1919 till 1927. Utgångspunkterna för analysen har varit 
de olika aspekterna nationell identitet, maskulinitet och minoritetsnationalism. 
Studien ämnar bidra med kunskap om skyddskårsorganisationen inte bara 
som en del av det vita Finland i allmänhet, utan även som en specifik del 
av den svenskspråkiga minoriteten i Finland under mellankrigstiden. Hur 
de svenskspråkiga skyddskårerna och deras verksamhet utgjorde ett konkret 

81. "Vårt försvar", SvSk nr 9 den 20 mars 1924, Digi, s. 1.
82. "En 'julbetraktelse"', SvSk nr 24 den 15 december 1922, Digi, s. 3.
83. Nevala-Nurmi (2014) s. 28-29.
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exempel på en specifik gruppering inom den svenskspråkiga minoriteten. 
Tidigare forskning har visat hur olika grupperingar av svenskspråkiga i dåtidens 
Finland mobiliserades med nationalistiska och identitetspolitiska förtecken, 
samt hur de anpassade sig och arbetade för svenska rättigheter i en tid av stora 
samhälleliga omvälvningar. Här har ett intresse för detta kombinerats med ett 
fokus på maskulinitet, inspirerat av forskning kring hur militära grupperingar och 
lilmande ur ett historiskt perspektiv ger tillfällen att studera hur maskuliniteter 
formas i kritiska situationer och maskulint kodade sammanhang. Den svenska 
befolkningen kan inte sägas ha varit homogen under denna tidsperiod, 
vilket även tidigare forskning konstaterar. Det fanns inte endast en svensk 
minoritetsnationalism inom ramen för det finländska nationsbygget, utan 
denna svenska minoritet var uppdelad enligt olika politiska och sociala intressen 
som formulerade sig med egna och olika nationalismer. De svenskspråkiga 
skyddskårerna som undersökts i denna artikel utgör därmed ett exempel på en 
konservativ minoritetsnationalism och en del i det vita Finlands nationsbygge. 

Att vara svensk var inte heller otvetydigt positivt eller negativt utan beroende 
på kontext förhöll det sig olika. Med en sorts tanke om det ursprungligt svenska 
som det mest åtråvärda, framställdes så kallade rikssvenskar ofta som föredömen 
för de svenskspråkiga skyddskåristerna. Detta medan föraktet för exempelvis 
många av de egna svenskspråkiga befälen blev tydligt och skapade ytterligare 
ldyftor som ofta baserades i något som närmast kan beskrivas som ldassförakt. 
Detta är något som framstår som relevant för framtida undersölmingar av de 
svenskspråkiga skyddskårerna. Hur de som specifik svensk minoritetsgrupp 
med specifika intressen inom en större svensk minoritetsgruppering förhöll sig 
till andra delar av denna svenskhetsrörelse. Eftersom skyddskårsorganisationen 
som helhet var borgerligt och konservativt inriktad politiskt, är det av intresse 
att fortsatt undersöka hur sådana ldasspositioneringar tog sig uttryck i olika 
hierarkier inom skyddskårerna i sig. Motsättningar kunde därmed - som 
nämnts ovan - bero på både ldass och regionala skillnader, vilket i sig framkallar 
frågor rörande hur dessa motsättningar kan ha förhållit sig till varandra för de 
svenskspråkiga skyddskårerna. 

Ännu en ldass- och regionsrelaterad aspekt var romantiseringen av den -
framför allt österbottniske - svenskspråkige bonden och de ideal som han ansågs 
stå för. Bondebefolkningen upplevdes och framställdes som de ursprungliga 
svenskarna i Finland som hade lagt grunden för kommande generationers och 
den finska nationens välstånd. De österbottniska bönderna var även de som i SvSk 
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sades vara ansvariga för den största insatsen under inbördeskriget 1918. Därmed 
ansågs de ha bevisat att de var legitima och aktiva bärare av den svenskspråkiga 
kulturen och dess framtid på ett mycket konkret sätt. Det tillkommer även olika 
föreställningar om maskulina ideal i relation till bondeidealet och svenskheten, 
där de svenskspråkiga skyddskåristerna uppmanades att uppfylla sin plikt 
som män för fosterlandets skull. I denna manliga plikt ingick det att erhålla 
kunskaper som innebar att de aktivt kunde delta i strid, att se till att hembygden 
och befolkningen skulle vara under deras beskydd vid eventuella konflikter och 
att ständigt vara på sin vakt mot yttre och inre hot mot både hembygden och 
nationen. Det var av yttersta vikt att de insåg vilka skyldigheter och rättigheter 
de innehade som medborgare i det finska samhället, som beskyddare av den så 
nyligt självständiga nationens ära och framtid. Som män och medborgare var 
det deras plikt att skydda nationen och hela samhällsordningen som helhet. 
Som svenskspråkiga män och skyddskårister var det deras plikt att skydda 
svenskbygderna och den svenskspråkiga befolkningens framtid. Dessa olika 
delar av de svenskspråkiga skyddskårisrernas pliktuppfyllan motsade inte 
nödvändigtvis varandra, utan snarare så verkar det ha rört sig om ett skiftande 
och samtidigt samexisterande fokus på delar som var av olika stor betydelse i 
olika sammanhang. 

För de svenskspråkiga skyddskåristerna var idealet till syvende och sist att de 
skulle göra sin manliga plikt och försvara fosterlandet. Ett fosterland som tog 
sig uttryck i den finska nationen, samtidigt som de också sågs som försvarare 
av det svenska arvet och vad de såg som svenska bygder och områden. Detta 
svenska arv i sin tur ansågs också av dem själva återfinnas bland till exempel 
modiga österbottniska krigare såväl som rikssvenska befäl med gammalsvensk 
krigarglans. Den svenskspråkige skyddskåristen var som han framträder i 
tidskriften - därmed en komplicerad man med många olika egenskaper. En 
hjältemodig soldat i fosterlandets namn, en stark och rationell karl med ärorika 
förfader och - sist men inte minst - en svensk man med sitt språk som yttersta 
kännetecken och offer. 
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Ödesåret 1618 

Recension av Robert Rebitsch (hg.), 1618: Der Beginn des Dreissigjährigen 
Kriges, Böhlau Verlag, Wien 2017, 229 s. 

I år uppmärksammas 400-årsminnet av det trettioåriga krigets utbrott och det i 
synnerhet, inte helt överraskande, i Tyskland och Österrike. Ett utslag av denna 
uppmärksamhet är en uppsatssamling om ödesåret 1618, redigerad av den 
österrikiske historikern Robert Rebitsch, verksam vid universitetet i Innsbruck. 

Även om kriget förvisso huvudsakligen utspelade sig i Tyskland i samtiden 
kallades det också just för det "tyska kriget" så var en rad olika konflikter 
intvinnade i de tyska motsättningarna: Spaniens kamp mot Frankrike och 
spanjorernas försök att kontrollera Norditalien, men inte minst Nederländernas 
långa frihetskrig mot Spanien. I sju kapitel diskuterar forskare bakgrunden till 
och skeendet under året 1618. Komplexiteten i de många konflikter som till 
slut exploderade 1618 är tydlig. Inre minst gäller det dragkampen mellan den 

tyskromerske kejsarens i Wien ambitioner att uppnå reell makt i hans tyska 
kejsardöme och en rad tyska furstars strävan i rakt motsatt riktning. I denna 
dragkamp stod ofta katolska och protestantiska furstar på samma sida mot 
kejsarens maktambitioner. rfade det stannat vid denna konflikt så hade kriget 
inte alls fått samma prägel som det kom att få, om det ens hade brutit ut. 

Men så kom den religiösa dimensionen, som freden i Augsburg 1555 bara 
tillfälligt lyckats lägga en våt filt över. Länge har ju forskningen velat tona ned 
krigets religiösa dimension och, med all rätt, peka på alla de andra motsättningarna, 
politiska, dynastiska med flera. Men här svänger pendeln tillbaka och i boken 
betonas att de religiösa motsättningarna, där kompromissmöjligheterna var 
ytterst få och små, starkt bidrog inte bara till krigsutbrottet utan också till att 
kriget blev så oförsonligt och våldsamt. Mycket i boken kretsar kring kampen 
om Böhmen, och Prager Fenstersturz, då de kejserliga sändebuden den 23 maj 
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1618 av upproriska böhmare slängdes ut från ett fönster i Pragborgen, får sin 
beskärda del av historien. Att den religiösa splittringen omfattade också det 
annars antikatolska Böhmen är ett viktigt fenomen som lyfts fram. 

Robert Rebitsch själv behandlar den militära starten kriget. Kejsaren i Wien 
och de böhmiska ständerna i Prag stod emot varandra, men ingendera sidan hade 
några större väpnade styrkor att sända i falt. Kejsarens arme var upptagen i öster 
och Böhmen stod inför en betydande mobiliseringsuppgift. Istället gällde det 
att skaffa sig starka allierade och här var kejsaren framgångsrikast. Den katolska 
Ligan med Bayern i spetsen krossade böhmarna och deras allierade från Pfalz 
och därefter rullade de kejserliga-katolska trupperna norrut genom Tyskland. 

I svensk litteratur har man ju länge pekat på att den kejserliga armens ankomst 
till den tyska Östersjökusten, och baseringen av spanska fartyg i Wismar, från 
svensk sida betraktades som ett alarmerande säkerhetspolitiskt hot. Men i den här 
boken framställs dessa skeenden snarast som en basering av kejserliga och spanska 
styrkor för att via Nordsjön öka trycket mot de upproriska Nederländerna. Det 
ena behöver ju inte utesluta det andra, men det är ändå nyttigt att ta del av ett 
resonemang som avviker från den gängse svenska diskursen. 

Det är en mångfacetterad bild som i den här boken ges av det omtumlande 
året 1618, med en rad intressanta perspektiv på ett händelseförlopp som 
förvisso har beskrivits många gånger förr. Vilken infallsvinkel man än har så 
blir det ändå tydligt att det trettioåriga kriget, trots all sin komplexitet, hade 
sina rötter och onda drivkrafter i de religiösa motsättningarna. Kriget var inte 
bara ett religionskrig, men utan religionens roll så hade det näppeligen fått den 
utveckling som följde de 30 åren efter 1618. 

Lars Ericson Wolke 

Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen. 

106 



Vår okände fiende 

Recension av Laurence Spring, 1he Bavarian Army during the 1hirty Yem:r Wiir 
1618-1648: 1he Backbone of the Catholic League, Helion & Company Limited, 
Solihull 2017, 195 s. 

Trots allt som i Sverige har skrivits om vårt deltagande i det trettioåriga kriget 
så kan man nog lugnt säga att relativt lite är känt på våra breddgrader om våra 
motståndare, "de kejserliga" eller "katolikerna". Det betyder nu inte att forskning 
saknas. Tvärtom finns mycket skrivet om både den kejserliga krigsmakten och 
övriga aktörer på motståndarsidan, inte minst spanjorerna. Men i och med det 
nu rullande 400-årsminnet av kriget, med början i år då krigsutbrottet 1618 
uppmärksammas, så är det att förvänta en ny våg av litteratur. 

Ett av de första bidragen till denna våg är Laurence Springs bok om den 
bayerska armen under kriget. Vid sidan av den kejserliga armen var den bayerska 
Sveriges huvudfiende under hela kriget, alltifrån det svenska ingripandet i 
Tysldand sommaren 1630. Det var dessutom en fiende som uppvisade en stor 
kontinuitet, både i sitt säkerhetspolitiska agerande och i sammansättningen av 
armen. Till kontinuiteten bidrog självfallet Bayerns härskare, hertig Maximilian 
I som styrde sitt hertigdöme alltifrån 1598 och fram till sin död 1651. Vid 
sidan av Johan Georg av Sachsen var Maximilian den ende inblandade furste 
som styrde sitt rike under samtliga 30 år av krig i Tyskland. 

Likheterna mellan Bayern och Sverige är inte obetydliga. Båda var stater 
med runt en miljon invånare och båda tog till utskrivningar för att fylla leden 
i sina respektive armeer. Båda staterna tvingades också hushålla med sina 
trupper. Medan till exempel kejsaren i Wien, åtminstone tidvis, kunde köpa en 
ny arme för att ersätta svåra förluster, så hade Bayern och egentligen inte heller 
Sverige, sådana resurser. Det gjorde att den bayerska armen var relativt liten, 
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men i gengäld fick den utveckla utbildning, doktrin och taktik enligt konceptet 
"mindre men vassare". Detta påminner starkt om den svenska krigsmaktens 
reformarbete, efter nederländsk förebild, under 1610- och 20-talen. När 
pengarna räckte köpte man även legotrupper, främst tyskar och italienare men 
också kroaterna var väl representerade i de bayerska leden. En av soldaterna i 
den bayerska armen var Peter Hagendorf som alltifrån värvningen 1627 förde 
sin sedermera så berömda dagbok (utgiven på svenska 2006), som bland annat 
behandlar en tid som tvångsvärvad krigsfange i svensk tjänst. 

Maximilian drogs in i kriget efter böhmarnas uppror mot kejsaren 1618 
och bidrog starkt till krossandet av detta med kulmen i slaget på Vita berget vid 
Prag 1620. Kejsaren hade, tvärtemot vad som hävdas i en del litteratur, en egen 
arme, men denna var vid samma tid fullt upptagen med att hålla stånd emot 
kalvinisten Bethlen Gabor av Siebenbiirgen som österifrån hotade kejsardömet. 
I ett avtal i Milnchen i oktober 1619 om Bayerns stöd till kejsaren garanterades 
Maximilian att få behålla erövrade territorier så länge kejsaren inte betalade 
överenskommet belopp för hans stöd. Det var en klok förhandlingstaktik av 
Maximilian i en tid när furstarnas betalningsförmåga lämnade mycket i övrigt 
att önska. Som ett resultat av överenskommelsen byggdes den bayerska armen 
upp; dessförinnan hade hertigdömet främst haft olika former av milisförband. 

Bayerns arme var hela tiden sin egen herre, även om den i flera år utgjorde 
kärnan i den katolska Ligans arme. Vid mitten av 1630-talet blev självständigheten 
även formaliserad. Typisk för den lite flytande ledningssituationen var att Bayerns 
främste militäre befälhavare, Tilly, tidvis var i hemlandets, tidvis i kejserlig tjänst. 

Den bayerska armen led ett svårt nederlag när svenskarna 1632 gick över 
Lech och i förlängningen erövrade Miinchen, men 1634 var man i högsta grad 
delaktig i krossandet av den svenska armen vid Nördlingen. Länge försökte 
Maximilian hålla fred med Frankrike, men när fransmännen gjorde gemensam 
sak med svenskarna blev situationen svårare. Både 1646 och 1648 drabbades 
Bayern hårt av gemensamma svensk-franska härjningar. 

Springs bok ingår i Helionförlagets serie "Century of the Soldier 1618-
1721" och är därför utformad enligt en given mall. Här behandlas befäl och 
manskap, organisation, utrustning, fälttecken, löner med mera. Dessutom 
innehåller boken förtedmingar över den bayerska armens samtliga kända 137 
regementen samt en del erövrade fälttecken. Spring är tydlig med att bilden 
av ett krig med i allmänhet helt ouniformerade trupper (med undantag för 
fransmännen) delvis måste korrigeras. Soldatdräkter, vilket minimalt innebar 
jackor i en hyfsat likartad fårg, förekom i den bayerska och flera andra armeer. 
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Vid den svenska erövringen av Miinchen i maj 1632 erövrades också åtskilliga 
tusen soldatdräkter i stadens tyghus. 

Intressant utifrån svensk synvinkel är att kännedomen om den bayerska 
armens fålttecken till inte obetydlig del vilar på Olof Hoffmans avbildningar 
från 1680-talet av utländska fälttecken som då befann sig i den svenska statens 
trofesamling. Då var ännu många av dukarna i relativt gott skick, sådana de 
överlevt striderna, innan tidens tand och föga omtänksam hantering längre 
fram skulle förstöra många av dem. 

Spring avfärdar inte den gängse bilden av krigets härjningar som förödande 
för civilbefolkningen, oavsett vilken arme som drog fram genom deras bygd. Men 
han konstaterar samtidigt att av de nära 59 miljoner floriner som Maximilians 
krigskassa drog in under kriget, så stod de bayerska skattebetalarna för drygt 
40 miljoner eller 7 4 procent. Det får anses vara en mycket hög andel som 
understryker att Bayerns befolkning stod för en stor del av det egna hertigdömets 
mänskliga och ekonomiska kostnader för kriget. Sedan drog svenskar och 
fransmän härjande genom landet, men också allierade kroater och spanjorer 
bidrog till plundrandet av bayrarna. 

Springs bok bygger på gedigen arkivforslming i främst tyska (inte minst det 
bayerska statsarkivet i Miinchen) och brittiska arkiv. Den ger läsaren den al{tuella 
forskningsbilden av den bayerska armens utveclding under det trettioåriga kriget, 
och därmed viktig insikt om en av den svenska armens viktigaste motståndare 
i Tyskland. Mycket av kunskapen om utrustning, fålttecken, proviantering 
och annat har också mer eller mindre direkt relevans även för vår kunskap om 
svenska förhållanden. Boken innehåller få skönhetsfläckar, även om det sägs 
att slaget vid Wittstock 1636 var en kejserlig-sachsisk seger, vilket sannolikt får 
hänföras till tryckfelsnisses konto. Wittstock måste även fortsättningsvis anses 
ha varit en av Johan Baners och den svenska armens främsta segrar. 

Lars Ericson Wolke 

Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen. 
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Massivt om finska soldater under trettioåriga kriget 

Detlev Pleiss, Bodenständige Bevölkerung und fremdes Ifriegsvolk: Finnen in 
Deutschen Quartieren 1630-1650, diss., Åbo, Åbo Akademi 2017, 774 s. 

I den katolska bayerska eller kejserliga propagandan under det trettioåriga 
kriget varnade man för folkslag som för kontinentaleuropeen framstod som 
särskilt skrämmande: samer, livländare, skottar och, inte minst, finländare. 
Propagandabilden av de finska soldaterna motsvaras av den finländska självbild 
som har utvecklats inte minst under 1900-talet, då Torsten Stålhandskes och 
Åke Totts ryttare utveddats till de mytomspunna och oförvägna haldrnpeliterna. 
Men vad är egentligen historisk sanning under de tjocka lagren av historiebruk 
och folklore? 

Nu har vi fatt en rejäl portion av det svaret i form av Detlev Pleiss inte bara 
voluminösa utan också innehållsligt monumentala doktorsavhandling vid Åbo 
akademi. Författaren har med råge passerat pensionsåldem och hans bok kan 
betraktas som en sammanfattning av ett långt och rikt forskarliv. Under de 
senaste decennierna har han publicerat ett femtiotal uppsatser om finländare 
och trettioåriga kriget, i Finland och Tyskland, som i stort sett samtliga bygger 
på ytterst grundliga arkivforskningar. 

Detlev Pleiss har skrivit en mycket lärd avhandling, som tydligt vittnar 
om författarens djupa kännedom om arkiv i flera länder och, inte minst, hans 
stora beläsenhet som gör att han kan dra nytta av och relatera till både äldre 
och modernare forskning främst i Tysldand och de nordiska länderna, men 
inte bara där. 

Själva ämnesvalet är ldart nydanande. Soldateskens tryck på civilbefolkningen, 
såväl i stad som på landsbygd, under det trettioåriga kriget har förvisso 
uppmärksammats tidigare, inte minst av tyska forskare. Men vad författaren 
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här gör är att systematiskt fokusera på fyra fallstudier, som låter honom mera 
utförligt följa svenska förband i garnison på fyra platser i Tyskland. Hans 
undersökningsobjekt ligger i både katolska och protestantiska områden, 
fördelade på norra respektive södra Tyskland: finnar och samer i stiftet och staden 
Osnabriick 1633-1643, finska musketerare i garnisoner i Franken 1631-1634, 
förläggningarna för svenska och finska soldater i Niirnbergtrakten 1648-1649 
samt finska ryttare i Harzområdet 1639-1640. 

Kärnan i Pleiss undersökning är att han studerar finländska förband, för att 
se om det finns någon röd tråd i deras förhållande till civilbefolkningen, både 
i verkligheten och hur de uppfattades av denna. Urvalet är begränsat; bara vid 
krigsslutet 1648 fanns det svenska garnisoner på ett 80-tal platser i Tyskland. 
Men att en sådan begränsning måste göras för att möjliggöra en djupstudie 

är självl<lart. 
Tidigare forskning om soldatinkvarteringar och brandskattning under 

trettioåriga kriget har ofta lutat sig mot enskilda källnotiser, inte minst 
berättande sådana, som har lyfts upp och fått ligga till grund för inte alltid så 
väl underbyggda generaliseringar. Men genom den här avhandlingen får vi en 
undersökning som baseras på en synnerligen gedigen källforskning. Detlev 
Pleiss avhandling kännetecknas därtill av en synnerligen gedigen akribi, vilket 
gör att det är lätt att följa och värdera hans användning av olika källor och hans 
förhållande till den vetenskapliga litteraturen. 

Författarens diskussion av i vilken grad samtiden (och då inte minst i 
Tyskland) uppfattade finländare som en särskild nationalitet åtskiljd från 
(övriga) svenskar, skottar, tyskar och andra i svensk tjänst är intressant även om 
det självfallet är närmast omöjligt att komma till entydiga och säkra resultat. 
Diskussionen är ett viktigt bidrag till frågan om nationalitetsuppfattningar 
inom den konglomeratstat som den svenska stormakten utgjorde. 

Pleiss resultat visar entydigt att finska soldater i regel förorsakade 
civilbefolkningen mindre besvär och pålagor än många andra inkvarterade 
trupper. Resultaten gäller såväl mindre enheter som större förband (upp till 
kompanier/ skvadroner och regementen). Därmed inte sagt att deras inkvarterings
och försörjningskrav var en lindrig berörda på det tyska lokalsamhället, allt är 
som bekant relativt. 

Det känns övermaga att här att diskurera kompletteringar, avhandlingen 
är förvisso både till kvalitet och till kvantitet gedigen så det räcker. Men några 
reflektioner kan ändå göras om hur författarens resultat skulle kunna förtydligas 
och lyftas fram bättre. 

III 



Militärhistorisk tidskrift 2018 

Avsaknaden av kaserner ( utanför fåstningar) var legio, inte minst av hygieniska 
skäl. Kaserner i modern tappning hör 1700- och 1800-talen till, och de exempel 
författaren nämner från norra Tyskland är undantag och ska betraktas som 
sådana. Sveriges första kasern som byggdes just i syftet att vara förläggning 
anses vara den byggnad som på 1680-talet uppfördes för Garnisonsregementet 
i Riga (och som fortfarande står i väl restaurerat skick). I det nuvarande Sverige 
är Carl Hådemans kasern i Landskrona, uppförd på 1750-talet, den veterligen 
äldsta. Tältläger eller inkvartering hos borgare och bönder var det normala 
förläggningssättet för att minimera riskerna för smittospridning, vilket var 
svårt nog ändå. 

I boken talas om "stab" eller "stat" (ungefar uppvaktning) som närmast 
synonyma begrepp. Begreppet stab borde reserveras för dess moderna betydelse, 
som kärnan i det militära ledningssystemet. Den moderna staben föddes i 
Napoleons Frankrike, även om det fanns embryon till sådana även tidigare. Därför 
är det tyska begreppet "Staat" eller "uppvaktning" eller möjligen ''tjänarstab" 
mera relevanta begrepp för det författaren vill beskriva. 

Påståendet att de svenska soldatkolonierna i Livland ännu är outforskade 
stämmer inte helt. Herman Miillern gjorde på sin tid (1960-talet) viktiga 
utredningar kring dessa, som även kallades koloniförband. 

I samband med en diskussion kring krigsartildarnas översättning till finska 
1642 nuddar författaren vid det större problemkomplexet om hur svensk- eller 
tyskspråkiga officerare kunde leda finskspråkiga soldater. Här öppnar ett till 
stor del outrett forskningsfålt, men en del tyder på att order givna på svenska/ 
tyska översattes av underofficerare och underbefäl, som i praktiken fungerade 
som ett slags tolkar. 

Författaren för också en rad intressanta resonemang kring sina resultat 
avseende finländarna i tyska garnisoner specifikt, men också i förhållande till 
vad vi vet om andra nationaliteter. Här knyter han inte minst an till modern 
forskning kring skottar i svensk tjänst, på senare år främst representerad av 
Alexia Grosjean och Steve Murdoch. Tillsammans med deras forskningsresultat 
bildar Pleiss avhandling en tung inriktning inom forslmingen om den svenska 
krigsmakten under det trettioåriga kriget. 

Listan över av författaren nyttjade arkiv är bedövande i sin omfattning. 
Tillsammans med de omfattande förteckningarna över tryckta källor ger den 
en god vägledning för de forskare som i framtiden avser att arbeta med problem 
kring det svenska engagemanget i det trettioåriga kriget, men också kring 
nationalitetsfrågor inom det svenska riket fram till år 1809. 
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Detlev Pleiss avhandling kommer med största sannolikhet att bli ett 
standardverk inom de ämnesområden som den berör. Den är helt enkelt ett 
massivt lärdomsprov som ingen forskare som ägnar sig åt de svenska armeerna 
i Tyskland under det trettioåriga kriget kan gå förbi. 

Lars Ericson Wolke 

Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen 
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Museerna och första världskriget 

Recension av Christina Kott och Benedicte Savoy (Hg.), Mars & Museum: 
Europäische Museen im Ersten Weltkrieg, Köln -Weimar - Berlin, Böhlau Verlag 
2016, 317 s. 

I antologin Mars & Museum: Europäische Museen im Ersten Weltkrieg, redigerad 
av Christina Kott och Benedicte Savoy, utforskas relationen mellan museer i 
Europa före, under och efter första världskriget. Det är ett verk vars bidrag 
spänner över större delen av Europa, från Storbritannien i väst till Ryssland i 
öst. Redaktörerna påpekar inledningsvis att frågan om hur museer påverkas i 
väpnade konflikter är högaktuell igen med krigen i Syrien och Irak och Islamiska 
Statens "krig mot kulturen". Mot bakgrund av utvecldingen i vår egen tid är det 
angeläget att blicka tillbaka mot ett av Europas stora krig, då det internationella 
skyddet av kulturminnen (i form av Haag-konventionen från 1907) sattes på 
prov på riktigt för första gången. 

Boken börjar med att belysa exemplet med förstörelsen av katedralen i Reims 
1914, och hur händelsen kom att bli en symbol för angrepp på kulturminnen 
i kriget trots att många museer också påverkades djupt. Förutom aktualiteten 
i frågorna finns det vetenskapliga skäl att utföra ny empirisk forskning om 
hur museivärlden i Europa påverkades av kriget. Bilden av förstörelse av stora 
monument särsldlt i krigets inledningsskede har på ett allt för ensidigt sätt 
fått dominera tolkningen av hur kulturminnen behandlades i denna konflikt. 
Förstörelsen av katedralen i Reims eller av biblioteket i Leuven var dramatiska 
och katastrofala händelser, men de hade en begränsad omfattning. Boken lyfter 
fram den mer vardagliga och långt mindre dramatiska utvecklingen på museerna 
under 1910- och 20-talen, med särskild tonvikt på krigets konsekvenser. 

Medan museerna under andra världskriget har varit föremål för 
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forskning gäller inte det samma för första världskriget. Få museer har forskat 
och publicerat om sina egna institutioners förhållanden under kriget. Men 
liksom i andra världskriget förekom plundring och tagande av krigsbyte, och 
även omfattande skadegörelse på museala byggnader och samlingar. Vad som 
var än mer tydligt var hur museer användes i propagandasyften av statsmakterna 
för att svartmåla fienden och glorifiera fosterlandets krigsansträngningar. 

En av redaktörerna, Christina Kott, har tidigare skrivit om den tyska 
Kunstschutz i Belgien och Frankrike, som hade propagandistiska mål. Kunstschutz

var den organisation som infördes efter incidenten i Reims för att säkra och 
skydda kulturminnen i områden erövrade av Tyskland och Österrike-Ungern. 
Den användes också i propagandistiska avsikter. Tyskland ville visa att Ententen 
också hade gjort sig skyldig till förstörelse av kulturarv, och att tyska Kunstschutz 
fungerade som en förebild. Man ville ta konstverk från Nordfrankrike för att i 
en framtida fredsförhandling kunna byta dem mot verk som långt tidigare hade 
tagits av Napoleon. Inom ramen för Kunstschutz gjorde konsthistorikern Ernst 
Steinmann en förteckning över Napoleons plundring av konst i Tyskland, som 
enligt Kott och Savoy tills nyligen inte varit särskild känd. 

Sedan 2014, då hundraårsminnet av krigsutbrottet uppmärksammades, pågår 
en omfattande och mångfacetterad forslming om museiarbete under kriget. De 
statliga museerna i Berlin gav ut en volym "Zum kriegsdienst einberufen" (2014) 
som handlar om Berlinmuseernas verksamhet under krigsåren. En utställning 
i två delar har gjorts i norra Frankrike om arbetet med kulturminnen på båda 
sidor av fronten. Det har tidigare saknats en sameuropeisk, gränsöverskridande 
och källkritisk forskning i de tyskspråkiga områdena och Italien, men ett 
forskningsprojekt vid universitetet i Leipzig håller nu på att belysa forskning 
över nationsgränserna i syd- och Centraleuropa. 

De övergripande frågor som ställs i antologin är följande: På vilka sätt 
medförde kriget förändring för museiarbetet? Blev museerna hemmafrontsmuseer 
eller fortsatte de som vanligt och stannade i sina elfenbenstorn? Hade 
förändringarna en betydelse även efter kriget eller inskränkte de sig till krigstiden? 

Bidragen ger, som så ofta är fallet i antologier, inte någon entydig bild, men 
visar genom sin samlade bredd och den nya arkivforskning som genomförts på 
en rad intressanta omständigheter som tidigare varit dåligt kända. Det finns 
exempelvis en utbredd föreställning om att krigsutbrottet innebar slutet för 
den lärda republiken och den internationalisering av kulturminnesvården som

ägt rum under de föregående decennierna. Flera bidrag pekar i stället på att 
kontakterna förändrades och att en del rent av fördjupades. 
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John Horne skriver om hur museer i olika länder engagerade sig i kriget 
och lär sig mobiliseras. Hur skulle en episod dokumenteras som involverade 
hela samhället samtidigt som den utspelade sig? Upplevelsen av kriget varierade 
mellan länder, och så även hur den representerades på museer. Man ställde 
ut plundrad konst och gjorde utställningar på krigsteman. Nya krigsmuseer 
bildades i London, Stuttgart och Paris, och planerades (men förverkligades inte) 
i Berlin. Museer tog på sig uppgiften att representera den kollektiva nationella 
kraftansträngningen. I Berlin öppnades ett antikrigsmuseum medan kriget i 
Italien fick glorifiera nationell förnyelse med fascismen. "Historia! de la Grande 
guerre" i Peronne tas som exempel på ett krigsmuseum som inte skulle bli ett 
förstenat minne utan som skulle engagera sig i samtiden och bli en samlingspunkt 
för debatt och forskning. Under det århundrade som därefter följt på kriget 
har krigsmuseernas uppgift förändrats till att framställa kriget som en fråga om 
historia, snarare än som upplevd erfarenhet. 

Thomas Weissbrich skriver om det kungliga tyghuset i Berlin som visade 
utställningar med erövrade trofeer, uniformer och vapen. Tyghuset hade sedan 
slutet av 1800-talet glorifierat den preussiska armen och huset Hohenzollern. 
Han skriver också om planerna på ett "Reichkriegsmuseum" som skrinlades 
vid freden 1919. 2 500 föremål återfördes från tyghuset vid freden. Först 
1932 förverkligades där en utställning om kriget. Bara några gator bort låg 
antikrigsmuseet som stängdes efter nazisternas maktövertagande 1933. 

Christian Marchettis bidrag om ett av Wienmuseerna, "Österrichisches 
Museum fur Volkskunde", öppnat 1897 för forskning om kulturell mångfald i 
det habsburgska väldet, visar på vilken komplexitet det kunde finnas i umgänget 
med erövrade områden. 1916 gjordes en "Balkanexpedition" för att inventera 
kulturminnen i dessa områden. Marchetti visar hur Österrike-Ungerns nederlag 
i kriget, och väldets sammanbrott, innebar att utställningarna omorienterades 
för att passa det nya Österrike. Under den nazistiska tiden fick intresset för 
Balkans kultur ett nytt uppsving. I dag utgör dessa samlingar " museala sediment" 
som på ett intressant sätt berättar om san1banden mellan upplevelsen av krig, 
museal pra,xis och kulturforskning. 

Wencke Deiters visar hur förhållandena på Wiens tavelgalleri påverkades av 
kriget. Många i personalen kallades in i armen. Det blev svårare att forska och 
utställningar användes som politiska verktyg. Utlåning av konstverk godkändes 
bara i syfte att glorifiera Österrikes arme eller för att propagera för österrikisk 
konst. Krigsutbrottet avbröt också pågående förvärv av konst, även om de inte 
upphörde helt. 
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Szymon Piotr Kubiak pekar i sitt bidrag om Stettins stadsmuseum, som vid 
krigsutbrottet just hade öppnats, på hur museet användes för att minnas krigets 
offer med hjälp av modern konst. Många framstående konstnärer bidrog till att 
gestalta krigets fasor fram till nazisternas maktövertagande. 

Felicity Bodenstein behandlar Ernest Babelon som var chef för medalj- och 
antikvitetskabinettet i Paris nationalbibliotek i mer än trettio år. Under kriget 
arbetade han bland annat med att producera propaganda i frågan om Rhenflodens 
västra bank. Kapitlet analyserar relationen mellan hans roll som intendent och 
hans föreställning om nationell historia, mellan Frankrikes antikvariska tradition 
och propagerandet för fransk territoriell legitimitet. 

Elena Franchi skriver om skyddet av italienska museisamlingar under 
kriget. Efter bombningen av katedralen i Reims 1914 flyttades norditalienska 
samlingar till museer i Florens, Rom och Pisa. Innan samlingarna återfördes 
vid krigsslutet diskuterades möjligheterna att flytta om en del föremål. Under 
den franska ockupationen som följde på Napoleons erövringar hade konstverk 
flyttats från kyrkor till statliga samlingar. Nu såg lokala myndigheter chansen 
att återfå konstverk som ursprungligen hade stått i kyrkor. 

Jaanika Anderson behandlar universitetet i Tartus konstmuseum, vars 
samlingar flyttades till det inre av Ryssland 1915. 1918 flyttades de till Voronezh, 
där ett nytt universitet grundades med hjälp av personal från universitetet i Tartu. 
I fredsavtalet mellan Sovjetunionen och Estland 1920 reglerades återförandet 
av samlingarna till Tartu, men överenskommelsen ignorerades av grannen i öst. 
1988 togs frågan upp igen på en officiell nivå, men universitetet har fortfarande 
inte återfått konstsamlingen. 

I ett avslutande kapitel drar Lukas Cladders ihop trådarna och försöker 
sammanfatta Versaillesfredens konsekvenser för relationerna mellan europeiska 
museer. Antagonismen mellan segrarna och förlorarna höll inte i sig så länge som 
man skulle kunna lockas att tro. Experter i Wien hade fortsatt goda relationer 
med sina kolleger i Frankrike och Storbritannien. Den tyska museidirektören 
Wilhelm von Bodes roll som ideologisk motståndare till segermakterna bör inte 
överdrivas och få gälla för alla museer i de tyskspråkiga områdena. 

Efter kriget stärkte iden om ett samlande, nationellt kulturarv möjligheterna 
för staterna att hindra export av kulturföremål till andra länder. Samtidigt 
hotades Wiens museer inte bara av Habsburgmonarkins upplösning utan 
också Louvren i Paris av Belgiens och Italiens försök att få till stånd frivilliga 
överföringar av föremål mellan museer i Europa. Avslutningsvis motsäger 
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förekomsten av personliga relationer, utbyte av litteratur och fotografier, och 

fortsatt nytänkande vad gällde utställningspraxis den gamla bilden av en barriär 
mellan museerna i de segrande respektive förlorande staterna efter krigsslutet. 

Mattias Legner

Professor i kulturvård och docent i historia, Konstvetenskapliga institutionen, 
Uppsala universitet. 
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Fredsbevarande insats i storpolitikens spänningsfält 

Recension av Lars Ericson Wolke, Saarbataljonen: Svenska ji'tdssoldater i Hitlers 
skugga 1934--1935, Lund, Historiska media 2017, 288 s. 

Samma dag som denna recension skrivs publicerar Svenska Dagbladet en artikel 
om Dennis Gyllensporre, tillträdande befälhavare för FN:s militära styrkor i 
Mali. I landet som i flera år har plågats av inbördeskrig och terror tjänstgör 320 
svenska soldater i ett underrättelseförband. Liksom i fråga om Saarbataljonen 
för snart 85 år sedan är syftet att skapa fred och stabilitet. Insatsen i Mali anses 
ha en exceptionell hotbild med nästan tvåhundra döda i FN-tjänst på fem år, 
dock inga svenskar. När de 261 svenskarna i Saarbataljonen reste ned med tåg 
från Trelleborg i december 1934 fanns också en oro över vad som kunde hända. 
Skulle den folkomröstning om områdets framtid franskt, tyskt eller fortsatt 
NP-styre som man skulle övervaka leda till krig? 

Saarbataljonen var den första stora fredsbevarande internationella insats 
som svenska trupper deltog i. Bakom den stod Nationernas Förbund, FN:s 
bräckliga föregångare, och förutom Sverige deltog Storbritannien, Italien 
och Nederländerna . Något större intresse har den inte väckt bland svenska 
forskare, skriver Lars Ericson i boken Saarbataljonen. Svenska fi'edssoldater i 
Hitlers skugga 1934-1935. Han har delvis rört sig på jungfrulig mark i sitt 
arbete. Tidigare inte utnyttjat källmaterial har kommit till användning. Syftet 
har varit "att undersöka och beskriva den svenska insatsen och då i synnerhet 
den svenska bataljonens tillkomst, verksamhet och avveckling". Samtidigt är 
det storpolitiska sammanhanget och Versaillesfredens femtonåriga verkanstid 
självklara utgångspunkter. 

Den bakgrunden ska inte refereras här, däremot en beskrivning av själva 
Saarbataljonens uppgift. Det tidigare tyska Saar styrdes som ett resultat av 
Versaillesfeden sedan 1920 av en kommission utsedd av NF. Med Tysklands 
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ökade styrka, och Hitlers makttillträde, skärptes de tyska kraven på att Saar 
skulle återlämnas. Befolkningen på drygt 800 000 människor var till största 
delen av tysk nationalitet, övriga fransktalande. Saar var en del av det gränsland 
som genom historien skiftat mellan fransk och tysk kontroll. Därmed hamnade 
frågan i centrum också för tidens storpolitiska spänningar. På den tyska sidan 
hade katolska Zentrum en starkare ställning än i själva Tysldand, där partiets 
förstås förbjudits efter Hitlers makttillträde. Det nationalsocialistiska Tyskland 
satsade nu stora resurser på propaganda och annan verksamhet i Saar. Den 
fransktalande minoriteten oroades starkt av denna frammarsch. 

Ett NF-organ utformade 1934 bestämmelser för en folkomröstning om 
områdets tillhörighet, något som föreskrevs i Versaillesfreden. Frankrike och 
Tyskland godkände förslaget och själva follmmröstningen skulle genomföras 
under NF:s överinseende den 13 januari 1935. Det var bakgrunden till 
Saarbataljonens uppdrag. 

Även om författaren inte fördelar de olika kapitlen under mer övergripande 
avsnitt kan sldldringen efter en kort inledning ändå anses innehålla fyra sådana: 
1) Bakgrunden med freder och gränstvister i Europa 1919-1923, NF och
Sveriges inträde, konflikten Frankrike - Tyskland samt NF:s styre 1920-1934.
2) Året 1934, med ökad spänning i området, etablerandet av de internationella
styrkorna samt Saarbataljonens skapande och transport till Saar. 3) På plats i Saar, 
vardagens arbete, bataljonens möjligheter, kampanjen inför, folkomröstningen
och dess resultat samt insatsens slutskede. 4) NF:s sista år och den annalkande
världskrisen, Saarfrågan efter 1945 samt avslutande resonemang om den svenska
insatsen.

Det är således en allsidig skildring som ges, innehållande såväl konkreta bilder 
av tiden i Saar och förberedelserna i Sverige, den internationella samordningen, 
motsättningarna i Saar som den storpolitiska kontexten. Författaren behärskar 
väl alla dessa områden och förmår beskriva dem på ett förståeligt sätt. 

Däremot kan man, för att anknyta till inledningens rubrik "En resa mot 
Saar", tycka att den är väl lång. Inte boken i sig, men resan till dess mål. Det 
dröjer innan bataljonen når fram till Saar i december 1934, närmare bestämt 
vid bokens mitt. Att ge bakgrunden och att sätta in frågan i sitt sammanhang är 
förstås viktigt - annars skulle en recensent säkert ha kommit med anmärlming 
- men åtminstone de internationella förutsättningarna behandlas i många
böcker, medan däremot bataljonens roll och verksamhet i Saar är ett tidigare
mer obearbetat område.

Freder och gränstvister efter 1919 gås igenom, som väntat på ett saklmnnigt 
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sätt. Områden och städer tågar förbi, men den läsare som inte har en detaljerad 
Europakarta med 1919 års gränser i huvudet kan känna sig något övergiven. 
Här borde författaren/förlaget ha lagt in kartor till hjälp. Även om ämnet är 
akademiskt militärhistoriskt är utgivningen en del av en sfär som bygger på 
populärhistoriska ambitioner. 

Insatsen i Saar blev en framgång. Folkomröstningen kunde genomföras 
utan större incidenter. Med stor majoritet, 90 procent, röstade befolkningen 
för återförening med Tyskland. För ett (franskvänligt) status quo röstade 10 
procent, medan inlemmande i Frankrike bara samlade 0,4 procent. Bataljonen 
reste hem och mottog goda vitsord för sin insats. Författaren pekar samtidigt 
på att det kunde ha gått annorlunda. Om spänningarna hade lett till väpnad 
konflikt, med militära insatser från Frankrike eller Tyskland, skulle den svenska 
styrkan ha hamnat i ett ytterst svårt läge. Den var egentligen inte övad eller 
rustad för krigföring, snarare för den polisiära insats som det också kom att 
handla om. Den påfallande korta tiden mellan regeringsbeslut och avresa - tio 
dagar - skulle välvilligt kunna tolkas som en högeffektiv krigsmakt med ständig 
beredskap, men ger enligt författaren snarare bilden av otillräcldig förberedelse 
för den militära konflikt som inte var otänkbar. 

Författaren berör också betydelsen av Saarbataljonen ur ett svenskt perspektiv. 
Beröm för gott uppträdande och god disciplin brukar följa med svenska insatser. 
Om det beror på en reell skillnad gentemot andra länders insatser eller också följer 
av en självbild vi vill ha bekräftad låter jag vara osagt. Att såväl Saarbataljonen 
som sentida fredsbevarande insatser har stor betydelse för ett lands status är 
däremot ovedersägligt. Särslcilt om man som exempelvis Sverige och Norge har 
strävat efter en ledarposition och företrädare för de små staternas förmåga att 
göra insatser för freden, så långt som möjligt utan våld. 

Med sitt fullt legitima intresse för militär organisering och redogörelse för 
fullföljandet av NF:s uppdrag utelämnar författaren den svenska opinionens 
hållning till insatsen. Präglades den av ointresse? Fanns partipolitiska skillnader? 
Förekom nationalistiskt färgade hyllningar? Fanns en ti!lfredsställe över att en 
av Versaillesfredens bestraffningar av Tyskland upphävts? 

Det finns åtminstone några samtida skrifter i frågan, Lage Stael von Holstein, 
Hitler och Saar, 1934 och Fredrik Böök, Resa till Saaroch Paris överElsass, 1935. 
Båda bygger på resor i Saar hösten 1934. Därtill finns troligen också reportage i 
dagstidningarna. Att frågan uppfattades som avgörande för det framtida Europa 
illustreras av Fredrik Böök: 
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Det gäller inte blott Saarområdets framtid. Det gäller mycket mera: 
nationalsocialismens öde, Tysklands öde avgöres i väsentlig mån genom denna 
strid i Saar, förhållandet mellan Tyskland och Frankrike och därmed hela 
Europas framtida utveclding kommer att djupt påverkas genom det avgörande 
som här skall fällas. 

Syftet med boken är att ge en sammanhållen beskrivning av svenska 
insatsen, i dess internationella sammanhang. Även om inte mer detaljerade 
frågeställningar formuleras har ny kunskap presenterats. En studie av tidningar 
och annan opinionsbildning skulle samtidigt kunna komplettera den välskrivna 
skildring om Saarbataljonen som Lars Ericson Wolke åstadkommit. 

Torbjörn Nilsson 

Professor i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. 
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Amerikanska infanterister i kulturhistoriskt ljus 
eller kulturhistoria med infanteriunderstöd? 

Recension av Marco Biichl, Dogface Soldiers: Die Frontsoldaten der US-Infanterie 
und der Krieg gegen Hitlers Wehrmacht im Mittelmeerraum und in Nordwesteuropa, 
Böhlau Verlag, Wien, Köln & Weimar 2016, 302 s.

Marco Biichl är disputerad historiker och frilansjournalist och temat för hans bok 
är de amerikanska skyttesoldaterna, "the dogfaces", under andra världskriget. I 
synnerhet är det soldaterna i Europa i den för kriget framstampade amerikanska 
värnpliktsarmen som står i fokus. Det finns, menar Biichl, flera skäl till att 
belysa denna personalkategori kulturhistoriskt. En anledning kan närmast 
sägas ligga på socio-strategisk nivå. Detta sammanhänger med den närmast 
totala metamorfos som den amerikanska krigsmakten på kort tid tvingades 
genomgå. Före andra världskriget var den amerikanska krigsmakten liten, i 
huvudsak en politiskt negligerad och underfinansierad skapelse som hyllade 
traditionella militära ideal. Soldaterna var värvade, med en förhållandevis låg 
integrationsgrad med civilsamhället. Armen var huvudsaldigen sysselsatt med 
olika typer av upprorsbekämpning med begränsad bäring på amerikanskt liv 
i övrigt. Interiören i denna arme har för övrigt skönlitterärt skildrats i James 
Jones berömda roman Härifrån till evigheten. Vid sidan om detta fanns ett mer 
brokigt nationalgarde med en annan uppsättning normer och värderingar, som 
på så sätt var en konkurrent till den mer professionella krigsmakten. Det är inte 
utan att man som nutida svensk läsare kan se åtminstone vissa paralleller mellan 
den svenska Försvarsmakten under 2010-talet och den förkrigstida amerikanska. 

Den nya krigsmakt som USA med kort om tid till förfogande tvingades 
bygga upp, gjordes med värnplikt som grund- eller kanske mer korrekt uttryckt 
utskrivning eftersom urvalet inte var allmänt i traditionell bemärkelse. Under 
kriget svällde den nya krigsmakten till tiotalet miljoner man som kom att ställa 
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de båda tidigare organisationerna helt i skuggan. Uppbyggnaden var med alla 
mått mätt en imponerande bedrift, i synnerhet kvantitativt. Krigsmakten fylldes 
med civila män från olika delar av USA, från olika sociala skikt och med olika 
etnisk bakgrund. Kort sagt blev den med vissa undantag- i synnerhet för svarta 
amerikaner - en kulturell smältdegel och på samma gång en institution som 
nöjaktigt skulle förvandla civilister till soldater. Det är alltså en särskild grupp 
av dessa civilister i uniform, en ny kategori som inte riktigt funnits tidigare i 

amerikanskt samhällsliv, som Biichl säger vilja spegla. 
Den amerikanska armen var den mest motoriserade av alla krigsdeltagande 

länders. Bland annat av denna anledning blev proportionerna mellan stridande 
personal och dem som var sysselsatta i understöds- och underhållsfunktioner 
annorlunda än de i övriga armeer vid samma tid. Mer än 90 procent av en 
infanteridivisions förluster stammade från en personalkategori som utgjorde 
runt 20 procent av divisionens totala personal. Detta fick till följd att de 
huvudsakliga förlusterna och största umbärandena bars av de "dogfaces" som 
står i centrum för denna bok. Detta fick naturligtvis också konsekvenser för 
hur de kom att betrakta sin plats i tillvaron - och hur de betraktades av andra. 
Emedan en amerikansk soldat i vardagstal benämndes GI (begreppet anses 
stamma från en förkortning av government issue), kallades alltså skyttesoldaterna 
för" dogfaces". Begreppet skulle kanske kunna översättas till den svenska militära 
jargongens "skytteslusk" eller "skyttesvin". Ett skäl till att närmare undersöka 
denna personalkategori kan därmed sägas vara hur formandet av ett slags militärt 

klassmedvetande, eller kanske mer precist uttryckt, truppslagsmedvetande, gick 
till och tog sig uttryck. 

Biichl använder sig av ett närmast antropologiskt tillvägagångssätt där 
en "tjock beskrivning" i Clifford Geertz anda är den huvudsakliga metoden. 
En särskild roll i analyserna intar serietecknaren Bill Mauldins konstnärliga 

arbete. Mauldin följde de amerikanska förbanden i Europa och publicerade 
sina serier för Stats and Stripes och för 45th Division News. Närmare bestämt 
är det här Mauldins, såväl bland soldater som hemma i USA, populära serie 
"Willie and Joe" som används som prisma för en del av analyserna. I enlighet 
med hans metodval används också ett rikhaltigt forskningsläge kring såväl 
militär organisation, sociala skillnader, förluststatistik och mycket annat för 
att åstadkomma det eftersträvansvärda djupet i beskrivningarna. 

Boken är indelad i tio kapitel, varvid det första är en inledning där några 
centrala begrepp förklaras och centrala bakgrundsförhållanden behandlas. Det 
andra kapitlet kan sedan sägas behandla några grundläggande amerikanska 
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militärkulturella drag under mellankrigstiden, medan det tredje kapitlet fokuserar 
på den säkerhetspolitiska omsvängningen från en amerikansk defensiv till 
offensiv strategi. I kapitel fem närmar sig sedan Biichl sitt undersökningsobjekt 
i snävare bemärkelse, nämligen den amerikanska armens värnpliktiga och den 
nyligen etablerade utbildningsapparaten. Detta tycker jag personligen är ett av 
bokens intressantare bakgrundskapitel och det hade gärna fått vara både längre 
och mer utförligt. 

Det sjätte kapitlet är en exkurs som behandlar afroamerikanska soldater. 
Svarta amerikaner utskrevs i ungefär samma utsträckning som vita- omkring tio 
procent av det totala antalet utskrivna värnpliktiga var svarta - men tjänstgjorde 
i allmänhet i särskilda förband. Det är onekligen en paradox att ett av de länder 
som gått till historien för sitt bekämpade av arketypen för rasistisk ondska, själv 
hade ett personalsystem segregerat efter ras. Även detta kapitel tycker jag är 
betydelsefullt, inte minst för att det är en dimension av amerikanskt samhällsliv 
som ibland tenderar att slarvas bort i mer populärvetenskapliga framställningar av 
den amerikanska krigsmaktens insatser i Europa. Det sjunde kapitlet behandlar 
sedan de inkvarterade amerikanska soldaternas tillvaro i Storbritannien efter 
överskeppningen i väntan på insatsen i Europa. I kapitel åtta närmar sig återigen 
Biichl sitt kärntema, nämligen den amerikanske infanteristens förvandling 
till "dogface" i samband med striderna på Sicilien. Här introduceras även Bill 
Mauldin och hans roll i denna process närmare. 

Emedan kapitlen 1-8 är förhållandevis korta är kapitel nio det enskilt längsta. 
Totalt omfattar det ungefärligen lika många sidor som de åtta föregående. Kapitlet 
är att betrakta som bokens tyngdpunkt även innehållsligt. Här behandlas således 
olika aspekter av de amerikanske skyttesoldaternas tillvaro, alltifrån de operationer 
de huvudsakligen var involverade i, till synen på psykiska förluster i form av 
en varierande flora diagnoser såsom exempelvis "stridsutmattning", men också 
medicinska problem som härrörde från att ständigt gå omkring i kalla och blöta 
kängor (skyttegravsfot). Här berörs även saker som rör underhållstjänst och 
terrängens betydelse för soldaternas liv, liksom tillvaron för ersättningspersonal 
och sociokulturella skillnader mellan manskap och officerare. I detta kapitel 
spelar Mauldins seriestrippar en särskilt viktig roll för Biichls analyser. Om något 
kritiskt skall sägas om detta kapitel, hade kanske en mer avvägd disposition här 
varit att föredra. Kapitlet hade gott kunnat delas upp i flera mindre som kunde 
hållits samman något mer stramt. 

Det tionde kapitlet är dels en sammanfattning, dels en återkoppling till det 
teoretiska anslaget som tidigare mest berörts i förbigående. Slutligen förs också 

125 



Militärhistorisk tidskrift 2018 

en historiografisk diskussion om hur kriget kom att påverka den amerikanska 
självuppfattningen och myten om "the greatest generation". 

Hur skall då Biichls insats värderas? Ett par kritiska invändningar mot 
verket kan resas. Den kanske mest befogade är frågan om fokus. Vad som är 
huvudsak och bisak, mål och medel är inte i alla stycken helt glasldart i denna 
framställning. Ar exempelvis Bill Mauldins seriestrippar att betrakta som källor 
eller är det Mauldins konstnärliga gärning som är huvudfokus? Eller är det istället 
den kontextuella kunskap och de resonemang som Biichl för som skall hjälpa 
läsaren att förstå den dåtida humorn i Mauldins verk? tyngdpunkten på 
den amerikanske civile medborgaren som nyss blivit soldat och de kulturella 
implikationer värnplikten och kriget fick på den amerikanska självförståelsen 
eller är det istället Bill Mauldins konstnärskap som är det centrala? Här hade 
en renodling av syfte och frågeställningar nog varit väl på sin plats. 

Tvetydigheten går bitvis i notapparaten, där fotnoterna lätt rinner iväg 
till långa utförliga resonemang om exempelvis enskilda operationer, militära 
beslut och andra aspekter av den amerikanska armens liv. Det är uppenbart 
att Biichl brinner för sitt ämne och har haft roligt när han skrivit sin bok. 
Emellertid hade det varit en god ide att fundera på vad som kunnat strykas för 
att vinna i klarhet och läsflöde. Utöver detta hade framställningen dessutom 
tjänat på tydligare resultatmarkeringar, eftersom man stundtals kan fråga 
vad som är genuint nya resultat och vad som snarast är att betrakta som ett 
omförpackande av befintlig forskning i nytt emballage. Då verket inte heller 
förefaller ha ambitionen att gå i ldinch med ett forslmingsläge för att nyansera 
eller vederlägga tidigare uppfattningar blir frågan om nya resultat - och i 
förlängningen arbetets yttersta syfte - måhända än mer brännande. 

Något som hade kunnat berika framställningen, i synnerhet givet bokens 
undertitel, hade varit att parallellt med skildringen av amerikanska" dogfaces", 
göra ett mer ingående porträtt av motståndarsoldaten än vad som här är 
fallet. I det här fallet alltså Wehrmachts "typinfanterist", der Landser. Goda 
ingredienser till ett sådant porträtt saknas för all del inte heller, mycket finns 
exempelvis att hämta i Sänke Neitzels och Harald Welzers Soldater: Om kamp, 

dödande och död. Verket klarar sig för all del utan denna dimension, men 
greppet hade utan tvivel kontrasterat den amerikanske soldaten och den kultur 
han var inbäddad i på ett fruktbart sätt och på så sätt kunna tillföra resultaten 
ytterligare dimensioner. Ytterligare en fråga är varför den amerikanska militära 
kulturen i infanteriuniform speglas enbart genom insatserna i Europa (utöver 
det faktum att det var där som Bill Mauldin var verksam). Hur skiljer sig 
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exempelvis amerikanska infanteristers erfarenheter i Europa från dem som var 
verksamma i Stilla havet och vilken roll spelade kriget mot Japan i amerikansk 
självförståelse? Biichl hade kunnat motivera valet av just Europa som prisma 
för sin studie betydligt mer utförligt och han borde åtminstone ha diskuterat 
vilka konsekvenser hans val kunde tänkas få för slutresultatet. 

Ytterligare en aspekt som slutligen förtjänar att kommenteras är språket. 
Boken är skriven på tyska och måhända är det något förmätet av mig att 
som svensk läsare invända mot de många anglicismerna som vidlåder Biichls 
framställning. Att engelska citat förekommer är naturligtvis inte särdeles 
anmärkningsvärt givet det ämne som avhandlas i detta verk. Bitvis är dessa 
citat emellertid långa och en del av dem hade otvivelaktigt tjänat på att skrivas 
om till kortare referat på tyska. Emellertid är problemet inte enbart en fråga 
om citathanteringen, här och var används även något omotiverat engelska i 
rubrikerna. Därtill är även den tyska brödtexten ibland väl överlastad med 
anglicismer som jag menar stör intrycket. Om en nyutgåva av detta verk i 
framtiden skulle övervägas vore en stilistisk översyn att rekommendera. 

Med detta sagt menar jag ändå att verket har förtjänster. För den som 
intresserar sig specifikt för amerikansk kultur och i synnerhet hur denna kom 
att förändras till följd av andra världskriget, är boken ett viktigt bidrag. Inte 
minst hur självbilden förändrades i ett isolationistiskt land som vände sig utåt, 
förvandlade sig till en supermakt och som så småningom framstod som den 
demokratiska världens garant är ett viktigt stycke modern historia. Detsamma 
kan naturligtvis även sägas gälla för dem som vill få en inblick i en särskilt utsatt 
kategoris soldaters villkor under kriget. Slutligen har verket också stor relevans 
för den som är intresserad av hur populärkultur, krig och självförståelse kan 
hänga samman. 

Fredrik Thisner 

Docent i historia och lektor vid Militärhistoriska sektionen. 
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Beevor om Arnhem 

Recension av Antony Beevor, Arnhem: Ij,sklands sista sege1; Historiska Media, 
Lund 2018, 565 s. 

Så har den produktive brittiske militärhistorikern Antony Beevor kommit ut med 
en ny tegelstensvolym. Den här gången handlar den om striderna om Arnhem 
i september 1944, den brett anlagda allierade luftlandsättningsoperationen i 
södra Nederländerna, som slutade i en katastrof. 

Boken följer på en rad tidigare böcker av Beevor om andra världskriget. 
Förutom ett brett översiktsverk om kriget har han bland annat skrivit om 
Stalingrad 1942-1943, invasionen i Normandie 1944, offensiven i Ardennerna 
årsskiftet 1944-1945, och slaget om Berlin 1945. Förvisso har han skrivit, och 
det mycket bra, också om spanska inbördeskriget, slaget om Kreta 1941 och 
Paris efter befrielsen 1944--1945 (tillsammans med hustrun Artemis Cooper). 
Inte desto mindre ligger tyngdpunkten i Beevors författarskap på det kända, 
ofta omskrivna (man frestas snudd på säga: genomtröskade). 

Beevor, från början yrkesofficer, lärde sig militärhistoria av John Keegan, 
och sämre lärare kan man förvisso ha. Keegan trummade in sitt budskap att 
militärhistoria ska skrivas "bottom up instead of top clown", som Beevor har 
vittnat om i en intervju. Det är den enskilde soldatens perspektiv som ska stå i 
centrum, dock med tillägget att det övergripande sammanhanget krävs för att 
man ska kunna förstå den enskildes erfarenheter. Detta är en lärdom som har 
styrt hans författarskap. 

En sådan ansats kräver att författaren inte nöjer sig med ett kompilat av 
redan skrivna böcker, eller ens att nyttja tryckta dagböcker och memoarer hur 
viktiga dessa än är. Med den insikten utmärks alla Beevors böcker av en massiv 
arkivforskning, där inte minst enskilda personers efterlämnade papper, intervjuer 
med enskilda officerare och meniga soldater och andra liknande berättande källor 
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har använts. Det gäller inte minst boken om Arnhem där en formlig flodvåg 
av sådant material har nyttjats från brittiska, tyska, amerikanska, nederländska 
och polska arkiv. Som alltid har Beevor haft hjälp av ett stort antal arkivarier, 
men uppenbarligen också bedrivit ett omfattande arbete själv. 

Det är med andra ord ett stort och tidskrävande arbete som ligger bakom 
boken. Det ger fårg och must åt skildringen, liksom en rad olika perspektiv på 
händelseförloppet från hög som låg på båda sidor, inklusive den hårt drabbade 
nederländska civilbefolkningen. Dessa olika perspektiv kompletteras med 
officiella dokument, men även sammanträden i den allierade militärledningen 
belyses ofta med citat från enskilda deltagares dagböcker eller memoarer. Förvisso 
nyttjas olika förbands krigsdagböcker (från båda sidor), men bara i relativt 
begränsad omfattning. Det kan synas förmätet att för en sådan här bok efterlysa 
ytterligare forskning, men frågan är om inte en mera systematisk användning 
av krigsdagböcker och förlustrapporter från båda sidor (förslagsvis med utdrag 
från ett mindre antal högre staber och förband) hade kunnat ge en än tydligare 
kontext, som hade satt de olika individuella upplevelserna i en än tydligare 
belysning. Nu blir bilderna från staber och förband av mera glimtvis natur och 
kontexten därmed inte lika systematiskt beskriven som den hade kunnat bli. 

En mera systematisk uppföljning av reaktionerna i Montgomerys stab under 
hela slaget, och inte bara fokus på deras agerande inför det och efteråt, hade till 
exempel satt händelserna i Arnhem i ett tydligare sammanhang. Efter kriget 
hävdade Montgomery att luftlandsättningarna till 90 procent var en framgång. 1 

Endast otur med vädret och tysk förmåga att snabbt koncentrera trupper för ett 
hejda de allierade markförbandens framstöt norrut hindrade att det hela blev 
en framgång också vid Arnhem. Vad skulle han annars säga om den katastrof 
som han ytterst var ansvarig för? 

Jag tror att det ovan sagda har en betydelse inte minst pedagogiskt, eftersom 
ett alltför tungt underifrånperspektiv, hur viktigt det än är, riskerar att skapa en 
tungläst och för den icke väldigt insatte läsare synnerligen rörig framställning 
med ett myller av människor och förband som passerar revy på varje sida. Det 
handlar förvisso inte om att kasta ut barnet med badvattnet, utan att ibland 
ge avkall på de flesta detaljer till förmån för en bättre sammanhållen berättelse. 

Men med detta sagt måste man konstatera att Beevor har genomfört ett 
herkuliskt arkivarbete och resultatet är en mycket läsvärd och spännande, 
tidvis gripande, skildring av en ett händelseförlopp som med all rätt har blivit 
mytomspunnet, inte minst i Storbritannien. Även den som har läst tidigare 

1. Montgomery of Alamein, Normandy to the Baltic (London 1946) s. 148 f:
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böcker om Arnhem, alltifrån Cornelius R:yans mästerverk från 1974, eller för 
den delen sett någon av de många filmer som spelats in om striderna, kommer 
att finna åtskilligt nytt både i form av fakta och perspektiv. 

I de tidigare delarna av boken, där han diskuterar hur planen på de massiva 
luftlandsättningarna växte fram, rör Beevor också vid flera grundläggande 
militärhistoriska problem. Den grundläggande motsättningen mellan britternas 
Montgomery och amerikanerna Bradley och Patton gällde huvudinriktningen 
på anfallet efter utbrytningen från Normandie och befrielsen av Paris. Medan 
"Monty" ville leda ett anfall norrut in i Nederländerna och sedan i en bred 
sväng österut in i Tyskland norr om Ruhr, förespråkade amerikanerna en stöt 
rakt österut mot Köln. För båda handlade det om att erövra Ruhr, den tyska 
rustningsindustrins hjärta. 

Som bekant vann Montgomery striden, som mycket handlade om tillförsel 
av ändliga underhållsresurser, främst bränsle. En matta av luftlandsättningar 
skulle läggas ut över Eindhoven, Nijmegen och upp till Arnhem. Den allierade 
första luftburna armen, med två amerikanska och två brittiska divisioner samt 
en polsk brigad, skulle luftlandsättas för att ta och hålla ett antal viktiga broar. 
Samtidigt skulle allierade markfc\rband slå sig norrut från södra Belgien längs 
den väg vid vilken de luftlandsatta förbanden hade f'ållts. Planen byggde på två 
viktiga förutsättningar: att överraskningsmomentet, luftlandsättningsförbandens 
ofta främsta och enda fördel, bibehölls samt att det tyska försvaret i södra 
Nederländerna var så svagt att markförbanden kunde avancera norrut så snabbt 
att de luftlandsatta trupperna kunde hålla ut. Det skulle visa sig att ingendera 
förutsättningen skulle komma att hålla. De varningar som utfärdades i de allierade 
staberna klingade ohörda. Vål så viktigt, nonchalerade man samtidigt de starka 
tyska förband som ännu befann sig i västra Belgien, kring Scheldemynningen, 
och blockerade öppnandet av Antwerpens viktiga hamn. 

I tidigare litteratur har man gjort en stor affår av att två SS-pansardivisioner 
befann sig vid Arnhem, vilket var en rejäl allierad underrättelsemiss. Beevor 
betonar dock att dessa båda förband nästan helt saknade stridsvagnar och skulle 
nybeväpnas. I stället framhåller han hur oerhört snabbt och effektivt ny personal 
och nya stridsvagnar tillfördes de båda divisionerna från nordvästra Tyskland. 
Däri låg de allierades stora misstag, att de inte förmådde upptäcka och hejda 
denna tillförsel av förstärkningar. 

Bara spillror av de brittiska 1 :a luftburna divisionen och 43:e infanteridivisionen 
(landsatt med glidflygplan) samt den polska fallskärmsjägarbrigaden kunde ta 
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sig söderut till de egna linjerna. De brittiska förlusterna vid Arnhem uppgick 
till 1 500 stupade och 6 458 fångar, varav många sårade. 

Beevor gör den intressanta reflektionen, som understryks av flera källor, 
att det var tur i oturen att det var två brittiska divisioner som fick ta de värsta 
förlusterna. De båda amerikanska divisioner som fälldes längre söderut, den 82:a 
och den 101 :a luftburna, drabbades även av betydande förluster, men inte i 
paritet med de brittiska. Om det hade varit en amerikansk division som krossats 
vid Arnhem, och det dessutom i en operation ledd av britterna (Montgomery) 
så hade det sannolikt resulterat i en så kraftig reaktion i USA att det hela hade 
kunnat orsaka irreparabla spänningar i relationerna mellan de västallierade. 

Slutligen kan konstateras att till styrkorna med Beevors bok hör också att 
han också behandlar konsekvenserna för den nederländska civilbefolkningen. 
Inte minst för Arnhems lidande befolkning, men också konsekvenserna i form 
av den stora hungervintern som drabbade stora delar av Nederländerna. Först 
i april 1945 kom befrielsen av Arnhem och resten av Nederländerna och med 
dem mera omfattande livsmedelstransporter. 

Lars Ericson Wolke 

Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen. 



Propaganda som genre, organisationsform och påverkansmedel 

Recension av Jimmy Vulovic, Propaganda: Historia, teori och analys, 
Studentlitteratur, Lund 20 I 7, 183 s. 

Propaganda, reldam och andra typer av påverkan har idag kommit högt upp på 
dagordningen. Skälen bakom detta är flera. En uppenbar anledning har att göra 
med vårt nutida alltmer polariserade politiska samtal, något som går att iaktta 
såväl i Sverige som utomlands, inte minst i USA. En annan sammanhänger 
med den strategiska kommunikation som Ryssland på senare år mer tydligt 
använder sig av för att påverka stater som är medlemmar i EU och Nato. 
Mot den bakgrunden bör Jimmy Vulovics senaste bok vara ett välkommet 
tillskott för i synnerhet universitets- och högskolesektorns humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Även Försvarshögskolans militära och civila 
studenter, i synnerhet de som studerar påverkansoperationer bör ha nytta av 
den. Utöver dessa målgrupper passar boken även utmärkt för andra som är 
intresserade av ämnet, såsom exempelvis journalister. 

Vulovic är doktor i litteraturvetenskap men har även varit verksam som 
frilansjournalist. Han disputerade i Lund år 2009 på en avhandling som 
behandlar EyvindJohnsons och RudolfVärnlunds mellankrigsromaner. Sedan 
dess har han hunnit skriva flera böcker, bland annat om litterär propaganda 
i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press, men också 
läromedel. 

Boken Propaganda. Historia, teori och analys är indelad i tre större kapitel. Det 
första behandlar propagandans historia, det andra kapitlet belyser teoribildningen 
på området, medan det sista kapitlet snarare kan beskrivas som en handgriplig 
introduktion till hur man kan göra propagandaanalyser inom ramen för uppsatser 
på grundläggande och avancerad högskolenivå. 

I det första kapitlet behandlas propaganda som historiskt fenomen. Vulovic 
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menar att propaganda i dess mest grundläggande betydelse kan definieras 
som "att kommunicera enbart med syfte att få andra att tycka och tänka eller 
agera så att det gynnar avsändaren" (s. 5). Förmodligen har, om man följer 
den definitionen, alltså propaganda alltid funnits i en form eller annan. Hans 
avstamp tar dock sin egentliga början i reformationen och den ideologiskt
religiösa kamp som då utspelade sig. Starten är lyckad och välfunnen om man 
som Vulovic menar att propaganda som fenomen lite förenldat kan struktureras 
kring nyckelkomponenterna kamp, teknik och strävan efter att oemotsagd fa 
framföra sitt budskap. I reformationens fall kan tryckpressen sägas ha utgjort den 
nya tekniken som förändrade förutsättningarna. Det faktum att reformationens 
företrädare vände sig direkt till folket på ryska, gjorde vidare att man kunde 
kringgå den katolska kyrkans "kvalitets garanti" i form av de katolska prästernas 
latinkunskaper. Vi befinner oss mitt i en liknande process idag, där den etablerade 
pressens journalister med pressetiska regler som hallstämplar för en ojämn kamp 
mot diverse nätbaserade medier. 

Huvudfokus i Vulovics framställning dock ändå sägas ligga på 1900-talet. 
Ett stigande välstånd under 1800-talet gjorde först dagstidningar till de mer 
välbeställda ldassernas allmänna egendom, varpå de så småningom nådde allt 
bredare läsekretsar. V id sekelskiftet 1900 tillkom även biografen och inte långt 
därefter också radion. De tekniska förutsättningarna för masspropaganda fanns 
alltså nu förhanden. 

Förhållandevis stort utrymme ägnas åt den ryska revolutionens och 
mellankrigstidens kommunistiska propaganda, liksom för övrigt den nazistiska 
rörelsens i Tyskland. Tydligt är att dessa rörelser har stora strukturella likheter 
med varandra; rörelserna kan tillspetsat liknas vid propagandaorganisationer 
som framryckte under namnet partier. En annan likhet är att de båda genomgick 
liknande faser. Inledningsvis, innan makten var säkrad, var de tvungna att förlita 
sig på enldare medel såsom olika former av agitation och mötesverksamhet. De 
hade därmed drag av att vara något som skulle kunna liknas vid en proteströrelse. 
Detta eftersom de inte hade de ekonomiska medel som krävdes för att då 
använda tidens massmedium. När makten sedan vunnits och de hade radio, film, 
press och delar av det övriga kulturlivet i sin hand, ändrades förutsättningarna 
raskt. Vulovic menar i detta sammanhang därför att man riskerar att fel om 
man i sina analyser bara fokuserar på en rörelses ideologi, budskapen är också 
avhängiga de institutionella ramar man har att röra sig inom. Det är därför 
kanske inte heller särsldlt förvånande att exempelvis nazisterna sade sig värna 
åsikts- och yttrandefriheten före maktövertagandet 1933. En viktig poäng som 
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Vulovic gör är dock att tekniken i sig knappast är det centrala. Propagandister 
bedriver inte propaganda för att de kan det rent tekniskt, utan för att de har ett 
politiskt eller kommersiellt syfte med sin kommunikation. Tekniken är däremot 
betydelsefull eftersom den sätter ramar kring vad som för tillfället är det mest 
lämpliga sättet att göra det på. 

I såväl detta historiska kapitel som i det efterföljande teoretiska berörs 
även krigspropagandan som genre, huvudsakligen med exempel ifrån första 
världskriget och V ietnamkriget. Här påpekas att för att få stöd för att gå i krig, 
är det betydelsefullt att så många samhällsinstitutioner som möjligt stödjer 
krigsdeltagandet. Ett exempel som behandlas är kyrkans roll i den tyska 
propagandakampanjen vid första världskrigets utbrott. Här menar jag att även 
kyrkans tidigare roll som propagandaplattform kunde ha berörts. Under i 
synnerhet 1600- och 1700-talen var ju predikstolen statens mest betydelsefulla 
massmedium och användes i mycket hög utsträckning för att förklara för 
undersåtarna varför staten gick i krig, liksom även för att lägga ut texten kring 
segrar, nederlag och fredsförhandlingarnas utgång. 

Det andra kapitlet behandlar som framgått propagandateori. Det kan 
också till del läsas som en ingång till forskningsfåltets historiografi. Tidigare 
ståndpunkter som visat sig stämma mindre väl, såsom den av Vulovic benämnda 
"injektionsnålshypotesen" behandlas och kontrasteras mot andra, mer fruktbara 
modeller. Även tidigare teorier som alltjämt har stor relevans lyfts fram, 
exempelvis det 1937 i New York grundade The Institute for PropagandaAnalysis 
sjupunktslista i hur man kan känna igen propaganda. I kapitlet lär sig läsaren 
också skilja mellan horisontell och vertikal propaganda, och får bekanta sig 
med begrepp som exempelvis svarta, gråa och vita avsändare/budskap, agenda
setting, framing och priming. Kapitlet lämnar därutöver med hjälp av tidigare 
teoretikers funderingar läsaren med frågeställningar att fundera vidare över. 
Innebär exempelvis det faktum att vi lever i en kapitalistisk varuproducerande 
ekonomi att propaganda blivit en integrerad del av vår civilisation? Finns det fog 
för att tro att traditionell, annonsberoende media är vinklad i sin nyhetsvärdering 
och i sådana fall på vilket sätt och varför? 

Bokens sista kapitel, som fokuserar på propagandaanalys, menar jag är det 
kapitel som mest påminner om ett klassiskt lärobokskapitel. Här understryks 
betydelsen av ett noggrant forskningsproblem, forskningslägets betydelse 
och akribins roll i en akademisk uppsats. Utöver detta ges ett antal exempel 
på olika aspekter som kan behandlas i en sådan analys. Närmare bestämt 
ägnas den textuella, den massmediala och den kontextuella aspekten närmare 
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uppmärksamhet. Kapitlet får betraktas som matnyttigt för de läsare boken 
primärt har som målgrupp. Däremot borde möjligen i underkapitlet som rör 
den kontextuella analysaspekten också de tänkta mottagarnas kontext vägas 
in. I några exempel belyses interiörerna i exempelvis lokala nazistföreningar i 
Sverige under mellankrigstiden och hur deras aktiviteter kan analyseras ur ett 
slags propagandistisk gemenskapsaspekt. Dessa medlemmar är dock naturligtvis 
att betrakta som huvudsakligen redan vunna för sal<en. Vilka förutsättningar 
fanns eller saknades då för dessa skulle få gehör utanför lokalföreningens väggar 
för sina budskap och hur kan man tänka sig att gå tillväga för att undersöka det? 

En kritik som kan riktas mot läroboken, är att den ändå fokuserar 
förhållandevis lite på sociala medier och internet i övrigt. Dessa plattformar 
är dock inte helt frånvarande. Så behandlas exempelvis hur sökmotorer 
kan manipuleras för kommersiella eller andra syften och likaså berörs den 
bakomliggande logiken i sociala medier. Frågan om i vilken grad det nya 
digitaliserade samhället också är något kvalitativt nytt hade dock kunnat beröras 
något mer på djupet. Det faktum att stater också i fredstid bedriver olika typer 
av verksamheter som kan sägas vara besläktade med propagandabegreppet, 
exempelvis i form av pub lie diplomacy och byggandet av "soft power", hamnar 
också det i skymundan. Förmodligen har dessa mindre utförligt berörda 
områden att göra med författarens tidigare forskningsinriktning som bland 
annat rört politiska organisationers propaganda och hans bakgrund i en 
litteraturvetenskaplig forskningstradition. 

Slutligen hade kanske även ett par sidor ha kunnat ägnas åt förhållandet 
mellan propaganda och "reflexiv kontroll", det vill säga åtgärder som syftar till 
att få motståndaren att närmast instinktivt reagera på ett sätt som är fördelaktigt 
för avsändaren. Här utgör, menar jag, Sverigedemokraternas kampanj på en 
tunnelbanestation i Stockholm sommaren 2015 närmast ett skolboksexempel 
på hur man med begränsade medel kunde få maximal spridning på sitt budskap 

det delades i sociala medier av såväl upprörda medborgare som journalister 
- inte minst för att man hade roligt åt att det på engelska författade budskapet
som (förmodligen avsiktligt) hade skönhetsfläckar. Utöver detta kunde man
dessutom få motståndarna att framstå som fiender till yttrandefriheten när de
sedan rev ned affischerna något dygn senare. Det senare filmades och kunde sedan
ytterligare exploateras. Denna typ av tillvägagångssätt som närmast påminner
om iscensättandet av en installation för att få ut ett budskap, menar jag vore
väl värt ett par stycken, kanske i synnerhet i dessa de sociala mediernas tidevarv.

Mina invändningar rör vad som inte finns med i boken eller sådant som det 
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kunde finnas mer av. Som sådan är kritiken måhända något orättvis eftersom den 
delvis går utöver det författaren föresatt sig att göra. Invändningarna kan därför 
snarare förstås som ett symptom på att läsningen stimulerat till eftertanke och 
gett mersmak och att ämnet - läroboksformatet till trots knappast är uttömt. 

Bokens förtjänster uppväger också problemen. För det första är den skriven 
med ett rappt och i sammanhanget brist på bättre uttryck medryckande 
språk. Läroböcker med inslag av teori- och metodutbildning brukar kanske inte 
räknas till den mer publikfriande genren, men här har vi alltså ett undantag. 
Bokens begränsade format, låter kanske som en något apart sak att framhäva, 
men om en bok skall kunna användas som kurslitteratur ger ett nätt omfang 
den en fördel framför mer omfattande verk. Detta borgar för att boken också 
bör nå sin huvudsakliga målgrupp. Utöver detta är innehållet, de perspektiv 
och vidare frågeställningar det öppnar upp för en viktig del av behållningen 
och torde generera givande seminariediskussioner framöver. 

Fredrik 1hisner 

Docent i historia och lektor vid Militärhistoriska sektionen. 
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Kustförsvar eller oceangående flotta? 

Recension av Craig L. Symonds, Americtm Naval History: A Ve,y Short 
Introduction, Oxford University Press, Oxford 2018, 142 sid. 

Kan man, på bara lite drygt 100 sidor, på ett begripligt sätt beskriva hur världens 
största örlogsflotta har vuxit fram under närmare ett kvarts årtusende? Craig L 
Symonds, med ett förflutet som professor vid både U.S. Naval War Academy 
och U.S. Naval War College samt författare till ett stort antal böcker om den 
amerikanska flottans historia (bland annat om slaget vid Midway 1942 och den 
marina delen av invasionen i Normandie 1944) gör ett gott försök. Resultatet är 
inte helt lyckat, men ger ändå läsaren en god insikt om de politiska förutsättningar 
samt strategiska och operativa tankar som har påverkat utvecklingen av den 
amerikanska flottan alltsedan självständighetskriget på 1770-talet. 

Bokens främsta svaghet är dess format, som är givet i och med att det ingår 
i en stor serie korta introduktioner till olika älnnen. En sådan bok har förvisso 
sin funktion att fylla och det gör också Symonds bok. Men den tenderar lätt till 
att bli en snabb färd genom epoker och händelser, fredstida förhållanden och 
sjöslag. Symonds ska dock ha en eloge för att han sätter flottans utveckling i 
förhållande till den övergripande politiska ramen, liksom att han lyfter fram en 
del marina förgrundsfigurer. Bland dessa återfinns självl<lart Alfred Thayer Mahan, 
vars tankar om sjöherravälde från 1800-talets slut sätts in i sitt sammanhang. 
Även den tekniska utvecklingen får en kortare beskrivning, främst övergången 
från en seglande till en ångdriven flotta. 

En europeisk läsare märker snart att Symonds, så forskare han är, tenderar 
att framställa amerikanska insatser så positivt som möjligt. Särskilt tydligt är 
det i beskrivningen frihetskriget och 1812 års krig, då britterna lätt hamnar 
i en sämre dager. Han undviker dock inte slavfrågan, som i synnerhet 
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Missiourikompromissen 1819-1821 mellan fria och slavstater, lade en våt filt 
över flottans försök att hejda slavhandeln över Atlanten. 

Intressant är att Symonds belyser en röd tråd i amerikansk marin politik, 
nämligen obenägenheten att acceptera minsta provokation vare sig från andra 
flottor, Barbareskstaterna i Nordafrika eller vanliga sjörövare. Illustrativt är att 
när slavtransporterande fartyg på 1820-talet falskeligen hissade amerikansk 
flagg och ändå angreps av brittiska fartyg, så protesterade USA av princip mot 
angreppen mot den amerikanska flaggan. 

Annars är berättelsen om USA:s flotta historien om hur den politiska 
ledningen länge förespråkade ett slags marin milis, som skulle expandera i 
händelse av krig och sedan reduceras i fredstid. Efter inbördeskrigets slut 1865 
reducerades till exempel den mycket stora nordstatsflottan. Länge förespråkade 
också många politiker och militärer en flotta med fartyg avsedda för kustnära 
operationer. En blue-water navy som kunde mäta med de europeiska 
stormakterna var det inte frågan om, förespråkarna för en sådan var oftast i 
minoritet. 

Men på 1890-talet svängde opinionen och det av flera skäl. För det första 
behövde flottan förnyas samtidigt som ånga och stål hade gjort entre, för det 
andra publicerade Mahan 1890 sina tankar om värdet av sjömakt. Att behärska 
haven med sjöstridskrafter var enligt honom grunden för både nationell säkerhet 
och ekonomiskt välstånd. För det tredje hamnade USA mer eller mindre av 
en slump i krig med Spanien 1898, ett krig som man vann och som inte bara 
resulterade i att Kuba blev fritt (och USA arrenderade Guantanamo), utan 
också att den amerikanska flottan krossade den spanska i Manillas hamn. Det 
senare ledde till att Filippinerna blev amerikanska (efter våldsamma strider mot 
filippinsk gerilla), liksom Wake och Guam. Redan 1867 hade Midwayatollen 
blivit amerikansk och 1898 annekterades också det tidigare självständiga 
Hawaii. Därmed var USA i ett slag förvandlat till en stormakt i Stilla havet 
och flottan byggdes ut därefter, i synnerhet under 1heodore Roosevelts år i 
vita huset i början av 1900-ta!et (då även Panamakanalen byggdes). De båda 
världskrigen ledde vidare på denna väg, om inte snörrätt, och 1945 räknade 
den amerikanska flottan runt 6 500 enheter inklusive nästan 100 hangarfartyg 
(de mindre eskorthangarfartygen inräknade). 

Snabba översikter av detta slag tenderar att tappa tempo mot slutet, men 
inte Symonds som metodiskt arbetar sig igenom både det kalla kriget, med 
flottans kamp för att ha kärnvapenförmåga ( vilket man fick med de ubåts burna 
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Polarismissilerna 1959), och tiden efter Sovjets fall. Såväl Iran som Kina som 
marina utmanare berörs vilket gör boken klart aktuell. 

Boken är gedigen och innehåller få faktafel, även om Symonds tycks röra ihop 
den brittiska flottans attacker mot Danmark 1801 och 1807 (båda här förlagda 
till 1801), och beskriver dem som övergrepp mot de fridfulla danskarna som 
bara ville skydda sitt fiske. Förvisso var inte minst "flottrånet" 1807 ett oerhört 
övergrepp, men det är en brist att den brittiska bevekelsegrunden att förhindra 
att den danska flottan skulle kunna nyttjas av Napoleon inte alls berörs. 

Avslutningsvis ges en betydande mängd litteraturtips, som omfattar några 
av de stora och viktiga tryckta dokumentserierna (inklusive den 30 volymer 
stora om sjöoperationerna under inbördeskriget), Samuel Eliot Morisons 15 
volymer om flottans operationer 1941-1945, men framför allt modern forskning 
som publicerats de senaste åren. Det förhöjer värdet på en, för sitt format, god 
introduktion till det amerikanska flottans högst varierande historia. 

Lars Ericson Wolke 

Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen. 
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Krig eller fred? 

Recension av Azar Gat, 1he causes oj war and the spread oj peace: But will war 
rebound? Oxford University Press, Oxford 2017, 303 s. 

Varför för människan krig och när började hon med det? Är det till och med 
så att freden i vår tid börjar dominera över kriget, åtminstone i en del länder 
och i så fall varför? 

Man kan knappast tänka sig mera komplexa frågeställningar, men just sådana 
har den israeliske historikern Azar Gat aldrig väjt för. Han är författare till en 
rad tegelstensvolymer om bland annat kriget i den mänskliga civilisationens 
historia och det militära tänkandets utveckling genom tiderna. 

Människans förhållande till kriget som företeelse har tagit sig olika former. Å 
ena sidan har krigets hjältar hyllats genom historien och å den andra har krigets 
vederstygglighet i alla dess former beskrivits och skytts genom samma historia. 
Hur länge har människan fört krig, i betydelsen väpnat, organiserat våld, för 
att uppnå eftersträvansvärda syften eller helt enkelt för att avvisa andras försök 
att påtvinga henne deras vilja? Här dyker åter Clausewitz tankar om viljans 
betydelse upp, den egna och motståndarens vilja . Gat ställer också Hobbes och 
Rousseaus diametralt motsatta tankar om samhället mot varandra - om vikten 
av att reglera mänsklig samvaro för att undvika våld och anarki respektive iden 
om den ädle, fridfulle vilden. 

Många forskare har hävdat att kriget ungef'år som vi känner det är en företeelse 
som kommer i och med jordbrukets uppkomst, då människan får något att 
slåss om: mark, odlingar, skördar, boskap. Men det är en tanke som är helt 
främmande för Gat som emfatiskt betonar att de drygt 90 procent av Homo 
sapiens tillvaro på jorden som föregick jordbrukets uppkomst också var en tid 
av våldsutövande. Runt procent av de skelettfynd av tidiga människor som 
man har funnit bär spår efter våld av vapenlilmande objekt; att det statistiska 
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underlaget är tunt torde knappast behöva tilläggas. För Gat gällde förmodligen 
samma förhållanden under den betydligt längre tid som olika grenar av släktet 
Homo har existerat. 

Ytterst handlar det enligt Gat om att kriget, precis som andra sociala 
aktiviteter, vägs längs en kostnad-vinstskala för att i samtiden betraktas som 
en god eller dålig sak. Gat avvisar också upplysningstidens tankar om att kriget 
per definition var något som furstarna drev i sitt eget intresse mot folkvilja och 
folkets bästa. Han plockar exempel från historien, inte minst den klassiska 
grekiska, för att försöka belägga sin tes att också samhällets fattiga kunde vinna 
på krigiska aktiviteter. En sådan kollektiv vinst måste självfallet skiljas från den 
enskildes eventuella fördelar eller de fasansfulla konsekvenserna för de stupade 
och krigsinvaliderna, och inte minst deras familjer. Resonemanget understryker 
svårigheten att skilja på de kollektiva respektive individuella perspektiven. 

Det är lika grundläggande som svårutredda och känslomässigt omspunna 
frågeställningar som Azar Gat försöker hantera, och i bokens senare del blir det 
än mer av den varan. Under det senaste runda halvseklet har allt fler forskare 
hävdat att krigen har minskat i antal och omfang. Detta är en bild som Gat med 
emfas ansluter sig till. Dessutom preciserar han bilden genom att hävda att det 
är i världens mest utvecklade länder som krigsaktiviteterna har minskat, om än 
med öppenhet för att utvecklingslinjen varken är rak eller saknar störande hack. 
Med ekonomisk och politisk utveclding följer färre krig, är Gats tes. Konsekvent 
med den tanken hävdar han också att andra stater, ofta auktoritära och mindre 
utvecldade, gör en annan bedömning. För dem är kriget fortfarande ett rationellt 
medel att uppnå eftersträvade mål. Till yttermera visso minskar viljan att gå ut 
i krig och riskera liv och lem i de mest utvecklade staterna. Här kommer man 
onekligen att tänka på den debatt som har förekommit efter det kalla krigets 
slut om västerländska demokratiers svårigheter att tåla förluster i krig. 

Som synes hanterar Azar Gat stora och grundläggande frågor om den 
mänskliga civilisationens förhållande till brukande av kollektivt, dödligt 
våld. Frågorna är många och besvärliga, svaren är färre, men det är knappast 
meningen med en sådan här bok. Istället tvingar Gat läsaren att tänka på närmast 
existentiella aspekter på kriget och det än onekligen vackert så. Dessutom är 
han en av de få kunniga historiker som kan plocka exempel från olika epoker 
och platser på jorden och ändå få sin berättelse att logiskt hänga ihop. Det är 
en intellektuell njutning att läsa Azar Gat. 

Lars Ericson Wolke 

Professor i historia vid Militärhistoriska sektionen 
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Publicera dig i Militärhistorisk tidskrif� 

Militärhistorisk tidskrift tar in flera olika varianter av artiklar och recensioner. 
För det första rör det sig om sakkunniggranskade artiklar (peer review ). Dessa 

omges av ett förfarande där manus skickas ut till granskare som kommer med 
förbättrings- och ändringsförslag samt av- eller tillstyrker publicering. Militär
historisk tidskrift tillämpar double-blind peer review, vilket innebär att granskare 
och författare förblir anonyma för varandra under hela processen. Sedan 2016 
finns tidskriften med på Norsk sen ter for forskningsdatas lista över publicerings
kanaler (nivå I), vilket innebär att publicering av saklrnnniggranskade artildar 
ger bibliometriska poäng. En andra publiceringsform utgörs av uppsatser. De 
skickas inte ut till granskare utan godkänns av redaktörerna. Till skillnad från 
artildar ger uppsatser inte bibliometriska poäng, men kan i gengäld betraktas 
som en snabbare publiceringsform. 

Recensioner görs av vetenskaplig litteratur. En recension skall innebära en 
kritisk granskning av verket och diskutera resultaten gentemot tidigare forsk
ning och med utgångspunkt i frågan "vad nytt vet vi nu genom denna bok". 
Anmiilningar görs av böcker som inte är att betrakta som vetenskapliga men 
som trots allt är militärhistorisk relevanta. Anmälningarna är kortare till sitt 
omfång och har inte kravet att vara en kritisk granskning. 

För kontakt med tillträdande redaktör Björn Körlof, samt vidare informa
tion rörande publicering, var god se http:/ /kkrva.se. 
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