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Luftburna gifter som kemiskt stridsmedel 
En jämförelse mellan moisternas rökkrigföring under de stridande staterna och tyskarnas klorutsläpp 

vid Ypres den 22 april 1915 
 

Kemisk krigföring i form av luftburna gifter har förekommit i många historiska kontexter. Trots att luftburna 
gifter, som till exempel giftig rök och gas är likartade företeelser, har inte forskare kunnat enas om äldre former 
av denna krigföring är jämförbar med den moderna. Huvudorsaken är att deras analyser saknar teoretiska 
perspektiv som belyser hur respektive kontexts kemiska förutsättningar påverkar krigföringen. 
 
Syftet med den här undersökningen är att jämföra ett modernt nyttjande av luftburna gifter, tyskarnas första 
klorutsläpp vid Ypres 1915 med ett forntida exempel, den moistiska skolans användande av brandrök som gift 
under århundradena f. Kr. i Kina. För att kringgå tidigare forsknings problem anläggs ett teoretiskt perspektiv. 
En teori som belyser dynamiken mellan kemisk krigföring och respektive kulturs föreställningar om och 
förhållande till miljön. 
 
Undersökningen visar att det är relevant att jämföra det moderna användandet av luftburna gifter med 
användandet i andra historiska kontexter eftersom det sker i liknande taktiska sammanhang och kräver mycket 
naturkunskap. Samtidigt belyser analysen att kontexten ger krigföringen en viss karaktär. Moisterna försökte nå 
framgång genom att samordna och förbättra den process som gjorde det luftburna giftet effektivt samtidigt som 
de förlitade sig på generalistkunskap. Tyskarna, däremot förlitade sig på ett så effektivt  kemiskt ämne (agens) 
som möjligt. För denna typ av krigföring nyttjades utpräglade specialister. Dessutom var relationen till själva 
giftet annorlunda i de två kontexterna. Moisterna utsatte sig för röken medan tyskarna avskärmade sig helt från 
klorgasen. Dessa skillnader går att förstå genom att se hur människorna i respektive kontext utnyttjade den för 
krigföringen relevanta kemin i icke-militära sammanhang. 
 
Den tidigare forskningens problem med att diskutera kemisk krigföring blir också tydligt i undersökningen. 
Problemet beror på att den vetenskapliga disciplinen kemi medför institutioner och begrepp som begränsar 
synen på användandet av luftburna gifter. Denna insikt tillsammans med undersökningens övriga resultat 
belyser något som har relevans för dagens hotbild. Luftburna gifter, kan i rätt sammanhang och genom rätt 
prioriteringar göras effektiv utan tillgång till modern vetenskap och industri. Detta bör beaktas när hotbilden 
från aktörer utan egen militärindustri analyseras. 
 
Nyckelord: Kemisk krigföring, kemiska stridsmedel, rökstridsmedel, klor, luftburna gifter, moism, Mo 
Zi, Fritz Haber, första världskriget, Ypres, kultur, militärt beslutsfattande, kemi, miljö, tro 
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Airborne Poison as a Chemical Weapon 

Comparing the Mohists use of toxic smoke during the Warring States Period with the German chlorine 
emission at Ypres April 22, 1915 

 
Airborne poison, as a type of chemical warfare, has been used in many historical contexts. Although airborne 
poison such as toxic smoke and gas are similar phenomena, researchers have not been able to agree if older 

forms of warfare are comparable to modern. One reason for this is that their respective analysis lacks theoretical 
perspectives that account for contextual chemical conditions. 

 
The purpose of this study is to compare a modern example of the use of airborne poison, the Germans' first 

chlorine emissions at Ypres in 1915 with an ancient one, the Mohists use of smoke as a poison in ancient China. 
A theoretical perspective is applied to circumvent the problems of earlier research. This theory focuses on the 

dynamics between decision-making in chemical warfare and a particular culture's perception of and relationship 
to the environment. 

 
The study shows that it is relevant to compare the modern use of airborne poison with its use in other historical 

contexts because the weapon occurs in a similar tactical context. Also this type of warfare requires a lot of 
knowledge of the natural world. At the same time the analysis illustrates that a specific context gives the 

warfare a certain character. The Mohists tried to achieve success by coordinating and improving the process by 
which the airborne poison was made effective. Furthermore they relied on generalist knowledge. The Germans, 

however, relied on having an efficient chemical substance (agent). For this type of warfare they utilized 
specialists. The human-poison relationship also differed. The Mohist exposed himself to smoke while the 
German soldier shut himself off completely from the chlorine gas. These differences can be understood by 

studying how people exploited similar chemistry in a non-military way  in their respective context. 
 

The problems that previous research has had in discussing chemical warfare is also made evident. These 
problems occur because chemistry as a scientific discipline creates institutions and concepts that limit the view 

of airborne poison as a weapon. This realization, along with results of the survey in general, illustrates 
something which has relevance in today’s world. Airborne poison can, in the right place and with the right 
priorities be effective without modern industrial and scientific resources. This should be considered when 

analyzing political actors lacking a modern military industry. 
 

Keywords: chemical warfare, chemical weapons, toxic smoke, chlorine, airborne poison, mohism, Mo Zi, 
Fritz Haber, World War I, Ypres, culture, military decision making, chemistry, environment, faith 
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1.Introduktion 
 
 
1.1 Bakgrund 
Människan har i alla tider försökt använda naturens beståndsdelar för att nå olika mål. Att 
använda naturens giftiga beståndsdelar för att påverka sin fiende kallas kemisk krigföring. 
Kemisk krigföring har en särskild plats i militärhistorian eftersom det ofta setts som ett 
ohederligt sett att föra krig. Ett av de kanske mest bedrägliga sätten att kriga kemiskt har varit 
att sprida giftet i luften. Traditionellt sett har de luftburna gifternas historieskrivning börjat 
med första världskriget. Närmare bestämt den 22 april 1915 vid Ypres (i nuvarande Belgien) 
då tyskarna släppte ut ett gasmoln av klor mot de allierade. Ett exempel på denna 
historieskrivning är det ekonomihistorikern Ludwig Haber, son till den tyska kemiska 
krigföringens store upphovsman Fritz Haber, skriver. Han beskriver i The Poisonous Cloud: 
Chemical Warfare in the First World War användandet av stridsgaser som revolutionerande 
och utan egentliga förlagor. Haber erkänner dock att det funnits enstaka tillfällen i historien då 
liknande idéer och försök till denna form av kemisk krigföring genomförts, framförallt genom 
användandet av giftig rök1. Under senare år har denna bild kommit att ifrågasättas. 
Framförallt har Adrienne Mayors studier visat att användandet av giftig rök och andra 
luftburna gifter i militära sammanhang varit vanligare i förmodern tid än vad forskare tidigare 
trott2. Denna bild gäller särskilt den forntida kinesiska litteraturen som innehåller många 
beskrivningar av brand- och rökvapen3. Diskussionen kring de äldre formerna av kemisk 
krigföring är viktig eftersom det finns en hotbild idag där aktörer, till exempel 
terrororganisationer, utan en egen militärindustri bedöms kunna använda kemiska vapen4. 

En av de äldsta beskrivningarna av användandet av luftburna gifter tillhör en 
kinesisk filosofisk skola, moisterna. De förordade användningen av rök som giftvapen för ca 
2500 år sedan. Moisterna verkade främst under de stridande staterna (403-221 f Kr) och 
eftersom de förordade defensiv krigföring var de belägringskrigsexperter5. I denna typ av 
krigföring var rökvapnet viktigt. Eftersom både användning av stridsgas vid Ypres och 
moisternas rökkrigföring verkade genom användandet av luftburna gifter borde dessa kunna 
jämföras och diskuteras i ett sammanhang.   

 
1.2 Problemformulering 
Inom den tidigare forskningen har liknande jämförelser pendlat mellan två extremer: att 
användandet av kemisk krigföring, i form av luftburna gifter är en rent modern företeelse eller 
ett återkommande inslag i militärhistorian. Vissa författare, som Ludwig Haber och Edward 
M. Spiers, har påstått att ”riktig” kemisk krigföring per definition kräver modern industri och 
vetenskap. Andra, som William Moore och Adrienne Mayor, har kategoriserat närmast all 
direkt användning av någon form av kemikalier som kemisk krigföring jämförbar med den 
moderna. Det genomgående problemet är att analyserna och jämförelserna gjorts utan 
teoretiska perspektiv som kan belysa hur respektive kontexts kemiska förutsättningar påverkar 
krigföringen. Utan sådana perspektiv är det svårt att förstå vilka likheter och skillnader 
användningen av luftburna gifter har i olika kontexter.  

                                                
1 Haber 1986, s. 15 
2 Mayor 2009[2003], s. 222-226  
3 Needham 1986, s. PASSIM; Yates 1994, s. 463-480; Sawyer & Sawyer 2004, s. 3-237 
4 Totalförsvarets forskningsinstitut 2002, s. 25ff 
5 The Mozi, PASSIM 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 09-12 2012-05-28 6(34) 
Kd Fredrik Lundström   

 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att jämföra kemisk krigföring vid Ypres den 22 april 1915 med  
moisternas användning av rökvapen utifrån ett teoretiskt perspektiv, som både behandlar 
kontexternas kemiska krigföring och dess kemiska förutsättningar.   
 
 
1.3.1 Frågeställning 
Hur användes kemiska stridsmedel vid Ypres den 22 april 1915 och av moisterna? 
 
Vilka kemiska förutsättningar hade klorutsläppet vid Ypres den 22 april 1915 och 
användandet av rök av moisterna?  
 
Vilka likheter och skillnader finns det mellan respektive kontexts kemiska krigföring? 
 
 
1.4 Avgränsningar 
Eftersom syftet är att jämföra två kontexter är undersökningen redan från början avgränsad i 
tid och rum: till moisternas värld som en del av forntida Kina och fronten vid Ypres som en 
del av industriella Europa. De övriga avgränsningar i uppsatsen är främst litterära. Moisternas 
krigföring behandlas utifrån deras bevarade originaltexter, samlade i texten Mozi, och en 
modern analys, Robin Yates kapitel i Science and Civilisation in China. Av tidsmässiga skäl, 
och eftersom jag inte är sinolog, har undersökningen av deras kemiska förutsättningar, i stort 
sett,  avgränsats till Joseph Needhams omfattande serie om kinesisk naturvetenskap Science 
and Civilisation in China.  

Analysen av klorutsläppet vid Ypres har på grund av uppsatsens begränsade 
omfattning och av metodologiska skäl begränsats till ett verk, Ludwig Habers The Poisonous 
Cloud. På grund av metodologiska skäl behandlas inte heller resultatet av själva utsläppet utan 
bara intentionerna och förberedelserna bakom det (se kapitel 3.1). 
 
 
1.5 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har haft en ambivalent inställning till de kemiska vapen som 
användes innan första världskriget. Flera författare som har behandlat den kemiska 
krigföringens historia, har sett den som en ren modern företeelse. Ett tydligt sådant perspektiv 
har Harris och Paxman, som i sin historiska undersökning av biologisk och kemisk krigföring, 
A higher form of killing: the secret history of gas and germ warfare, inleder sin berättelse vid 
Ypres 19156. Deras moderna perspektiv är också tydligt redan i inledningen där de fokuserar 
på kemiska och biologiska stridsmedel som massförstörelsevapen7. Ludwig Haber intar, i The 
Poisonous Cloud: Chemical Warfare in the First World War, en liknande position men tar ett 
mer medvetet och aktivt ställningstagande i frågan. Haber ser tidigare användning av giftig 
rök som militärhistoriska anomalier och motiverar detta med att kemisk krigföring i princip 
kräver industriella resurser8. 
 Det finns dock forskare som analyserat modern kemisk krigföring utan att se 
den enbart som just modern. I Gas attack!: chemical warfare 1916-18 and afterwards 
beskriver William Moore uttryckligen kemisk krigföring som ”forntida”. Han använder antika 
exempel för att belysa detta men lyfter också fram sjöofficeren Thomas Cochrane och hans 
                                                
6 Harris & Paxman 2002[1982], s. 3  
7 Ibid, s xiii 
8 Haber 1986, s. 15 
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planer på att använda kemiska vapen under 1800-talet9. Moore benämner till och med första 
världskrigets gasanvändning som ”modern kemisk krigföring”10. 
 Ett verk framför andra markerade ett tydligt skifte i synen på kemisk krigföring, 
Adrienne Mayors Greek fire, poison arrows and scorpion bombs: biological and chemical 
warfare in the ancient world. Mayor menar att nästan alla dagens biologiska och kemiska 
vapen har forntida förlagor11. Boken innehåller också jämförelser mellan modern och forntida 
kemisk krigföring. Ett viktigt tema i texten är svårigheten, då och nu, att kontrollera naturens 
krafter; problem och oförutsägbarheter drabbar dem som använder kemiska stridsmedel. Ett 
annat tema är människans uppfinningsrikedom när det gäller dessa vapen12. Hon beskriver 
också en omfattande användning av luftburna giftiga kemikalier, i form av rök, i 
förindustriella kontexter. Mayor nämner flera kontexter: antika och medeltida Europa, 
forntida Kina, forntida Indien, tidig moderna Nya Världen och muslimska Mellan Östern13. 
När Mayor behandlar kemiska vapen är det främst de konceptuella likheterna med moderna 
vapen som lyfts fram. Skillnader lyfts inte fram i lika stor utsträckning. Dessutom saknas 
kontextuella analyser av stridsmedlen. Dessa två brister är dock en naturlig följd av Mayors 
framgångsrika försök att belysa den kemiska krigföringen som en återkommande och naturlig 
del av militärhistorian. 
 Senare historiska undersökningar av kemisk krigföring tar större hänsyn till dess 
äldre förlagor även om analysen avgränsas till att främst behandla tiden efter Ypres 1915. I A 
History of Chemical and Biological Weapons, ser Edward M. Spiers , åtminstone 
definitionsmässigt, förlagor till Ypres som kemisk krigföring men han vill också markera en 
tydlig skillnad. Enligt Spiers skiljer sig den  moderna kemiska krigföringen från tidigare 
former genom dess industriella skala och genom att tillämpad vetenskap givit den helt nya 
förutsättningar14. När Spiers lyfter fram skillnader och definierar den moderna kemiska 
krigföringen är det främst tekniken som står i centrum, den teknik som industrin och 
vetenskapen medger.     
 Det finns således en ambivalens i den historiska analysen av kemisk krigföring. 
Antingen definieras den som modern eftersom den förutsätter en industriell förmåga eller så 
ses all form av kemi som appliceras direkt på slagfältet som kemisk krigföring. I dessa fall 
blir skillnaden mellan olika former av kemisk krigföring närmast uppenbar och outtalad: det 
är endast en reflektion av tekniska förutsättningar. Detta synsätt skapar närmast en 
vetenskaplig återvändsgränd. Ett uttalat teoretiskt perspektiv skulle kunna behandla 
krigföringen och kontextuella förutsättningar på ett systematiskt sätt. Det skulle leda till en 
större förståelse för den kemiska krigföringen.    
 
 
1.6 Centrala begrepp 
Den tidigare forskningen har påvisat hur synen på kemiska stridsmedel kan skifta. Det är dock 
också relevant att belysa hur stridsmedlen definieras rent juridiskt och hur termerna används 
av människor som jobbar med dem i sitt dagliga arbete. Dessutom behöver begreppet kemi 
förtydligas.  
 
 
 
                                                
9 Moore 1987, s. 2f 
10 Ibid, s 11 
11 Mayor 2009[2003], s. 4 
12 Ibid, s. 251-258 
13 Ibid, s. 222-226 
14 Spiers 2010, s. 27ff 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 09-12 2012-05-28 8(34) 
Kd Fredrik Lundström   

 
 

1.7.1 Kemi 
Kemi definieras traditionellt som läran om materiella ämnen. Kemister studerar hur olika 
ämnen reagerar med andra, hur de är sammansatta och vilka egenskaper de har. Den 
vetenskapliga kemin har sedan 1700-talet varit nära knuten till beskrivningen av världen i 
grundämnen och kemiska föreningar15. 
 
 
1.7.2 Kemiska stridsmedel 
Kemiska stridsmedel (eller vapen) definieras enligt kemvapenkonventionen (CWC) från 1997 
som:  

(a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes 
not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are 
consistent with such purposes; 
 
(b) Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm 
through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph 
(a), which would be released as a result of the employment of such munitions 
and devices; 
 
(c) Any equipment specifically designed for use directly in connection with the 
employment of munitions and devices specified in subparagraph (b). 
(Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and 
Use of Chemical Weapons and on their Destruction16  

 
Kemvapenkonventionen definierar således kemiska stridsmedel som giftiga kemikalier, 
kemikaliernas utgångsämnen (prekursorer) och utrustning för utspridning av kemikalierna.  
Hit räknas traditionellt inte brandstridsmedel eftersom huvudsyftet med brandens verkan 
anses vara den termiska energin17. De kemikalier som verkar fysiologiskt, på till exempel 
människor, när ett kemiskt vapen används kallas agens18.  
 
 
1.7.3 Brand- och rökstridsmedel som kemiska stridsmedel 
Den definitionsmässiga relationen mellan brandstridsmedel och kemiska vapen har dock 
aldrig varit självklar. Innan 1969 definierades brandstridsmedel som en underkategori till 
kemiska stridsmedel i folkrätten. I SIPRI monografin Incendiary Weapon argumenterar 
Lumsden för att brandstridsmedel skall klassas som kemiska vapen, till stor del på grund av 
den toxiska effekten brandröken har. Brandrök kan framkalla fysiologiska effekter som 
överensstämmer med alla kategorier av klassiska kemiska vapen förutom nervgaser. Termisk 
teknik (brand som utspridning av kemikalier) används också för spridandet av världens 
vanligaste förekommande kemiska vapen, tårgas. Dessutom har brandvapen taktiska likheter 
med kemiska stridsmedel (se kapitel 4.3.3)19. Eftersom rökvapen kan diskuteras i ett 
kemvapensammanhang kommer rökvapen benämnas som kemiska stridsmedel om det är 
relevant för diskussionen.    
 

                                                
15 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kemi/223788, hämtat 2012-05-26  
16 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 1997, s.3 
17 Totalförsvarets forskningsinstitut 2002, s. 33 
18 Ibid, s. 85 
19 Lumsden 1975, s. 202ff 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 09-12 2012-05-28 9(34) 
Kd Fredrik Lundström   

 
 

1.7 Disposition 
Uppsatsen består av fyra kapitel. Kapitel två behandlar teori, det vill säga de teoretiska 
perspektiv som används för att analysera de två kontexterna.  
 Det tredje kapitlet beskriver de metoder och tekniker som valts i undersökningen 
samt det material som kommer nyttjas. 
 Kapitel fyra är själva analysen. Den består av tre delar som motsvarar 
frågeställningen.  
 I kapitel fem, slutdiskussionen, dras slutsatser kopplat till problemformulering 
och tidigare forskning, uppsatsens bidrag till forskningen diskuteras och det presenteras 
förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teori 
Avsaknaden av teoretiska perspektiv identifierades i uppstatsens bakgrund som 
huvudanledningen till varför tidigare forskning inte lyckats jämföra kemisk krigföring i olika 
kontexter. Bristen på teori medför dock att det blivit nödvändigt att skapa en teoretisk 
diskussion från grunden för att kunna ha användbara perspektiv att analysera kemiska 
krigföring utifrån. 
 
 
2.1 Teknik som kulturellt beteende 
En förutsättning för undersökningen är, som bekant, att hitta ett teoretiskt perspektiv som kan 
behandla både krigföring och kemiska förutsättningar. När kemiska förutsättningar diskuteras 
är det som, den tidigare forskningen visar, lätt att hamna i en situation där likheter och 
skillnader endast handlar om teknik. Trots detta går det inte att bortse ifrån att teknik är ett 
centralt begrepp när kemisk krigföring och dess förutsättningar diskuteras. Det finns dock sätt 
att jämföra kemisk krigföring utan att hamna i en sådan återvändsgränd.  

Militärforskare har på senare år belyst den komplexa relation som existerar 
mellan militärtekniskt nyttjande och socio-kulturell kontext20. Militärhistorikern Jeremy Black 
belyser tydligt hur militär teknik inte är absolut. Teknikens framgång och inverkan på 
slagfältet är istället beroende av kulturella och sociala faktorer. Det är således mer relevant att 
bedöma teknikens nytta i förhållande till en viss kontext21. Kulturella förutsättningar påverkar 
således teknikens utformning och användande och vice versa. Istället bör det gå att se den 
civila och militära kemiska tekniken som uttryck för kultur och kulturellt beteende. 
Kulturbegreppet är också en lämplig utgångspunkt för diskussion eftersom det innefattar 
variabler som kan relateras till samhälleliga kontextuella förutsättningar.  

Betydande delar av dagens militärteoretiska diskussion kretsar också kring hur 
kultur påverkar militärt agerande22. I den amerikanska marinkårens manual Operational 
Culture for the Warfighter definieras kultur utifrån beslutsfattande; kultur ses som de beslut 
som formas av en grupps delade världsåskådning och sociala strukturer23. I manualen 
framställs också fem dimensioner som kan användas för att analysera kulturen och det 
militära beslutsfattandet: miljö, ekonomi, sociala strukturer, politiska strukturer och 
tro/föreställningsvärld24. Manualen riktar sig egentligen till militära beslutsfattare och den 
kulturella förståelsen syftar främst till att skapa militär framgång genom att förstå kulturella 
prioriteringar25. I denna uppsats används kulturbegreppet och dimensionerna snarare som en 
deskriptiv modell. Kulturbegreppet lämpar sig dock särskilt väl för undersökningen eftersom 
det bygger på relationen mellan militärt beslutsfattande och kulturell kontext.  Dessutom är de 
fem dimensionerna så breda att de lämpar sig som analysverktyg i en relativt förutsättningslös 
ansats. Det svåra är snarare att finna kemins plats i en kulturell kontext. Framförallt att 
klargöra i vilken eller vilka dimensioner den specifika kontextens förhållande till kemi ryms. 
 
 

                                                
20 Se till exempel Lorber 2002, PASSIM; Black 2004, s. 104-127 
21 Black 2002, s. 123f 
22 Se till exempel Keegan 1993, PASSIM; Hanson 2001, PASSIM; Lynn 2003, PASSIM; Schultz & Dew 2006, 
PASSIM 
23 Salmoni et al 2008, s. 36 
24 Ibid, s. 51f 
25 Ibid, s. 2f 
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2.2 Kemins kulturella specificitet 
Religionshistorikern Mircea Eliade har undersökt det kulturspecifika med kemi. Eliade har 
diskuterat skillnaden mellan den vetenskapliga, industriella världens nyttjande av kemikalier 
och en ”proto-kemisk” syn som till exempel alkemin representerar. I The Forge and the 
Crucible argumenterar Eliade för att skillnaden mellan moderna och förmoderna kemiska 
specialister främst handlar om synen på och förhållandet till naturen. En alkemist, eller 
forntida smed, utförde naturens arbete genom att bli tidens ställföreträdare. De intresserade 
sig för hur kemin och naturen var en analogi till människan. Detta gjorde att metaforiska 
processer, egenskaper och handlingar, som giftermål, död och passion sattes i centrum. Med 
andra ord sågs naturlagar som identiska på en makro- och mikroskala; människan, naturen 
och himlen kunde därför utgöra varandras analogier. Enligt Eliade ligger den moderna kemins 
ursprung i steget ur detta ideologiska sammanhang. Istället för att studera kemiska substanser 
som en del i ett kosmiskt skådespel, började de studeras förutsättningslöst26. En del kritik kan 
riktas mot Eliades synsätt, framförallt utgörs hans analys av generaliseringar. Exempel på det 
förmoderna sättet att se på kemi hämtas från vitt skilda historiska och kulturella kontexter och 
görs till en enhetlig ideologi. Denna kritik gäller inte bara The Forge and the Crucible utan 
hela Eliades omfattande forskningsgärning27. En mer specifik kritik gäller resultatens 
representativitet. Är den ”proto-kemiska” synen på naturen relevant för alla i samhället eller 
bara för en grupp religiösa specialister? Eliades argumentation ger dock, enligt min tolkning, 
en syn på vad som utgör en kulturspecifik kemi: människans nyttjande av naturen och det 
förhållandets relation till tro och världsåskådning.  
 
 
2.3 En teoretisk utgångspunkt 
Eliades synsätt går därför att koppla till dimensionerna i Operational Culture for the 
Warfighter. De kulturella dimensionerna som rör människans nyttjande av miljön och deras 
tro/föreställningsvärld överensstämmer väl med de variabler Eliade diskuterar. Detta gör det 
möjligt att formulera en teoretisk utgångspunkt: det kulturspecifika militära beslutsfattandet 
vid användandet av kemikalier kan kopplas till hur människan relaterar till och utnyttjar 
omgivande miljö samt hur de föreställer sig världen.   
 
 
2.4 Operationalisering av teorin 
Ovanstående teori utgör således grunden för att förstå kontextbunden kemisk krigföring. Den 
behöver dock operationaliseras. Det vill säga, insamlingen av data och analysen behöver 
styras och struktureras ytterligare. Historikern Gabriela Bjarne Larsson påtalar att sökandet av 
variabler och faktorer är särskilt viktigt när en historisk undersökning operationaliseras28. Det 
är därför viktigt att precisera och definiera analysbegreppen. 

Den teoretiska utgångspunkten  ger en bred utgångspunkt för insamling av 
empiri som rör militärt beslutsfattande eftersom den saknar en nedbrytning i analysbegrepp, 
en precisare kategorisering har varit nödvändig. Kategorierna bygger på att de är tillräckligt 
generella och ger en beskrivning om vad som gör kemisk krigföring taktiskt effektivt: 
 

Mål: Användandet av kemiska vapen kräver ett mål för att vara taktiskt eller 
strategiskt användbart. 
 

                                                
26 Eliade 1978, s. 7-14, 172f  
27 Pals 2006, s. 223f 
28 Bjarne Larson 2002, s. 214 
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Kemisk miljö: De yttre förhållanden, till exempel väder och terräng, som 
påverkar hur vapnet kommer att verka. 
 
Leveransteknik: De tekniker och tillvägagångssätt människor använder för att 
det kemiska vapnet skall riktas mot fienden. 
 
Agens. Det eller de ämnen som påverkar fienden fysiologiskt. 
 
Skydd. De tillvägagångssätt som brukas för att skydda sig mot kemiska vapen. 
 
Samordning. För att vara taktiskt effektivt bör vapnet kombineras med andra 
delar av krigföringen. 

 
De två icke-militära dimensioner som nyttjas för att förstå beslutfattandets relation till civila 
kemiska företeelser är, som nämnt, hämtade ur Operational Culture for the Warfighter29: 

 
Miljö. Denna dimension behandlar en grupps förhållande till sin omgivande 
fysiska miljö, det vill säga deras förhållande till födoämnen och vatten samt hur 
gruppen skyddar sig mot naturens krafter. 
 
Föreställningsvärld. Den andra dimensionen rör gruppens tro, symboler och 
föreställningar. Denna dimension kan utgöra ett religionshistoriskt problem då 
en så avlägsen kontext som forntida Kina behandlas ur ett modernt västerländskt 
perspektiv. Det som ur ett modernt perspektiv ses som övernaturligt eller ren 
vidskepelse var sannolikt, för många, en realitet. I denna text används dock ett 
modern västerländsk syn på tro och världsåskådning för att möjliggöra en 
entydig kategorisering.   
  
 

Det kan dock ändå diskuteras vilka företeelser i krigföringen som skall kopplas till den icke-
militära kemin. Urvalet av dessa företeelser utgår dels ifrån vad tidigare forskare ansett som 
viktiga, dels på företeelser som framstått som viktiga under arbetets gång. De företeelser som 
har setts som viktiga under arbetets gång har en direkt begreppsmässig koppling till något 
som förekommer i beskrivningarna av krigföring. Förekommer till exempel begreppet rör 
tillverkat av krukmakare undersöks rör men inte krukor. Det enda som skulle kunna motivera 
en analys av krukor vore om en sådan analys skulle vara nödvändig för att förstå rörens roll i 
den kemiska krigföringen. 
 
 
2.5 Sammanfattning av teoretisk diskussion 
Teorin beskriver således en dynamik mellan, å ena sidan, kemisk krigföring som militärt 
beslutsfattande och, å andra sidan, kemiska förutsättningar som ett uttryck för kulturellt 
beteende. Det militära beslutsfattandet analyseras utifrån vad som gör kemisk krigföring 
effektivt och den kulturspecifika kemin analyseras utifrån människors föreställningsvärld och 
förhållande till miljön. På så sätt ska det vara möjligt att både identifiera och förstå likheter 
och skillnader i olika kontexter där luftburna gifter utnyttjas som vapen. 

 
                                                
29 Salmoni et al 2008, s. 51 
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3. Metod 
 
 
3.1 Forskningsdesign 
Undersökningen är en komparativ studie där två tillvägagångssätt jämförs mot bakgrund av 
respektive kontext. Att använda två relativt snäva kontexter för att belysa ett bredare fenomen 
går att jämföra med strategin att använda fallstudier inom samhällsvetenskapen. Fallstudiens 
styrkor är lämpliga för uppsatsens syfte. Enligt Martyn Denscombe möjliggör fallstudien 
analysen av subtiliteter eftersom det finns utrymme för ett holistiskt synsätt30. Att se subtila 
likheter och skillnader mellan olika kontexters kemiska krigföring istället för det uppenbara 
har varit ett centralt problem i den tidigare forskningen. 

De två första frågeställningarna besvaras genom att begrepp och företeelser 
beskrivs och jämförs. Den komparativa metoden har flera fallgropar. Enligt Ejvegård finns det 
en risk att olika saker jämförs i tron att de är samma31. Risken att det misstaget begås ökar 
eftersom kontexterna som jämförs är så pass skilda. Ett exempel är obalansen i 
materialtillgång då en 100 år gammal kontext jämförs med en 2500 år gammal. Det tyska 
utsläppet av klor vid Ypres går att analysera med högre precision än texten i Mozi. Detta leder 
bland annat till att förståelsen för Mozis kulturella kontext kräver ett betydande mer 
kronologiskt och rumsligt spritt material. Ett  annat tydligt problem är att Mozi beskriver 
taktiska idealkoncept medan utsläppet vid Ypres är en välanalyserad historisk händelse i 
relativ närtid. Ett sätt att balansera upp denna ojämnvikt har varit att avgränsa materialet som 
används om Ypres. Ypresmaterialet avgränsas till att främst behandla de delar av Ludwig 
Habers text som fokuserar på bakomliggande faktorer, Fritz Habers intentioner och tyskarnas 
förberedelser. Genom att medvetet inte diskutera utfallet vid Ypres förs denna kontext 
närmare Mozis konceptuella. Eftersom den kemiska krigföringen också analyseras mot 
bakgrund av respektive kulturella kontext lyfts diskussionen till en abstraktionsnivå som gör 
en jämförelse mindre ojämn.  
 Ett annat viktigt kriterium, enligt Ejvegård, för komparativa studier är att 
företeelserna som jämförs är tillräckligt generella32. De kulturella dimensionerna medger en 
ganska stor grad av generalisering eftersom de är komplexa och ibland motsägelsefulla. Det 
har varit ett större problem att kategorisera den kemiska krigföringen. Kategorier som 
används för att beskriva mer traditionella former av krigföring passar inte in på den kemiska. 
Istället utgår kategoriseringen från en intuitiv förståelse av vad som gör kemiska vapen 
taktiskt effektiva (se kapitel 2.4).   
 Den tredje frågeställningen kräver dock också en förståelse för kontexter. 
Analysen av kontexter är en strategi som ofta används i humanistiska discipliner, till exempel 
arkeologi och historia. Inom arkeologin syftar den kontextuella analysen till att förstå en 
helhet utifrån separata delar (till exempel föremål, anläggningar och platser) och delarna 
utifrån helheten33. Detta synsätt ligger mycket nära hermeneutiken inom historieforskningen. I 
sådana analyser sätts förståelse för kontexten i främsta rum samtidigt som människors 
intentioner blir viktiga att belysa34. En viktig del i att analysera kontexter är, enligt Olsen, att 
tvärkulturella generaliseringar undviks35.  Detta gör den särskilt lämplig som metod för att 
undvika tidigare forskares problem att skilja det specifika från det generella.  

                                                
30 Denscombe 2009, s. 71 
31 Ejvegård 2009, s. 44 
32 Ibid, s. 44 
33 Olsen 2003, s. 88f 
34 Ibid, s. 90ff 
35 Ibid, s. 89 
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3.2 Tekniker 
Uppsatsen bygger på litteraturstudier. Målet har varit att söka litteratur som kan relateras till 
kemisk krigföring och de två kontexter som analyseras. Avgränsningen som beskrivs ovan har 
dock lett till att fokus har kommit att hamna på ett fåtal författare även om andra används för 
att belysa enskilda företeelser. De icke-militära företeelser som kan relateras till användandet 
av kemiska vapen analyseras kvalitativt. Det kvalitativa tillvägagångssättet passar 
ovanstående metoder eftersom det, som Denscombe beskriver, ger förutsättningar att 
analysera komplexiteter36.  
 
 
3.3 Validitet och reliabilitet 
Enligt Ejvegård handlar validitet om att mäta det som är avsett att mäta37. Det främsta 
validitetsproblemet i den här uppsatsen har varit att bedöma om vissa företeelser kan 
analyseras utifrån centrala analysbegrepp. Ett analysbegrepp som skapat validitetsproblem är 
kemi. Detta problem har dock blivit till ett resultat i undersökningen. Denscombe menar att en 
författare också skapar validitet i en kvalitativ undersökning genom noggrannhet och 
precision38. I uppsatsen skapas detta genom att analysen är så detaljerad som utrymmet 
medger. Detta medför också att validiten i enskilda argument kan bedömas. 
 Reliabilitet handlar enligt Ejvegård om att ha ”mätinstrument” som inte är 
relativa39. I den här undersökningen har fenomenet luftburna gifter använts som en 
utgångspunkt i analysen. Detta har närmast skapat en omvänd reliabilitet där 
undersökningsobjektet visat sig vara måttstocken istället för tvärtom. Reliabilitet har också 
blivit bättre genom en tätare analys, där även andra företeelser än krigföring undersökts.      
 
 
3.4 Forskningsetik 
Det är lockande att diskutera vad som behövs för att uppnå en framgångsrik kemisk taktik i 
krigföring och lyfta fram vilka lärdomar som kan dras från Mozi och Ypres. Framförallt 
eftersom det skulle bli lättare att formulera ett problem och för att slutsatserna skulle bli 
mindre abstrakta. Delvis kan slutsatser ur en sådan analys bli missvisande eftersom Mozi 
beskriver taktiska koncept, inte ett faktiskt framgångsrikt nyttjande. Ett ännu större problem 
är det etiskt tvivelaktiga i att beskriva folkrättsvidriga tekniker. Det är framförallt på grund av 
det som diskussionerna, i många fall, är relativt abstrakta. 
 
 
3.5 Material  
Analysen av moisterna utgår ifrån deras huvudskrift, Mozi, en källa som tillskrivs skolans 
grundare med samma namn, Mo Zi. Delar av kapitlet om belägringsstrid beskriver hur man 
använder rök framgångsrikt som vapen40. I analysen används främst Ian Johnstons 
översättning av Mozi. För att kompensera min bristande förmåga att bedöma översättningen 
används också Robin Yates analys av belägringskrigföringen i Mozi. Mo Zi, moisternas 
grundare och den som tillskrivs Mozi verkade under en tid i Kina som kallas stridande 
staterna (403-221 f Kr). Perioden karaktäriserades av konflikter om makten i Kina mellan ett 
flertal mindre stater. Under denna tid konkurrerade också flera filosofiska skolor om 
                                                
36 Denscombe, 2009, s. 398 
37 Ejvegård 2009, s. 80 
38 Denscombe 2009, s. 378 
39 Ejvegård 2009, s. 77f 
40 The Mozi, PASSIM 
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inflytande varav den moistiska var en. Mo Zis identitet är inte helt kartlagd. Hans yrke och 
bakgrund har exempelvis diskuterats flitigt. Yrken som hantverkare, officer och politisk 
rådgivare har föreslagits41.  

Ett källkritiskt problem med Mozi är att den beskriver militära ideal och koncept 
snarare än en militär verklighet. Detta representativitetsproblem är genomgående för äldre 
militära kinesiska källor42. En annan svaghet med texten är att delar av kapitlet om 
belägringsstrid saknas. Luckorna kan göra det svårt att förstå taktiken som en helhet. 
Dessutom är det inte säkert att detta kapitel, eller åtminstone delar av det, är lika gammalt 
som huvuddelen av Mozi43. Detta påverkar dock inte analysen eftersom den inte är beroende 
av källans exakta kronologi och om orden härrör från Mo Zi själv.  

Dessutom används sentida analyser, framförallt Joseph Needhams serie Science 
and Civilisation in China, för att förstå det kemiska sammanhanget.  

För beskrivningarna av Ypres används, som nämnt, Ludwig Habers The 
Poisonous Cloud: Chemical Warfare in the First World War. Habers beskrivning av Ypres, 
förberedelserna inför och idéerna bakom är omfattande. Haber använder sig av såväl tidigare 
publicerade förstahandskällor, icke-använt arkivmaterial samt intervjuer med Fritz Haber. 
Ludwig var, som nämnt, son till Fritz Haber, klorvapnets upphovsman. Dessutom är Ludwig 
Haber ekonomihistoriker och har undersökt den kemiska krigföringen förutsättningar under 
första världskriget. Habers beskrivning av Ypres är mer utförlig än andra författares. Det finns 
dock vissa företeelser som behöver kompletteras genom annan litteratur. 

När de två kontexterna jämförs används även annan litteratur för att stärka 
argument och slutsatser.  
 
   

  

                                                
41 Ibid, s. xviii-xxxiv (Ian Johnstons förord) 
42 Lynn 2003, s. 31 
43 The Mozi, s. xxxiv (Ian Johnstons förord) 
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4. Analys 
 
 
4.1 Militärt beslutsfattande vid Ypres 22 april 1915 och i Mozi 
Under första världskriget var användningen av kemiska vapen, ur ett historiskt perspektiv, 
omfattande. Det stora  utsläppet av klor den 22 april 1915 vid Ypres var den första omfattande 
användningen av kemiska stridsmedel på västfronten. Misslyckade försök hade genomförts 
innan Ypres. På östfronten hade tyskarna skjutit granater med tårgaser (xylylbromid). När 
klor användes vid Ypres var det i form av ett gasmolnsutsläpp från cylindrar.44  

Mozi beskriver brukandet av rökvapen under belägringsstrid. Detta nyttjande 
hör till en lång och avancerad kinesisk tradition av brand- och rökkrigföring45. Den terräng 
som framförallt beskrivs är tunnlar som fienden skapade för att ta sig under befästningsvallar 
eller använde för att rasera vallar46. Han nämner också användandet av rök för att försvara 
portar47. Det finns tre olika, i vissa fall motsägelsefulla och i andra fall kompletterande, 
beskrivningar om hur rök bör användas i tunnelkrigföring i Mozi48.  
 
 
4.1.2 Mål 
Gas introducerades under första världskriget som ett, av flera, försök att bryta det dödläge 
som hade uppstått. Den metoden som användes vid Ypres hade dock ett mer specifikt taktiskt 
mål. Metodens upphovsman, den tyska kemisten Dr Fritz Haber, hade genom sin expertis 
åsikter om varför och hur vapnet skulle användas. Enligt Ludwig Haber hade Fritz Haber 
blivit involverad i den tyska kemiska krigföringen när han bevittnade försök med 
xylylbromid. Haber ansåg inte att det småskaliga användandet av tårgas skulle vara 
framgångsrikt på slagfältet. Den tyska krigsmakten kunde dock inte leverera utrustningen som 
krävdes för storskaliga tårgasattacker snabbt nog, då föreslog Haber användandet av klorgas 
utsläppt från tryckkondenserade cylindrar. Habers tanke var att gasmolnet skulle tvinga de 
allierade soldaterna ur skyttegravarna. Dessutom menade han att gasen endast skulle användas 
om den militära ledningen var säkra på seger.49 Målet med vapnet var således offensivt. 
Dessutom indikerar Fritz Habers syn på kemiska stridsmedel att det var tänkt som ett 
massförstörelsevapen; det skulle närmast kunna avgöra kriget på egen hand.   

Mo Zi var en stark motståndare till offensiv krigföring, det är därför inte 
konstigt att han förespråkade det kemiska vapnet i defensivt syfte. Mo Zis uppfattning var att 
rökvapen bör användas för att förvägra fienden viss nyckelterräng under belägringsstrid. Han 
uppmanade de som försvarade befästningen att lokalisera fiendetunnlar och gräva egna för att 
möta dem50.  Utöver användningen i tunnlar ansåg han att rökvapen bör förberedas vid portar 
om fienden överraskande skulle attackera och ta sig igenom dem51. Ian Johnston tolkar 
nyttjandet vid portarna som att Mo Zis syfte var att lura in fienden för att döda eller 
oskadliggöra dem med rök52. Till skillnad från Fritz Habers idéer är Mo Zis syfte begränsat, 
röken kan endast verka mot ett fåtal fiender. Det är istället den taktiska nyttan, att behärska 
och förvägra viktig terräng, som framstår som viktigast. 
                                                
44 Haber 1986, s. 27f 
45 Sawyer & Sawyer 2004, s. 3-237 
46 The Mozi, s. 799-821 
47 Ibid, s. 797 
48 Ibid, s. 799-821 
49 Haber 1986, s. 27f 
50 The Mozi, s.799-821 
51 Ibid, s. 797 
52 Ibid, s. 796 
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4.1.3 Kemisk miljö 
Klorgasutsläppet vid Ypres skedde med lite hänsyn till omgivande miljös lämplighet för att 
använda ett kemiskt vapen. Valet av plats avgjordes inte genom topografiska och 
metereologiska överväganden. Platsen fastställdes istället genom att endast en befälhavare vid 
fronten ville nyttja klorgasen, Hertig Albrecht av Württemberg vars fjärde armé höll fronten 
vid Ypres. Förhållandena vid Ypres var därför inte ideala för ett anfall med ett gasmoln. 
Topografi och metereologi är särskilt viktigt vid kemisk krigföring eftersom gasen styrs av 
dessa faktorer. Egenskaper och objekt i terrängen kan försvåra spridandet av luftburna 
kemikalier. Rätt vind krävs också för att molnet inte ska passera motståndaren för snabbt, 
tunnas ut eller blåsa tillbaka på egen trupp. Ojämnheten i terrängen och bebyggelsen vid 
Ypres gjorde att klorgasen riskerade att fastna i till exempel små dalar, bäckar och lador. 
Tyskarna förväntade sig att de kunde nyttja sin högre position och vinden för att kringgå 
denna problematik. Väderförhållandena var dock inte förutsägbara och vinden var sällan 
idealisk för tyskarna.53  
 I motsats till detta var inte Moisterna alls lika beroende av omgivande miljö 
eftersom miljön konstruerades. Tunnlar skulle grävas av försvararna för att möta 
fiendetunnlar. För att kunna veta när och var användes torn och geofoner. Från brunnarna där 
geofonerna hade placerats grävdes till att börja med en tunnel med 30° sluttande lutning. 
Därefter grävdes en tunnel ca 2.5 x 2.5 m. Pelare sattes upp med täta intervaller och brädor 
lades som tak för att hindra att tunneln kollapsade. Träet skyddades mot brand genom att det 
täcktes med lera54. Mycket tid och precision lades således på att skapa en miljö varifrån det 
kemiska vapnet kunde verka. Dessutom styrdes röken genom bälgar (se nedan). Detta sätt att 
nyttja det kemiska vapnet står i skarp kontrast mot den metereologiska och topografiska 
inramning det kemiska vapnet fick vid Ypres. 
 
 
4.1.4 Leveransteknik 
För att kunna leverera gasen vid Ypres krävdes omfattande förberedelser. Klorgasattacken 
byggde på att klor fanns  tryckkondenserat i cylindrar. Detta innebär att trycket i cylindrarna 
gör kloret flytande i rumstemperatur trots att dess naturliga fas är gas vid högre temperaturer 
än -34°C55. När cylindrarna öppnades, vid Ypres, och trycket sänktes skapades därför 
gasmoln. De mest omfattande förberedelserna innan Ypres rörde dessa klorgascylindrar. 
Utplaceringen av cylindrarna innefattade tre steg: fyllning, transport och nedgrävning. 
Fyllningen av de otympliga och 85 kg tunga cylindrarna gjordes vid järnvägsstationer. Det 
kemiska vapnet var således ”färdigpackat” och kunde inte improviseras på plats. Efter att de 
burits till fronten grävdes de ner under natten för att undvika upptäckt. Detta var dock inte lätt 
att göra ljudlöst och tyskarna besköts med granateld vid två tillfällen under förberedelserna. 
Batterier om tio cylindrar försörjde ett utsläppsrör och bemannades av en pionjär. Allt som 
allt utplacerades cylindrarna längs en 7 km lång sträcka vilka, enligt Ludwig Haber, innehöll 
sammanlagt uppemot 350 ton klor.56  

I likhet med Ypres förespråkade Mo Zi omfattande förberedelser för att kunna 
leverera det kemiska vapnet. Leveransen av rök i Mozi krävde dock mer expertis och 
erfarenhet eftersom den innefattade flera delar som skulle samverka. Till tunnlarna skulle 
krukmakare tillverka rör för att leverera rök på båda sidorna i tunneln57. Enligt Robin Yates 
tolkning av texten bestod konstruktionen av två dubbelpipiga rör, röken passerade således 
                                                
53 Haber 1986, s. 28ff 
54 Yates 1994, s. 464ff 
55 Totalförsvarets forskningsinstitut 2002, s. 33 
56 Haber 1986, s. 30f 
57 The Mozi, s. 799-821 
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genom fyra öppningar58. I rören placerades, enligt Ian Johnstons översättning, träkol och boss 
(tröskningsrest av hö eller halm). Vid den egna ingången till tunneln byggdes två ugnliknande 
eldstäder. I eldstaden placerades ved och sju till åtta nystan av artemisia (ospecificerad art 
men sannolikt artemisia vulgaris) för att ha ett lättantändligt material. Blåsbälgar av oxhud 
användes för att pumpa röken mot fienden och ett fat täckte eldstaden så att röken fördes i rätt 
riktning59. Enligt Robin Yates bestod bränslet i rören också av fossilt kol60. De råvaror som 
användes för försvaret skulle dessutom samlas in och lagras. Mo Zi nämner artemisia, ved och 
träkol men inte boss när han går igenom de råvaror som behövdes61. Till skillnad från 
klorvapnet skapades det kemiska vapnet således precis innan det användes.  
 
 
4.1.5 Agens 
Eftersom det var viktigt att det kemiska stridsmedlet vid Ypres skulle kunna åstadkomma stor 
skada och närmast på egen hand uppnå strategiska mål var valet av agens viktigt. Klor (Cl2) 
kategoriseras traditionellt som en lungskadande gas. Den ger direkta symptom som rinnande 
ögon och andningssvårigheter men kan också vara livshotande. Klor skadar lungvävnader 
vilket kan orsaka lungödem, ett tillstånd där lungorna fylls med vätska. Lungödem kan leda 
till döden eftersom lungornas funktion blir nedsatt samtidigt som hjärtat belastas extra 
mycket. Tillräckligt höga koncentrationer av klor kan dock kväva människor genom kramp i 
struphuvudet62. Klor kunde alltså både inkapacitera och döda. Eftersom det var en molekyl 
uppbyggt av ett grundämne var det en agens vald med hög medvetenhet och naturfilosofisk 
precision, ett utfall av den vetenskapliga empirin.  
 Till skillnad från klor är inte brandrök särskilt precist, rent kemiskt. Det går inte 
att klassificera som ett agens utan består istället av flera. Brandrök är dessutom inte helt 
enkelt att beteckna rent fysikaliskt. Det som verkar fysiologiskt i röken är de gaser och 
partiklar som uppstår när brännbart material sönderdelas genom upphettning. Detta kallas 
pyrolys. När dessa ämnen reagerar med luftens syre frigörs energi som uppfattas som eld. Om 
denna reaktion är ofullständig bildas fler giftiga pyrolysämnen63.Vilka ämnen som bildas 
beror främst på vad som eldas. Moisterna verkar inte ha prioriterat skapandet av en rök med 
specifik effekt eftersom de främst nyttjade pyrolysen av vardagliga råvaror som träkol och hö. 
Dessa råvaror skapar oavsett detta agens som kan irritera och döda i rätt koncentrationer. Det 
bildas gaser som kolmonoxid och koldioxid samtidigt som syremängden i luften minskar. 
Detta skapar en synergieffekt som leder till både brist på syre och allmänförgiftning64. Det är 
oklart om artemisian kan ha bidragit med en särskild giftverkan men det verkar inte sannolikt 
eftersom den inte användes med det syftet. Dessutom har rök från artemisia vulgaris 
traditionellt nyttjats som läkemedel i östra Asien65. Valet av agens framstår därför inte alls 
som lika viktigt för moisterna som för Fritz Haber. Däremot var både kloret och röken 
flyktiga. Till skillnad mot till exempel senapsgas låg inte ämnena kvar i vätskeform och 
avdunstade under längre perioder. 
 
 

                                                
58 Yates 1994, s. 466ff 
59 The Mozi, s. 799-821 
60 Yates 1994, s. 465 
61 The Mozi, s. 849 
62 Totalförsvarets forskningsinstitut 2002, s. 47 
63 Ryd 2005, s. 409ff 
64 Lumsden 1975, s. 188-201 
65 Pennacchio et al 2010, s. 48f 
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4.1.6 Skydd  
Att kunna skydda sig mot de egna eller fiendens giftiga kemikalier är viktigt för att kunna ta 
initiativet i den kemiska krigföringen. På samma gång kan dock skyddet utgöra ett hinder i 
striden eftersom andning, sikt och rörelseförmåga påverkas. Enligt Ludwig Haber var det 
länge osäkert om och hur de tyska soldaterna skulle skyddas mot den egna klorgasen. 
Pionjärerna som skulle sköta utsläppet utrustades med syrgassatser från Draeger. Denna 
utrustning bars vanligtvis av gruvräddningsarbetare. Fritz Haber ansåg först att det tyska 
infanteriet, som skulle ta terräng efter klorattacken, inte behövde något skydd. Efter att själv 
ha hamnat i ett klorgasmoln under en övning ändrade han dock åsikt och delade ut munskydd 
till infanteriet. Skyddet, som till en början delades ut utan band, täckte mun och näsa.66  Det 
framstår som en nödlösning och som om Haber hade velat att gasmolnet skulle ha andra 
fysikaliska egenskaper eller att samordningen med infanteriet skulle ske på ett annat sätt. 

I Mozi användes dels den ovan nämnda skölden som ett kollektivt skydd mot 
röken. Det nämns dock inga personliga skydd, istället placerades stora fat vinäger ut i tunneln 
om fienden skulle lyckas få in rök i den egna tunneln. Vinägern verkar främst ha syftat till att 
skydda ögonen, antingen genom att det stänktes i ansiktet eller genom att ansiktet hölls nära 
utplacerade fat67. Det framstår som om Mo Zi förespråkade skydd som inte minskade den 
personliga förmågan. Intressant nog verkar det som om Fritz Haber från början kan ha haft 
liknande tankegångar.  
 
    
4.1.7 Samordning 
Samordningen mellan klorutsläppet och andra enheters anfall vid Ypres framstår inte som 
prioriterat. Istället tycks det ha varit överordnat att lära enheter att överhuvudtaget handha de 
kemiska stridsmedlen och sin egen skyddsutrustning. Pionjärtrupperna, som skulle hantera 
utsläppen, fick träning i att bära och förbereda cylindrarna i skyttegravarna genom att gräva 
ned dem. De lärde sig också relevanta tecken och signaler men samövade i princip inte alls 
med infanteriet som skulle anfalla efter gasutsläppet. På grund av operationssäkerheten 
skedde inga storskaliga försök med cylindrarna innan 22 april 1915, dock en del småskaliga. 
Ett sådant försök genomfördes för att se hur snabbt pionjärerna kunde öppna cylindrarna 
iförda syrgasmasker68.  

I kontrast mot attacken vid Ypres var det kemiska vapnet i Mozi en mycket 
välintegrerad del av befästningsförsvaret. Moisterna fokuserade på de omständigheter och 
övriga åtgärder som krävdes för att vapnet skulle vara effektivt. Rökens funktion som 
kombinerat vapen framstår tydligt. Eftersom den skulle kombineras med en stridande enhet. 
Styrkan bar en sköld som täckte tunnelns tvärsnittsarea och hade hål för spjut. Skölden 
hindrade inflöde av rök där den egna tunneln mötte fiendens medan spjuten användes för att 
se till att öppningen till rören som spridde rök inte täpptes till69. Mo Zi beskriver också en 
taktik där eldstaden och krigare i tunnlarna hölls dolda genom skyl eller sidotunnlar och 
utnyttjade föregiven flykt för att vilseleda fienden70. Detta krävde sannolikt en hög grad av 
samordning och träning. Samordningen underlättades dock av att antalet soldater i tunnlarna 
under en belägringsstrid i forntida Kina var färre än de som stred vid Ypres 1915. Samordning 
som koncept framstår, oavsett detta, som viktigare i Mozi. Texten ger också intryck att 
tändandet av elden och spridandet av röken var menat att ske med hög precision så att det 

                                                
66 Haber 1986, s. 27, 32 
67 The Mozi, s. 821 
68 Haber 1986, s. 30f 
69 The Mozi, s. 801, 811, 813 
70 Ibid, s. 807 
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kemiska vapnet kunde överraska fienden. Det är sannolikt därför artemisians lättantändlighet 
var av vikt. 
 
 
4.2 Icke-militära kemiska företeelser 
 
 
4.2.1 Utnyttjande av och förhållande till miljön i industrialismens Europa 
Det tidiga 1900-talets utnyttjande av miljön var storskaligt och industriellt. Under 1800-talets 
andra hälft hade också naturvetenskapen på allvar börjat påverka industrin71. Ett resultat av 
den industriella revolutionen var att ämnen framställdes som inte fanns i stora mängder i 
naturen. Klor var ett sådant ämne. Klor fanns tillgängligt i Tyskland vid första världskrigets 
utbrott på grund av att det användes som blekningsmedel. Det var dock inte en allmän 
handelsvara utan dess tillgänglighet styrdes av blekningsindustrin. Vid första världskriget 
utbrott var pulver det vanligaste blekningsmedlet. Detta bestod till 35% av klormolekyler 
(Cl2). Detta klor framställdes ur den saltsyra som blev över i Leblanc-processen och 
tillverkningen av släkt kalk72. I Tyskland var också flytande klor i tryckkondenserade 
cylindrar mer tillgängligt än i andra länder vid krigets utbrott73. Det krävdes således både 
expertis och stora resurser för att framställa klor i mängder som kunde vara användbara på 
slagfältet. Nyttjandet av klor, som en del i blekningen av kläder, skedde också i ett 
sammanhang som var väsenskilt från hur det användes på slagfältet. Det är också värt att 
notera att klorframställningen var ett användande av naturen som inte gjordes för skydd och 
överlevnad utan snarare för utsmyckning.  

Det fanns dock företeelser i den kemiska krigföringen vid Ypres som kunde 
relateras till mer basala behov i det civila samhället. Behov som uppstod för att kunna skydda 
sig mot den omgivande miljön. Det industriella samhället med hög befolkningstäthet, 
föroreningar och industrier krävde att människor skyddade sig mot luftburna kemikalier. 
Munskydd fanns tillgängliga i det viktorianska England för att skydda mot föroreningar. 
Brandmän hade under 1800-talet prövat olika skydd. Till en början användes bland annat en 
slang med kolfilter men vid mitten av 1800-talet utvecklades en utrustning med 
syrgasbehållare. Detta typ av skydd, där bäraren bar med sitt eget syre, nyttjades av flera 
grupper, förutom brandmän, till exempel ubåtsbesättningar,  gruvräddnings-, industri- och 
avloppsarbetare. Enligt Ludwig Haber var det personliga skyddet mer utvecklat än den civila 
industrins användning av giftiga kemikalier vid krigets utbrott74. Det industriella samhället 
hade skapat ett behov av skydd mot den omgivande miljön, ett sätt att alienera människan från 
sin omgivande kemiska miljö.   
 
 
4.2.2 Utnyttjande av och förhållande till miljön i forntida Kina 
Mozis beskrivning av kemisk krigföring innehåller flera separata företeelser som kan kopplas 
till samtida icke-militärt nyttjande av den omgivande miljön. Joseph Needham belyser till 
exempel en mängd användningsområden för rök i forntida Kina. Det finns källor från och med 
700 f Kr som beskriver hur rökning (hsün) nyttjades, som skydd, för att hålla borta insekter 
och sjukdomar. Rökning av bostäder genomfördes regelbundet, åtminstone årligen. 

                                                
71 McKay et al 2000, s. 823 
72 Leblanc-processen är en metod att framställa natriumkarbonat för glastillverkning ur salt. Släckt kalk används 
som murbruk och skapas genom blandningen av bränd kalk och vatten. 
73 Haber 1986, s. 15f 
74 Ibid, s. 16f 
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Utrymmen med känsligt material, som bibliotek, röktes ut oftare. För att åstadkomma en 
effektiv rök mot insekter brändes framförallt växter75. Kunskapen att använda och styra rök i 
slutna utrymmen framstår således som spridd och rutinmässig.  

Det tycks också som om människor i forntida Kina kunde nyttja röken till 
mycket olika ändamål genom att ha kunskap om vilka material som skulle eldas. Recepten 
bakom röken kunde, i vissa fall, vara mycket avancerade. Det mest extrema exemplet på 
denna kunskap är de taoistiska alkemister som experimenterade med olika typer av rök för att 
nå fysiologiska förändringar. Det är också intressant att det generellt sätt är svårt att dra 
skarpa skiljelinjer mellan användningen av rökelse, droger, parfym och kryddor i forntida 
kinesiska källor.76 

Det fanns också specialistkunskaper i forntida Kina som kan relateras till 
moisternas form av kemisk krigföring. Robin Yates sammankopplar ugnarna, blåsbälgarna, 
kunskapen att nyttja dessa och användandet av kol med brons- och järnsmideskonsten samt 
gruvdriften77. Träpelarna och takbrädorna i det något äldre gruvsystemet vid berget Verdigris, 
som undersökts arkeologiskt, är av samma konstruktion som beskrivs i Mozi78. I en gruva är 
arbetare tvungna att skydda sig mot sin omgivande miljö. Att själva tunnlarna vid 
belägringsstriden i viss utsträckning påminner om förutsättningarna i en forntida gruva är 
relativt uppenbart. Med skapandet av tunnlar och schakt under jorden följer ett antal 
hälsorisker som kan relateras till ett militärt nyttjande av luftburna gifter. Sammansättningen 
av gruvarbetarnas inandningsluft kan bli livsfarlig, om inte rätt åtgärder vidtas. För det första 
kan syrehalten bli så låg att arbetarna kvävs, ett problem som ökar desto djupare gruvan grävs. 
För det andra kan farliga gaser eller partiklar bildas som förgiftar de som vistas i gruvan. Om 
inte gruvan skall bli omöjlig att vistas i krävs därför ventilation. I forntida Kina löstes detta på 
flera sätt. En metod var att bygga ventilationsschakt och -kanaler. Luftens cirkulation i 
schakten kunde också förbättras genom att väggarna täcktes med en kaolin- (en lera) och 
halmblandning eller med trä- och bamburemsor. Dessutom kunde cirkulationen förbättras 
genom tändandet av eldar, den så kallade ”ugnsmetoden”. Denna metod medförde dock att 
gruvarbetarna var tvungna att hantera och anpassa sig till den potentiellt farliga rök som 
uppstod79. Kunskapen att hantera miljön i en gruva och kunna styra giftiga gaser i slutna 
utrymmen framstår som mycket lämplig att använda för att styra den kemiska krigföringen 
och inte bara passivt förlita sig på naturens krafter. 
 Ugnen var en central del i moisternas tunnelkrigföring eftersom den skapade 
röken. I Kina fanns under Mo Zis tid smältugnar för brons- och, sannolikt, järntillverkning. 
Ugnarna var relativt enkla och byggde på principen att luft pumpades in ovanifrån genom 
olika sorters munstycken. Det fanns en stor ugnstyp där luften leddes in via ett keramiskt 
rör80. Rör av keramik som användes i avancerade vattenförsörjningssystem hade tillverkats i 
Kina åtminstone sedan bronsåldern81. Denna kunskap borde ha varit användbar för att kunna 
leverera röken på ett effektivt sätt.    
 En annan företeelse som kan relateras till den kemiska krigföringen är det 
medicinska bruket av artemisia (vanligtvis artemisia vulgaris). Artemisia används och 
användes i så kallad moxabränning. Moxabränning går ut på att bränna torkad och 
pulveriserad artemisia på eller intill huden vid speciella punkter på kroppen82. Moxabränning 

                                                
75 Needham 1974, s. 148ff; Needham 1986, s. 1f 
76 Needham 1974, s. 133 
77 Yates 1994, s. 463, 465 
78 Ibid, s. 466 
79 Golas 1999, s. 328ff 
80 Needham & Wagner 2008, s. 148ff 
81 Needham et al 2004, s. 105ff 
82 Lu & Needham 1980, s. 170-183  
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bygger på samma filosofi som akupunktur och syftar till att bota genom att möjliggöra 
energicirkulation i kroppen83. Tillgången på och kunskapen om artemisian var sannolikt 
spridd tack vare det medicinska nyttjandet. I en text från 300-talet f Kr, skriven av den 
konfucianska filosofen Mencius, uppmanas feodala furstar att samla in artemisia i god tid, 
sannolikt för att kunna torka växten för moxabränningen84.  
 
 
4.2.3 Föreställningsvärld i industrialismens Europa 
Det kan vara svårt att kartlägga alla de föreställningar som har betydelse för hur kemiska 
stridsmedel nyttjades under första världskriget. En intressant aspekt Ludwig Haber tar upp är 
den föreställningsvärld som fanns vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Kemiska vapen 
förekom nämligen relativt frekvent inom den militära fiktionen och inom science fiction. I 
Alfred Robidas La Guerre au vingtième siècle85 från 1887 förekommer granater med gas och 
specialenheter utrustade med skyddsutrustning. Den ”svarta röken” i H G Wells The War of 
the Worlds86 från 1898 är kanske det mest kända exemplet på kemisk krigföring inom science 
fictionlitteraturen som publicerades innan första världskriget. Ludwig Haber menar att 
exempel som dessa utgjorde den konceptuella grunden för militära beslutsfattare och 
uppfinnare under första världskriget87. Det är tydligt att de kemiska stridsmedlen var 
främmande för sekelskiftets människor i Europa och att de inte kunde relateras till något i det 
vardagliga livet. Fenomenet science fiction kan också ses i ett vidare idéhistoriskt 
sammanhang. 
 Den roll science fiction tycks ha haft kan relateras till det positivistiska och 
evolutionistiska synsätt som vetenskapen medförde. Enligt Owen Chadwick genomsyrades 
även Tyskland av den franska filosofen  Augustes Comtes positivistiska världsuppfattning. En 
viktig del av Comtes positivistiska lära var att vetenskapliga experiment var vägen till 
sanning. Vetenskapliga experiment sågs som en allmän problemlösare i sekelskiftets 
Europa88. Bland naturvetenskapsmän var (och är) experimentets skapande och 
problemlösande roll givetvis central. Fritz Haber och andra vetenskapsmäns mycket 
inflytelserika roll i den kemiska krigföringen under första världskriget bör ses i detta 
sammanhang. Det faktum att Fritz Haber och den tyska militärledningen såg på klorutsläppet 
vid Ypres som ett experiment är talande89. Nyttjandet av kemiska vapen vid Ypres kan ses 
mot bakgrund av föreställningar om att människan kan omforma sin miljö och att försöken att 
göra det, i form av experiment, närmast är en positiv kraft i sig.  
 
 
4.2.4 Föreställningsvärld i det forntida Kina och bland moisterna 
I det forntida Kina fanns ingen uppdelning mellan naturligt och övernaturligt eller magi och 
vetenskap som i det industriella Europa. Gudar och demoner sågs som lika verkliga som 
materiella ting. Mo Zi diskuterar till exempel hur människor skall förhålla sig till andar och 
spöken90. Dessutom finns det beskrivet i Mozi hur spådomar och offer ska föregå försvaret av 
en stad91Detta ledde till att kemin nyttjades praktiskt i förhållande till företeelser som vi skulle 
se som vidskepelse. Rök kunde nyttjas som skydd mot för, en modern västerlänning, icke-
                                                
83 Ibid, s. 28 
84 Ibid, s. 175 
85 Robida 1887, PASSIM 
86 Wells 1898, PASSIM 
87 Haber 1986, s. 17f 
88 Chadwick 1975, s. 233 
89 Haber 1986, s. 34 
90 The Mozi, s. 278-305 
91 Ibid, s. 836-845 
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existerande fiender, till exempel demoner. Det kemiska vapnet mot icke-fysiska fiender kunde 
dessutom vara påtagligt giftigt, mot demoner bestod brandmaterialet bland annat av giftiga 
metaller, djurdelar och avföring.92 Kemin var också mycket närvarande i religiösa ritualer. 
Användandet av rökelse i Kina har varit omfattande och en stor mängd kemiska substanser 
har hunnit testats i brännare under landets historia93. Rökelsen hade en mycket central del i 
kinesiska, framförallt taoistiska, ritualer. Röken var dels ett offer till gudar och Tao men också 
ett mer subtilt sätt att förändra medvetandetillstånd94. Taoistiska, proto-taoistiska ockultister 
och herbalister kan även ha använt psykoaktiv rök från till exempel cannabis sativa för att nå 
förändrade medvetandetillstånd95. Det är intressant att notera hur religiösa föreställningar kan 
fördjupa den praktiska kemiska kunskapen. I ett samhälle där sekulära och profana företeelser  
är tydligare separerade, som i det industriella, skapas inte en sådan effekt. Beskrivningarna av 
användandet av kemiska vapen i science fictionlitteraturen är ett exempel på ett sådant 
avstånd mellan föreställningsvärld och praktik. 
 Det bör också påpekas att det förekommer inslag i Mozi som närmast kan ses 
som vetenskapligt tänkande. Denna vetenskaplighet utgörs främst av filosofisk argumentation 
och logik, bland annat diskuteras orsak- och verkanförhållanden. Däremot saknar Mozi 
naturfilosofiska teorier96. Intressant nog ser Joseph Needham en koppling mellan en 
”mekanisk vetenskapssyn” och moisterna belägringskonstexpertis97. Det fanns således delar 
av moisternas lära som skulle kunna ses som ett typiskt modernt, vetenskapligt inslag.    
 
 
4. 3 Kontextuella likheter och skillnader 
Det finns tre genomgående likheter mellan moisterna och tyskarnas kemiska krigföring: det 
kemiska vapnet framstod som en tredje part i konflikten, vapnet användes i strid över 
begränsade ytor och krigföringen förlitade sig på mycket icke-militär kunskap. Det finns dock 
fyra genomgående skillnader: moisternas användning byggde på generalistkunskap medan 
tyskarnas på specialistkunskap, tyskarna fokuserade på framställningen av ett så effektivt 
agens som möjligt medan moisterna på de processer som gjorde vapnet effektivt, människorna 
i de olika kontexterna förhöll sig också annorlunda till respektive agens och moisterna styrdes 
inte av det vetenskapliga disciplintänkande som tyskarna gjorde. 
 
 
4.3.1 En tredje part 
Det första de båda kontexterna har gemensamt är att det kemiska vapnet är som en naturkraft, 
en tredje part i konflikten, som människor måste anpassa sig till eller försöka kontrollera. Om 
den egna sidan anpassar sig efter eller kontrollerar det kemiska stridsmedlet utför den det jobb 
som en människa med vapen skall göra. Om det kemiska vapnet inte behandlas rätt kan det 
dock drabba den egna truppen med samma medel som mot fienden. Det här förhållandet 
belyser Adrienne Mayor när hon beskriver hur den  kemiska och biologiska krigföringen är 
och var ett ”tveeggat svärd”98. Moisterna valde att försöka kontrollera det kemiska vapnet, det 
kapslades in bakom sköldar eller i rör, och styrdes med hjälp av bälgar99. Vid Ypres 
anpassade sig tyskarna till gasmolnet genom att låta vinden styra det mot fienden samtidigt 

                                                
92 Needham 1974, s. 148ff; Needham 1986, s. 1f 
93 Needham 1974, s. 134-147 
94 Ibid, s. 128-134 
95 Ibid, s. 148ff 
96 Needham 1956, s. 171-184 
97 Ibid, s 165f 
98 Mayor 2009[2003], s. 251-258 
99 The Mozi, s. 799-821 
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som den egna truppen skyddades mot påverkan genom individuella skydd100. Det kontexterna 
har gemensamt är att förhållandet till det kemiska vapnet som en oberoende naturkraft 
reflekteras i det vardagliga förhållandet till naturen. Både moister och människor i 
industrialismens Europa var tvungna att skydda sig, i till exempel gruvor mot luftburna gifter. 
Sättet att förhålla sig till kemikalierna på slagfältet kan ses som en reflektion av det vardagliga 
förhållandet.  
 Moisterna och tyskarna var således tvungna att förhålla sig till en likvärdig 
företeelse, ett giftmoln, trots att de valde olika förhållningssätt.  
 
 
4.3.3 Belägringar och begränsade ytor 
De två kontexterna har också det taktiska sammanhanget gemensamt. De kemiska 
stridsmedlen användes i situationer med lite taktisk rörlighet, då det var viktigt att kontrollera 
ett begränsat utrymme. Moisterna nyttjade rökvapen under belägringar, i trånga utrymmen 
som tunnlar och vid portar101. Skyttegravskriget under första världskriget har  jämförts med 
belägringsstrid. William Moore påpekar hur skyttegravarna är ett arv efter de gångar som 
grävdes under 1600- 1700-talet för att under skydd få fram kanoner inom murarnas 
räckvidd102. På samma sätt belyser Jeremy Black hur kriget på västfronten var en strid med 
många soldater på en begränsad yta103. I båda fallen handlar det om att fienden är trängd och 
att det går att förbereda stationära anordningar för att genomföra attacken. Detta går att 
jämföra med Lumsdens bild av de taktiska likheterna mellan brandvapen i stort och kemiska 
vapen. Enligt Lumsden är en av likheterna att de båda nyttjas för att ta slutna utrymmen104.   
 I båda kontexterna tycks giftmolnets natur påverka dess taktiska tillämpbarhet 
varför det förekommer i belägringar och strider om begränsade ytor.       
 
 
4.3.2 Icke-militär kunskap 
En annan likhet är att den kemiska krigföringen krävde mycket kunskap, vilken hämtades 
utanför den traditionella militära sfären. En oöverskådlig mängd kunskaper om hur naturen 
utnyttjas på bästa kan sammankopplas med den kemiska krigföringen. Av denna anledning 
behövde den militära organisationen vid moisternas belägringsstrider och vid Ypres icke-
militär expertis och icke-militära experter. Det är därför moisterna var beroende av till 
exempel krukmakare och personer med erfarenhet av att hantera blåsbälgar i sin krigföring105. 
Tyskarnas beroende av vetenskap och vetenskapsmän, som Fritz Haber, var ännu tydligare. 
Höga tyska militärer lät Haber styra inriktningen och utvecklingen av den tyska kemiska 
krigföringen106. Detta transcendentala kunskapsbehov som utmärker det tyska och det 
moistiska användandet av kemiska vapen fanns också i andra kontexter. Adrienne Mayor 
jämför hur magikers, shamaners och häxors kunskap brukades för att anförskaffa eller skapa 
gifter med vetenskapsmäns roll i den moderna kemiska krigföringen. Dessutom lyfter hon 
fram exempel där sådana specialister fått styra taktiken107.  

Kunskap, teoretisk som praktisk, generell som specifik var uppenbarligen 
central i båda kontexterna. Kunskapen hade dock olika karaktär.   

                                                
100 Haber 1986, s. 27, 32 
101 The Mozi, s. 797-821 
102 Moore 1987, s. 8 
103 Black 2008[2005], s. 95 
104 Lumsden 1975, s. 205 
105 Yates 1994, s. 464f 
106 Haber 1986, s. 27f 
107 Mayor 2009[2003], s 164ff 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 09-12 2012-05-28 25(34) 
Kd Fredrik Lundström   

 
 

4.3.4 Generell eller specifik kunskap 
Analysen visar att det var en större mängd kunskaper som låg bakom moisternas förmåga att 
strida med rök i tunnlarna. Moisterna kunde, som bekant, förlita sig på kunskap om 
miljöutnyttjande från gruvdriften, skadedjursbekämpning, keramiken, läke- och 
smideskonsten för att strida så effektivt som möjligt. För att kunna få dessa separata 
företeelser att samverka bör det ha krävts relativ generell och bred kunskap. Moisterna 
framstår som generalister med bred men relativt grund naturkunskap. Dessutom hade de 
taktisk erfarenhet som kunde appliceras direkt i krigföringen. Svårigheterna att fastställa Mo 
Zis bakgrund och yrke bör ses mot bakgrund av detta108.Vid Ypres skapades inte det kemiska 
vapnet på plats. Pionjärerna som hanterade cylindrarna behövde, i princip, ingen kemisk 
kunskap för att leverera vapnet, allt var förberett109.  Naturkunskapen låg således inte i första 
hand hos de som utförde striden utan hos specialister bakom fronten. Denna institutionella 
kunskapsuppdelning är intressant. Ludwig Haber påpekar också hur missförstånd mellan 
vetenskapsmän och militärer skapade problem110 Bland tyskarna var kunskapen således 
tydligare uppdelad. Krigföringen förutsatte både specialister med djup naturkunskap inom ett 
akademiskt område, som kemi, och yrkesmilitärer med taktisk kunskap men utan djupare 
förståelse för människans relation till naturen. Den starkare institutionella 
kunskapsuppdelningen i det industriella Tyskland framstår som en viktig skillnad mellan de 
två kontexterna.  

Det militära beslutsfattandet bland moisterna förutsatte således generell  
naturkunskap medan det tyska beslutsfattandet, i större utsträckning, byggde på 
specialistkunskap uppdelad på olika individer.   
  
 
4.3.5 Process- eller agensfokus 
Moisterna och tyskarna hade också olika prioriteringar i striden. Moisterna lade ner mycket 
arbete på att kunna styra röken. Tekniker för att kontrollera flöden användes också, som 
bekant, för att skydda gruvarbetare111. Dessutom är det värt att notera att eldandet av artemisia 
i moxabränningen syftade till att kontrollera ett energiflöde i kroppen112. Det är lockande att 
använda moxabränningens återställande av energicirkulation i kroppen som en analogi till hur 
moisterna kontrollerade och styrde röken i belägringstunnlarna. Artemisians lättantändlighet 
gjorde att denna cirkulation kunde ske med högre precision och samordning. I moisternas 
logiska argumentation återfinns också ett tänkande i system och processer. Moisternas 
ansträngningar och fokus låg således på att skapa en så effektiv process som möjligt där röken 
styrdes och samordnades med soldater. Vid Ypres var klorets tillgänglighet och toxicitet en 
förutsättning eftersom målet med attacken var att på stor skala skapa förutsättningar för en 
seger113. Tyskarnas prioritering var istället att använda en så effektiv agens som möjligt, 
styrandet av gasmolnet lämnades åt vinden och terrängen samtidigt som samordningen med 
infanteriet nedprioriterades. Enligt Brown karaktäriserades också första världskrigets kemiska 
krigföring av en kapprustning mellan vetenskapsmän som hela tiden försökte framställa bättre 
agens och skydd114. Denna kapprustning kan också ses mot bakgrund av positivismen och 
science fictionlitteraturen som hela tiden blickade framåt och belyste vetenskapens skapande 
kraft.  

                                                
108 The Mozi, s. xviii-xxxiv (Ian Johnstons förord) 
109 Haber 1986, s. 30f 
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111 Golas 1999, s. 328ff 
112 Lu & Needham 1980, s.28 
113 Haber 1986, s. 27f 
114 Brown 1968, s. 38 
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 Moisterna fokuserade på hur stridsmedlet skulle bli effektivt genom att skapa 
synergi ur delarna i en process. Tyskarna försökte istället göra en enskild del så effektiv som 
möjligt.  
 
      
4.3.6 Människans förhållande till det kemiska vapnet 
Det är också intressant att notera hur människans vardagliga relation till det kemiska vapnet 
påverkade det militära beslutsfattandet. I analysen går det att uttyda att forntida kineser stod 
betydligt närmare det kemiska stridsmedlet. Olika former av giftig rök var en del av vardagen 
och de religiösa ritualerna i det forntida Kina115. Trots att röken som användes för 
insektsbekämpning eller i ritualer kunde vara giftig var den, sannolikt i de flesta fall, inte lika 
giftig som klor. Dessutom experimenterade åtminstone vissa religiösa specialister med 
substanser för att skapa fysiologiska förändringar116.  I den kinesiska naturfilosofin hade 
också människan en annorlunda relation till naturen, till exempel kunde människan och 
naturfenomen vara varandras mikro- och makrokosmologiska motsvarigheter117. Detta 
återspeglades också i det militära beslutsfattande. Soldaterna i Mozi förväntades strida i en 
rökfylld miljö. Deras skydd bestod i att, genom en sköld, se till att fienden utsattes för en 
större koncentration av rök eller genom att neutralisera den med hjälp av en annan substans, 
vinäger118. Skydd, som ur ett modernt perspektiv kan ses som okonventionella och farliga, 
användes också i andra kontexter. Det kanske mest kända exemplet var den antike kungen 
Mithradates som strävade efter att skydda sig mot förgiftning. Mithradates levde kring år 100 
f. Kr. i Anatolien och försökte bland annat bygga immunitet mot gifter genom att dagligen äta 
små mängder gifter119. Moisternas relation till det kemiska vapnet står i skarp kontrast mot 
den relation människor hade till sin omgivning i det industriella Europa. Människor i Europa 
är och var tvungna att skydda sig fysiskt mot delar av sin omgivning, särskilt mot så toxiska 
ämnen som klor. Vid Ypres skyddades soldaterna med individuella fysiska skydd som i sig 
riskerade försämra deras förmåga120.  

Moisterna förväntade sig således att soldater kunde strida i den kemiska miljön 
utan att avskärma sig. Framgång uppnåddes genom att manipulera miljön så att fienden 
utsattes för mer av det kemiska stridsmedlet.  I motsats till moisterna avskärmade tyska armén 
sina egna trupper från den kemiska miljön och lät vapnet förbli en främmande del av 
omgivningen. 
 
 
4.3.7 Discipliner och definitioner 
Slutligen finns det en skillnad mellan kontexterna som blivit tydligare under undersökningens 
gång. När de forntida kinesernas relation till naturen analyseras framstår många av de 
undersökta relationerna lika mycket som ett utövande av botanik, fysik eller medicin. De 
kinesiska gruvarbetarna använde fysikens lagar för att styra de luftburna kemikalierna i 
gruvan eller bostaden och det krävdes botanisk kunskap för att finna växter som var 
användbara att elda. Detta dilemma skulle kunna ses som ett validitetsproblem men är i lika 
stor utsträckning ett resultat. Trots att tyskarnas kemiska krigföring vid Ypres inte enbart var 
beroende av en form av expertis, var de beroende av en sak. De var beroende av den 
vetenskapliga disciplinen kemi. De institutioner som fanns kring ämnet var nödvändiga för att 
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kunna utföra krigföringen. Fritz Haber var professor vid en sådan institution, Kaiser 
Wilhelminstitutet i Berlin121. Det fokus som fanns på att framställa rätt kemikalier för 
krigföringen bör också ses i ljuset av beroendet av kemi och kemister.  

I forntida Kina fanns inte dessa discipliner och de var inte relevanta för 
krigföringen. Eldens komplexa och dissipativa natur är kanske det tydligaste exemplet på 
denna problematik. De processer och företeelser som ligger bakom elden är till och med svåra 
för dagens forskning att klassificera122. Det finns också paralleller till detta i andra kontexter 
som saknar vetenskapliga discipliner. Ett tydligt exempel är de pilgifter som framställts av 
olika grupper genom historien. Skyterna, ett stäppnomadiskt folk som levde nordöst om 
Svarta havet, århundradena innan Kristi födelse, framställde ett gift som verkade både genom 
toxiner och mikroorganismer123. David Jones tar också upp detta fenomen bland 
nordamerikanska indianer. Pilgiftet var ofta en blandning av ett kemiskt och ett biologiskt 
vapen124. Det bör också tilläggas att vissa nordamerikanska indianer använde magiska ritualer 
i framställandet av giftet, något som knappast vetenskapsmän och industriarbetare skulle 
göra125.  

Det tycks således som själva disciplinen kemi har en inverkan på utformningen 
av krigföringen. Moisterna saknade våran vetenskapliga uppdelning. Tyskarnas kemiska 
krigföring, däremot, formades av de institutionella och naturfilosofiska ramar som disciplinen 
kemi medförde.   
 
 
4.4 Sammanfattning av analysen 
Undersökningens teoretiska perspektiv beskrev den dynamiska relationen mellan militärt 
beslutsattande och kulturella förutsättningar. Den första frågeställningen kopplades till det 
militära beslutsfattandet. Ovan identifierades likheter och skillnader mellan hur moisterna och 
hur tyskarna vid Ypres förhöll sig till de delar som gör kemisk krigföring effektiv. 
Skillnaderna skulle ha kunnat ses som tillfälligheter om det inte vore för teorins andra delar. I 
den andra delen av analysen besvarades den andra frågeställningen. Då visade det sig också 
att det fanns likheter och skillnader i och hur människor i moisternas och tyskarnas kontext 
förhöll sig till sin miljö och uppfattade sin verklighet. När den tredje frågeställningen sen 
besvarades och teorins delar sammanfördes kunde kontextuella likheter och skillnader 
förklaras som koncept.     
 

 
 
 
 
 
  

                                                
121 Ibid, s. 2 
122 Ryd 2005, s. 409 
123 Mayor 2009[2003], s 80ff 
124 Jones 2007, s. 63ff 
125 Ibid, s. 37 
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5. Slutdiskussion 
 
 
5.1 Slutsatser 
Det är förståligt att tidigare forskare har analyserat den kemiska krigföringen på så olika sätt. 
När ett teoretiskt perspektiv, som tar hänsyn till olika kontexters förutsättningar, anläggs blir 
det tydligt varför. De likheter som finns tycks främst kunna kopplas till taktik och militärt 
beslutsfattande. Det kemiska vapnet agerar som en tredje part i konflikten, det lämpar sig för 
strid på begränsade ytor och kräver mycket naturkunskap, till exempel kemi. Utifrån detta 
resultat är det förklarligt att författare som Moore och Mayor sett forntida och modern kemisk 
krigföring närmast som ett och samma fenomen.  
 Lyfts blicken istället till krigföringens förutsättningar blir det tydligt varför 
författare som Haber och Spiers sett den moderna kemiska krigföringen som väsensskild från 
den forntida. Det beror på att ett annorlunda förhållande till sin omgivande miljö och en annan 
föreställningsvärld resulterar i andra beslut och prioriteringar på slagfältet. Ett alternativ till 
första världskrigets kemiska krigföring, skapandet av ett så farligt agens som möjligt, är till 
exempel att prioritera processer genom att kontrollera flöde och kombinera vapen eller själva 
kunna utsätta sig för det kemiska stridsmedlet. 
 I detta sammanhang blir det också tydligt vilka problem begreppet kemi skapar 
för förståelsen av denna typ av krigföring. Förvetenskaplig kemisk krigföring fördes utan 
hänsyn till den moderna vetenskapens gränser. Trots detta är det möjligt för forskare att 
projicera moderna definitioner på andra kontexter. Eftersom det ändå finns taktiska likheter 
mellan moisternas och tyskarnas krigföring uppstår frågan huruvida begreppet kemisk 
krigföring är krigsvetenskapligt relevant. Det som har skapat de taktiska likheterna är att 
stridsmedlena bestod av luftburna gifter. De luftburna gifterna har blivit effektiva genom att 
olika sorters naturkunskap har använts. Det går också att vända på denna problematik. Om 
definitionen kemisk krigföring bara delvis är relevant i andra kontexter måste det betyda att 
den också formar och begränsar synen i modern tid.  

Inom dagens vetenskap är gränserna mellan kemi och andra discipliner betydligt 
otydligare än på Fritz Habers tid. Detta återspeglas i de bedömningar som görs om framtida 
potentiella kemiska stridsmedel. Framtidens eventuella kemiska vapen bedöms framställas 
med hjälp av framsteg inom discipliner som ligger i kemins och biologins gränsland. Ur ett 
långsiktigt historiskt perspektiv framstår därför första världskrigets kemiska krigföring som 
en anomali. Detta gör att det blir ännu mer relevant att dra lärdomar från äldre kontexter. 
 
 
5.2 Uppsatsens bidrag 
 
 
5.2.1 Jämförelser mellan olika kontexter 
Uppsatsen har till att börja med bidragit med en systematisk diskussion kring kemisk 
krigföring i olika kontexter. En sådan diskussion är viktig att föra till andra kontexter där 
luftburna gifter använts. I den indiska texten Arthasastra, som ger riktlinjer för styret av ett 
rike, behandlas ett flertal rökgiftvapen. Arthasastra tillskrivs den kungliga chefsministern 
Kautilya som levde kring 300-talet f. Kr. i norra Indien. I Arthasastra läggs det stor vikt vid 
att beskriva de komplicerade recepten bakom den giftiga röken istället för att förklara hur det 
används taktiskt126. Detta står i skarp kontrast till moisternas mekaniska tänkande och ligger 
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snarast närmare det agensfokus som vetenskapsmännen hade under första världskriget. Detta 
antyder att människans relation till naturen är mer komplex än enbart vetenskaplig eller icke-
vetenskaplig. Denna uppsats har åtminstone varit en ansats att inleda en sådan undersökning. 
En undersökning som kan illustrera vad som utgör den kemiska krigföringens 
krigsvetenskapliga natur och kontextbundna karaktär. Ett resultat den här uppsatsen bidragit 
med. Ordet luftburna gifter tycks återspegla det undersökta fenomenets natur ur ett 
krigsvetenskapligt perspektiv.   
 
 
5.2.2 En teori kring kemisk krigföring  
Teorin som applicerades på materialet gav också resultat. Detta är också en indikation på att 
den kan användas i framtiden, dock skulle den behöva utvecklas. Eliade utgick ifrån en 
dikotomi mellan icke-modernt och modernt när han förklarade förvetenskaplig kemi. 
Relationen mellan kontext och naturutnyttjande är sannolikt mer komplicerad än vad han 
beskriver. Förståelsen för människans relation till naturen skulle behöva fördjupas för att ha 
en mer precis teori än den som använts i uppsatsen. Inom psykologin, etnobiologin och 
antropologin finns idag flera forskningsfält som behandlar människans kognitiva förståelse av 
naturen och hur det påverkar beslutsfattande127. Sådana teorier skulle kunna fördjupa 
förståelsen för hur gifter används i krig. Dessutom skulle en, sådan teori kunna bidra med att 
bedöma hotbilden från grupper utifrån en bedömning av deras kontext. 
 
 
5.2.3 En krigsvetenskaplig metod för att jämföra historiska kontexter 
Uppsatsens metod har också varit något okonventionell eftersom den nyttjar ett mycket 
gammalt militärhistoriskt material för att utveckla en modern diskussion. Att jämföra två så 
pass skilda kontexter är inte utan risker men kan vara givande om rätt metod används. En 
liknande metod skulle kunna skapa kunskap om hur vi använder moderna vapensystem utifrån 
besläktade, historiska, företeelser. Ett exempel skulle vara att använda begreppet projektil 
som utgångspunkt i en jämförelse. På så sätt skulle till exempel automatvapen och pilbågar 
kunna jämföras. Uppsatsen belyser på så sätt att den äldre militärhistorian inte bara är 
krigsvetenskaplig kuriosa. Med rätt metod kan också en forntida kontext ha modern relevans. 
 
 
5.2.4 Modern relevans 
Det är kanske den moderna relevansen som är undersökningens viktigaste bidrag. 
Undersökningens resultat kan användas för att få en djupare förståelse för den samtida 
hotbilden. Jämförelsen visar hur kemiska vapen kan nyttjas i olika kontexter med olika 
förutsättningar. Den visar hur andra prioriteringar kan skapa effektiva kemiska stridsmedel 
när modern industri saknas. Detta blir särskilt intressant när hotbilden från grupper utan egen 
militärindustri diskuteras. Istället för att se de kemiska stridsmedlen som 
massförstörelsevapen kan de i lika stor utsträckning ses som taktiska vapen som kombineras 
med andra verkansdelar. Forskning har också visat att många irreguljära grupper, under 1900-
talets andra hälft, som använt kemiska eller biologiska vapen snarare har gjort det med 
begränsad taktisk målsättning128. En sådan typ av krigföring hade moisterna förstått och 
dessutom kunnat genomföra väl. Det framstår därför som relevant att använda exempel på 
kemisk krigföring från historiska kontexter för att förstå hur grupper med mindre resurser 
skulle kunna utnyttja kemiska vapen taktiskt.      

                                                
127 Se till exempel Atran & Medin 2008, PASSIM 
128 Tucker 2000, s. 254 
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     Uppsatsens resultat kan också användas för att träna soldater som kan bli utsatta 
för kemiska vapen. En sådan träning skulle kunna inriktas på strid på begränsade ytor, 
kontroll av luftflöden och generell naturkunskapsutbildning, teoretisk som praktisk. I ett 
krigstillstånd där hot om kemisk krigföring förekommer skulle det till och med finnas en 
konceptuell möjlighet att träna utvalda soldater så att de kan utstå vissa kemiska stridsmedel 
utan skyddsutrustning. 
 
 
5.3 Framtida forskning 
Framtida forskning skulle kunna vidareutveckla uppsatsens bidrag. Till att börja med måste 
empirin utvidgas och fler kontexter undersökas. Framförallt behöver de likheter som belysts 
undersökas för att se om dessa är universella kännetecken för användningen av luftburna 
gifter eller om de bara kännetecknar ovanstående kontexter. Dessutom är det relevant att 
klargöra om skillnaderna beror på att en förindustriell/förvetenskaplig kontext jämförs med en 
industriell/vetenskaplig eller om skillnaderna är kontextuellt specifika. 
 För det andra behöver teorin som använts i undersökningen fördjupas. 
Framförallt genom att studera människans förhållande till naturen och den inverkan relationen 
har på kemisk krigföring. I föregående kapitel nämndes också möjligheten att applicera 
uppsatsens metod på ett annat material. 
 Dessutom skulle det vara möjligt att bedöma hotet från aktörer utan tillgång till 
militär industri utifrån koncept som använts av moisterna och andra förindustriella grupper. 

Slutligen vore det intressant att utforska synen på skydd som framkommer i 
Mozi och andra förindustriella kontexter. Sådana studier skulle kunna inspirera till nya 
skyddskoncept.  
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