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Förord
Militärhistorisk tidskrift har som uppgift att lyfta fram och presentera olika
aspekter på militärhistoria utifrån ett brett perspektiv. Militärhistoria är i Sve
rige en underdisciplin till ämnet historia, men vänder man blickarna utåt inser
man att ämnet kan vara mycket stort och röna stor uppmärksamhet i många
andra länder, Vanligtvis rymmer den enl<laste bokhandel i den anglosaxiska
världen minst en hylla på temat Milita,y histo;y medan detta i Sverige tillhör
ovanligheterna. I Sverige finns dock Svenskt militärhistoriskt bibliotek som vitt
nar om att allmänhetens intresse för militärhistoria även i Sverige är stort. I
detta läge är det Militärhistorisk tidskrifts uppgift att ge nya perspektiv på det
vi redan trodde oss veta och lyfta fram den senaste forskningen på området,
såväl nationellt som internationellt. En parallell till detta finns i Gunnar Åse
lius betraktelse från en militärhistorisk institution i USA. Hans slutsats är att
intresset för historia i USA är stort och att det ingår som ett krav för examen
att läsa kursmoment i historia, men samtidigt att grundkunskaperna bland
studenterna är sldfrande.
Ett axplock ur detta nummers sju artildar behandlar bland annat upp
fattningar om historiens betydelse för militärattacheers bedömningar under
mellankrigstiden. I Piotr Wawrzeniuks artikel kan vi läsa om hur de polska
militärattacheernas i Stockholm, Helsingfors och Baltikum historiesyn fung
erade som ett filter i deras förståelse av dessa länder och även bedömningen av
staternas relation till Polen. Vi kan också läsa om historiografiska perspektiv
på lu-ig i svensk historieskrivning från 1700-talets mitt till mitten av 1800talet i Hampus Östh Gustafssons artikel. Han lyfter fram hur svenska histo
rieskrivare under perioden såg på och beskrev krig i historien med referenser
till upplysningstänkande såväl som romantikens historieideal. Slutligen kan
vi också läsa om verkningarna av krig i lokalsamhället i Finland efter Finska
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kriget. Jussi Jääskeläinen sammanfattar härvidlag sin doktorsavhandling fram
lagd vid universitetet i Åbo och beskriver hur lokalsamhället drabbades av de
ryska styrkornas inkvarteringar och uttag av livsmedel och furage i det finska
lokalsamhället, särskilt i Vasa län. Det är således breda perspektiv som lyfts
fram i föreliggande nummer av tidskriften. Men en minst lika viktig del av
numret utgörs av 22 recensioner, där jag särskilt vill lyfta fram Henrik Edgrens
samlingsrecension av verk som behandlar andra världskriget ur ett svenskt och
nordiskt perspektiv. Det är en insiktsfull recension och lyfter en diskussion
omkring hur vi kan se på andra världskriget i Skandinavien.
Redaktörer för detta nummer av Militärhistorisk tidskrift har varit Fredrik
Eriksson, Fredrik Thisner och Henrik Edgren. Inför nästa nummer av tidskrif
ten ämnar vi dela in bidragen i tre kategorier; peer review-granskade artiklar,
uppsatser och recensioner. Av den anledningen kommer i synnerhet bidrag
som skall genomgå peer-reviewförfarande att behöva sändas in i god tid till re
daktionen. Artiklar för peer-review behöver vara redaktionen tillhanda senast
den 1/7 och uppsatser och recensioner lämnas senast den 1/8. Frågor kan be
svaras av Fredrik Eriksson (fredrik.eriksson@fhs.se), Fredrik Thisner (fredrik.
thisner@fhs.se) och Per Ilm (per.iko@fhs.se).

Fredrik Eriksson
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Det militärhistoriska 2012
Som chef över Militärhistoriska avdelningen skall
på några rader försöka
sammanfatta det senaste årets tilldragelser. Jag vill härmed föra fram några
ljusglimtar.
Militärhistoriska avdelningen har lyckats sjösätta tematiska kurser i mili
tärhistoria på distans med syfte att nå nya studenter, öka det militärhistoriska
intresset och knyta avdelningen närmare officersprofessionen. Exempel på så
dana kurser är Afi·iluts militärhistoria eller kursen Krigets ideer som behandlar
militärteorins utveckling. Lektor Henrik Edgren, som nu tyvärr har lämnat
avdelningen, har lagt ner ett omfattande arbete för att kurserna skall kunna
komma igång.
Professor Gunnar Åselius erhöll 2012 ett stipendium från STINT, Stif
telsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, vilket har
inneburit att han under höstterminen 2012 tjänstgjort vid Department of
History vid Ohio State University (OSU) i Columbus, Ohio. Till skillnad från
i Sverige är historia där en viktig del i all universitetsutbildning, och militär
historia, där OSU har en framträdande plats bland amerikanska lärosäten, är
en självklar del i den reservofficersutbildning som genomförs vid universite
ten. Se gärna Gunnar Åselius intryck i "Militärhistoriens roll intryck från en
vistelse vid Ohio Stare University" i detta nummer.
Militärhistoriska avdelningen har under 2012 fortsatt att hålla öppna semi
narier med en bred definition av militärhistoria. Under våren talade Kristina
Berglund (tidigare bland annat stadsarkitekt i Vallentuna) på temat "Soldat
torp - soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor," Erik Laakomaa (Handelshög
skolan) "Kall krigsreklam samverkan mellan reklambyråer och det psyko
logiska försvaret", Matthew Kott (Uppsala universitet) "Himmlers egen här?
Nya perspektiv på rekryteringen till Waffen-SS utanför Tyskland" och Beate
Feldmann Eellend (Södertörns högskola) "Garnisonens avvedding - att minIl
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nas eller glömma? Exemplen Gotland, Ösel och Ri.igen." Under hösten 2012
talade Johan Engström (tidigare Armemuseum) om "Stormaktens värn - Tal
linns befästningar under svensktiden," Annasara Hammar (Umeå universitet),
"Ordning ombord- att riskera liv och lem i krigssituationer," Anders Ahlbäck
(Åbo akademi), "Militärpolitik och mansbilder - Finlands val av värnplikts
system 1918-19 3 2" samt Andreas Tullberg (Lunds universitet) "We are in the
Congo Now" - Frivilliga FN-svenskar i strid." Samtliga seminarier har varit
välbesökta.
Försvarsmakten har under året börjat sondera för eventuella uppdrag som
Militärhistoriska avdelningen kan medverka i. Avdelningen fick under det
sista kvartalet 2012 uppdraget att i ett historiskt perspektiv studera framväx
ten av en militär profession i Sverige. Här ser vi framtiden an med tillförsikt,
eftersom det torde finnas betydande behov av historiska bearbetningar efter de
internationella uppdrag som Försvarsmakten genomfört.
Avdelningen har också ett omfattande nationellt och internationellt nät
verk. Ett exempel på konkret samverkan är inom den militärhistoriska Conflict
Studies Worleing Group, under paraply av organisationen Partnership for Peace
(PfP). Såväl Gunnar Åselius som underteclmad deltog i 2012 års konferens i
Wien i maj. Gunnar Åselius talade på temat "Perspectives on the De-nationa
lization of Military Command- Swedes, Prussians, British and Russians in the
Allies Army of the North 1813-1814" och Per lko på "From Non-Alignment
into Alliance - the Swedish Field Hospital in Korea." Lars Ericson Wolke
har hållit följande tre föredrag vid internationella konferenser, "The Political
and Religous World View of King Johan III Vasa" på en konferens i Vilnius
den 4 till 5 oktober 2012 anordnad av Universitetet i Vilnus, "Asset or Bur
den? Pommern and the Swedish Navy, 170 0-172l" vid 6. Li.itzener Gespräch
i Liitzen den 5 november 2012 samt "Swedish Military in Foreign Service,
1648-1762" vid en konferens arrangerad av Avdelningen för Bysantinska stu
dier vid Helsingfors universitet och Finlands Ateninstitut i Helsingfors den 8
november 2012. Dessutom höll han föredrag vid de svenska historiedagarna
i Mariehamn den 21 september 2012 utifrån sin nyutkomna bok Sjöslag och
1ysshä1jninga,: Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721.
Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan är annars inte nume
rärt stor. Individmässigt är för närvarande åtta personer knutna till oss, även
om inte alla tjänstgör på heltid. Vi kan dock på empirisk grund hävda att vi
är äldst som enhet, och att vi också representerar skolans äldsta akademiska
ämne.
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Avdelningens mest omfattande uppdrag inom Försvarshögskolan är att
genomföra de akademiska kurser i militärhistoria som erbjuds sedan 2008, då
skolan erhöll högskolestatus. Vi kan numera erbjuda en progressiv utbildning
upp till kandidatnivå. Därutöver finns ett antal såväl tematiska som kronolo
giska kurser, varav vissa som nämnts på distans.
Men det är ingen hemlighet att ämnet militärhistoria sedan ett femtiotal
år tillbaka förlorat mark i en betydande omfattning inom officersutbildning
en. Det är länge sedan ämnet militärhistoria specifikt fanns på schemat för
de olika militära programmens nivåer. Däremot deltar Militärhistoriska av
delningens personal med föreläsningar, seminarier och handledning tämligen
frekvent i denna utbildning - men inom ramen för ämnet krigsvetenskap.
Nackdelen med detta förfaringssätt är bristen på kontinuitet.
Slutligen är jag glad över att konstatera att ytterligare en utgåva av Militär
historisk Tidskrift nu har nått läsarna. Jag vill också rikta ett tack till alla som
medverkat, och ett särskilt sådant till redaktörerna Fredrik Eriksson, Henrik
Edgren och Fredrik Thisner.

Per Iko
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Militärhistoriens roll i USA
- intryck från en vistelse vid Ohio State University
Under hösten 2012 har undertecknad varit STINT-stipendiat (Stiftelsen för
internationalisering av högre utbildning och forskning) vid Ohio State Uni
versity (OSU). OSU är för amerikaner i gemen i första hand förknippat med
collegefotboll. Den 24 november 2012 mötte OSU:s lag "Buckeyes" sina är
kerivaler "Michigan Wolverines" i serieslutspel. Allt tas på mycket stort allvar.
Veckan före matchen var av universitetets ledning proklamerad som "Beat
Michigan-Week", och på matchdagens morgon väcktes jag av det uppvärm
ningsparty som mina grannar drog igång i sin trädgård redan i gryningen med
öl, grillning och storbilds-TV. Med så omfattande förberedelser kan ingenting
gå fel. "Buckeyes" vann med 26-21 och jublet kände inga gränser, eftersom
det var sjätte gången i lagets hundratjugotvååriga historia som det gått obeseg
rat genom en hel säsong.
OSU är emellertid inte bara amerikansk fotboll, utan även USA:s näst
största lärosäte med över 64 000 studenter och plats nummer 56 på den na
tionella rankinglistan. Rektorn Gordon Gee har väckt viss uppmärksamhet
genom sin överdådiga livsstil med lön i mångmiljonklassen, ständiga resor i
privatjet och hundratusentals kronor i representationsutgifter varje månad. Så
länge som Gee fortsätter att dra in 10-15 miljarder kronor om året i donatio
ner, är det emellertid få som klagar.
Den medicinska forskningen får naturligtvis mest, men även när det gäller
ett ämne som militärhistoria finns generösa privata donationer i bakgrunden.
Översten i reserven Ralph D Mershon (1868-1952) var en av pionjärerna
inom den amerikanska elindustrin, organiserade ingenjörtrupperna i den
amerikanska expeditionskåren till Frankrike 1917 och gjorde även stora in
satser för att etablera reservofficersutbildning (ROTC) vid amerikanska uni-
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versitet. Mershon testamenterade sin stora förmögenhet till sitt gamla univer
sitet OSU, där Mershon Center for International Security Studies instiftades.
Mershon Center ska främja förståelsen av nationell säkerhet i ett globalt
perspektiv, vilket innebär stöd till forslming kring militära maktmedel och
diplomati, säkerhetspolitiskt beslutsfattande och militära institutioner ("the
institutions that manage violent conflict"). Inriktningen är tvärvetenskaplig
och statsvetare spelar en ledande roll vid Mershon Center, men betydande
medel kanaliseras också till den militärhistoriska forskningen i form av dokto
randstipendier, rese- och konferenspengar.
En annan viktig donator till militärhistorieämnet vid OSU var generalen
Raymond E Mason (1920-2010), som tog examen härifrån 1941 och därefter
stred som artilleriofficer under general Patton i Europa. Parallellt med sin mi
litära karriär i reserven (han pensionerades som generalmajor 1976) drev han
efter kriget med framgång ett åkeriföretag i hemstaden Columbus. Delar av
förmögenheten testamenterades för att finansiera en särskild professur i mili
tärhistoria (Gen. Raymond E. Mason Jr. Chair in Military History).
Med dessa resurser i ryggen har man vid OSU kunnat skapa vad som
allmänt erkänns vara en av de främsta militärhistoriska forskningsmiljöerna i
USA (University of North Carolina och Kansas State University är de lärosä
ten som kan konkurrera). Sammanlagt är ett tjugotal militärhistoriska dokto
rander verksamma vid OSU.
Viktig för att bygga upp miljön var också professor Alan R Millett, reserv
officer i Marinkåren, verksam vid OSU från 1960-talets slut och under åren
kring Vietnamkriget ganska ensam med sitt militärhistoriska forslmingsintres
se. Millett lockade dock officerare från de militära högskolorna att komma till
OSU för att doktorera och rekryterade samtidigt professorer till institutionen
som Geoffrey Parker, John Guilmartin och Peter Mansoor. Parker, som är britt
och utbildad i Cambridge, är en av världens främsta kännare av det spanska
stormaktsväldet, den militära revolutionen på 1500- och 1600-talen och frå
gor kring västerländsk militär kultur. Guilmartin, tidigare överste i det ame
rikanska flygvapnet, har skrivit om Medelhavets galärflottor och Inkarikets
erövring men även om Vietnamkriget, ett krig i vilket han själv deltog och flög
120 stridsuppdrag som helikopterpilot. Peter Mansoor slutligen, innehavare
av den av Raymond Mason skänkta militärhistoriska professuren, har forskat
om amerikansk stridseffektivitet under andra världskriget och om gerillabe
kämpning. Mansoor var tidigare överste i den amerikanska armen, stred som
pansarbrigadchef i Irak.kriget 2003-2004 (vilket han skildrat i sin memoarbok
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intryck från en vistelse vid Ohio State University

Baghdad at Sunrise) och fungerade som rådgivare åt general David Petreus när
det gällde att lägga upp den framgångsrika anti-gerillaoffensiven, "the Surge",
under åren 2006-2007.
Det problem som vi under senare år har ägnat mycket tid och kraft vid
FHS, att definiera ett särskilt militärvetenskapligt forskningsfält som kan un
derbygga officersprofessionens akademisering, är alldeles uppenbart en icke
fråga i USA. Istället fyller militärhistorieämnet en viktig roll som leverantör av
forskning för professionens behov. Eftersom amerikanska officerare i allmänhet
har en civil akademisk examen vid sidan av sin militära utbildning kan de likt
Guilmartin och Mansoor också tämligen obesvärat vandra mellan akademin
och den aktiva tjänsten. Det är inte fråga om sekventiella utan om parallella
karriärer, där perioder som lärare och forskare vid militära skolor varvas med
aktiva kommenderingar. När Guilmartin flög i det sista stridsuppdraget under
Vietnamkriget - fritagningen av lastfartyget Mayaguez från de röda khme
rerna i maj 1975 - hade det hunnit gå fyra år sedan disputationen. Mansoor
ledde sin pansarbrigad mot Bagdad åtta år efter att han hade disputerat.
En förldaring till att den dubbla kompetensen är så vanlig bland ameri
kanska officerare är ROTC-systemet (Reserve Officers' Tiuining Co1ps) på ame
rikanska universitet, vilket innebär att försvarsmakten under tre av de fyra
åren vid college betalar terminsavgifterna för studenter som parallellt med
studierna genomgår grundläggande officersutbildning vissa timmar i veckan.
I utbyte förbinder de sig att efter examen tjänstgöra under minst fyra år i
den aktiva armen eller i reserven. Vid OSU kostar undervisningen omkring
70 000 honor per läsår för medborgare i staten Ohio - omkring 175 000 om
man kommer utsocknes ifrån - så det är inga dåliga bonusar det handlar om.
Inom den amerikanska armen rekryteras numera 88 procent av officerarna
genom ROTC. Ungefär 60 procent av de nuvarande generalerna började sina
karriärer som ROTC-kadetter. ROTC-utbildning bedrivs vid OSU för alla
fyra försvarsgrenarnas räkning och varje år tar man in ungefär lika många
kadetter som Karlberg gör till det svenska försvaret!
När olika akademiseringsstrategier för den svenska officerskåren diskutera
des i början av 2000-talet var en ofta framförd kritik mot en ROTC-lösning
att officerare som utbildades på det här sättet inte skulle bli tillräcldigt duktiga
i yrket. Sedan dess har vi dock återskapat en särskild specialistofficerskår i det
svenska försvaret, samtidigt som värnplikten och i praktiken även reservof
ficerarna avskaffats. Det kan hävdas att den militära hantverksskicldigheten
inom försvaret därigenom har stärkts, medan inflödet av kompetens utifrån
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- som är viktig om försvaret ska delta i internationella operationer och bidra
till samhällsbyggande verksamhet i krigsdrabbade länder - däremot har snörts
av. Vår svenska lösning, att bygga upp ett akademiskt ämne med den militära
professionen som sin enda tunna bas, ter sig ur det perspektivet betänkligt.
Ett ROTC-system, där Försvarsmakten betalade CSN-avierna och ordnade
studentbostäder åt ungdomar som i gengäld genomgick officersutbildning
parallellt med studierna och förband sig att tjänstgöra ett visst antal år efter
examen, skulle tillföra Försvarsmakten akademisk kompetens inom en rad
områden där man nu tvingas upphandla den utifrån eller måste avstå från att
skaffa den. Det skulle också skänka den svenska officerskåren den förankring
i samhället utanför försvaret, som efter värnpliktens nedläggning är på väg att
gå förlorad.
En ambition med det STINT-program inom vilket jag fått stipendium
(Excellence in Teaching) är att stipendiaterna ska delta i värdinstitutionens
verksamhet fullt ut med samma ansvar och skyldigheter som den fast anställda
personalen. Jag har följaktligen haft en egen kurs vid OSU under hösten,
som har följts av 37 studenter och handlat om första världskriget. Vad gäller
litteraturomfång motsvarar den närmast vad vi skulle betrakta som en 7,5
poängskurs, och mina studenter har som regel läst två-tre kurser av liknande
storlek parallellt med min. Tre gånger i veckan har jag träffat dem, en timme
varje gång, vilket inte är något optimalt format och i en grupp av den storle
ken nästan enbart kan användas till att föreläsa. Sammantaget är å andra sidan
undervisningstiden generöst utmätt - omkring 40 lektionstimmar eller mer
än dubbelt så mycket tid som inom ramen för det svenska anslagssystemet
vore möjligt att anslå till motsvarande kurs hos oss. Den omfattande under
visningsvolymen är säkert nödvändig med tanke på studenternas heterogena
studiebakgrund. Bara en tredjedel av dem har historia som huvudämne. De
andra är specialiserade på allt från matematik och biologi till mode, engelska,
internationell politik, företagsekonomi och juridik. Många av dem har aldrig
läst någon historiekurs alls förut och en del verkar ha ganska vaga föreställ
ningar om världen utanför USA. Några har endast något års universitetsstudier
bakom sig, andra tre år. För mig som lärare har därför den största utmaningen
varit att hitta en nivå som passar flertalet av mina studenter.
Liksom vid många andra amerikanska universitet är studenterna vid OSU
tvungna att i bildningssyfte läsa åtminstone två kurser med historisk inrikt
ning under sina fyra på college. Historiska institutionen vid OSU, med sjut
tiotalet anställda, kan därför glädja sig åt 5 000-6 000 registrerade studenter
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varje termin! Det är givetvis avundsvärt men studenternas brokiga bakgrund
innebär att undervisningen i historia på grundläggande nivå med nödvändig
het kommer att präglas av viss ytlighet. Det är inte kandidater till forskarut
bildningen som ska produceras i ldassrummet, utan medvetna medborgare
i största allmänhet. Historiografisk och metodologisk fördjupning får vika
för allmänna diskussioner kring etik och historiesyn. Vårt europeiska system
med ämnesdjup och progression har trots allt vissa fördelar. Även den typen
av erfarenheter från en utlandsvistelse förtjänar att spridas. Allt är inte sämre
i Sverige!
Gunnar Åselius

Artiklar och uppsatser

2I

Magnus Stenbock - myten, bilderna och mannen
Björn Asker
Kungliga rådet och fältmarskalken greve Magnus Stenbock hör till de mest
kända personerna från Sveriges stormaktstid, främst grund av sin seger vid
Helsingborg den 28 februari 1710. En myt är knuten till den arme han förde i
fålt mot danskarna. Den har omtalats som "Mäns Bock och hans getapojkar,"
vilket sammanhänger med föreställningen att Magnus Stenbock ledde en här
som mest bestod av uppbådade bönder. Detta är dock inte sant, vilket för
mer än hundra år sedan klarlades av Lundaprofessorn Arthur Stille. Något
bondeuppbåd deltog överhuvudtaget inte i fälttåget. Det fördes med reguljära
förband. Visserligen var hälften av dem nyuppsatta, men allt sammantaget var
Stenbocks arme tämligen väl övad och utrustad.1

Bilderna
När det gäller Magnus Stenbock personligen kan man knappast tala om nå
gon mytbildning i den meningen att det skulle finnas några felaktiga, allmänt
spridda föreställningar om honom, Däremot finns det naturligtvis olika sätt
att se på mannen och hans gärning. Det är intressant att diskutera vad man
kan kalla bilden - eller bilderna - av Stenbock, i form av såväl konkreta av
bildningar som historiska framställningar.
Det vittnar om en hög uppskattning av Magnus Stenbocks historiska be
tydelse att han, så vitt bekant, är den ende svensk nedanför tronen som ägnats
en ryttarstaty. Denna är skulpterad av John Börjeson och restes i Helsingborg
1901. Bildstoder av
slag är ovanliga även när det gäller kungar. Karl XI
1. Arthur Stille, Kriget i Skåne 1709-1710, Stockholm 1903, särskilts. 220 ff.
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och Karl XII har till exempel inte ärats på detta vis. Av Karl X Gustav finns
däremot hela tre ryttarstatyer, varav den första restes i Malmö 1896. För övrigt
skapades även denna staty av Börjeson. 2
Bland målningar med Stenbocksmotiv finns flera samtida porträtt, däri
bland några som uppges vara självporträtt. Mest kända är dock två sentida
historiemålningar, nämligen Gustaf Cederströms "Magnus Stenbock i Malmö
1709" {1889) och "Stenbock vid Helsingborg" (1920). Den förstnämnda
skildrar hur Stenbock den 27 september 1709 i ett
på Stortorget manar
garnisonen och befolkningen till trohet mot Sveriges krona. Den andra återger
honom på slagfältet i spetsen för en trupp som, med konstnärens egna ord,
bestod "mest av träskoldädda bondgossar men även av några blåldädda gamla
knektar". Stilles undersökning från 1903 hade inte påverkat Cederströms bild
av hur Stenbocks arme var sammansatt.3
I sammanhanget bör nämnas Albert Edelfelts illustrationer till Carl Snoil
skys dikt "Stenbocks kurir", vilken ingår i samlingen Svenska bilder (1886),
även om varken dikten eller illustrationerna skildrar Stenbocks person. Skal
den beskriver hur en kurir utsänd av Magnus Stenbock färdas till Stockholm
och inför änkedrottning Hedvig Eleonora framför budskapet om segern vid
Helsingborg:
Med lugn på skrynklig panna,
Men dödsblek som en hamn,
Den ädla fru sig reser
Ur kronprydd länstols famn.
"Sitt, herr kornett!" hon säger,
Och hovet skåda far
En syn förutan like:
Han sitter och hon står
Dessa rader inspirerade Edelfelt till en av de mest kända bilderna i hans
illustrationsserie, som publicerades 1894.4
2. Beträffande Stenbocksstatyns tillkomst, se Ulf Zander, Fomstom dagr11; modema tide1: Bruk
av och debatter 0111 svensk historia fidn sekelskifte till sekelskifte, Lund 2001, s. 108, 155. Om
Karl X Gustavs ryttarstatyer, se Björn Asker, KarlX G11sta11- en biografi, Lund 2009, s. 14 fE,
och där angiven litteratur.
3. Axel L. Romdah[, G11stafCederstrii111, Malmö 1948, bLa. s. 35 ff., 168 t:, 172.
4. Carl Snoilskys Svemka bilder finns i ett llerta! utgåvor. Om Edelfelt som illustratör av detta
verk, se Erkki Antmnen, "Edelfek as an Illustrator", i Albert .Ede(felt 1854-1905. Jubilee
Book, Helsingfors 2004, s. 215 ft�; en förstudie till bilden av den stående Hedvig Eleonora
och den sittande kuriren Henrik Hammarberg återges på s, 219. Samma motiv återkom
mer i Nils Forsbergs målning "Stenbocks kurir" (1910), se vidare Sven Sandström, "Nils
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Ett nederlag för Stenbock hade inneburit att det svenska rikets kärnom
råde inte längre kunde försvaras militärt. Svenskarnas glädje över att Magnus
Stenbock frälst fäderneslandet vid en tid då allt kunde synas förlorat skildras
av Snoilsky i diktens sista strof:
Från arsenalen dundrar
Med jämna mellanrum
Den åska, vilken världen
För alltid trodde stum;
Och alla hjässor blottas,
Då segerfröjdens tolk,
S:t Gertruds klockspel, ringer
"Nu tacker Gud allt folk!"
Carl Snoilskys dikt är visserligen välkänd, men de bilder av Stenbock och
hans gärning som skapats i ord utgörs inte i första hand av poesi utan av his
torisk prosa.5 Det finns fyra större levnadsteckningar över Magnus Stenbock,
varav den första skrevs av samlaren och skriftställaren Samuel Loenbom och
utgavs i fyra delar åren kring 1760.6 Loenboms arbete är självl<lart ett äre
minne och det är också universitetsbibliotekarien Claes Annerstedts biografi
från 1906. För Annerstedt var Stenbocks liv "ett af de ädlaste och intressan
taste minnen vår historia gömmer". Han var "den ädle karolinen Magnus
Stenbock, mannen med talets gåfva och det skarpa svärdet, sina landsmäns
älskling och fienders skräck, för efrervärlden inbegreppet af svensk trohet och
mannamod".7
Sedan dröjde det ungefär hundra år innan nästa större biografi publice
rades. År 2007 utkom förre överläkaren Ingvar Erikssons populärhistoriska
Stenbocksbok. Även Eriksson är gripen av Stenbocks levnadsöde, men hans
fascination har inga nationalistiska övertoner. Av käll- och litteraturförteck
ningen att döma har han gått igenom betydande dokumentmängder i arkiv
och forskningsbibliotek, men hur denna källforslming kommit framställ
ningen till godo redovisas tyvärr inte. Något av ett genomgående tema i bo
ken är de personliga relationerna mellan Stenbock och Karl XII. Redan året
Forsberg", i Svenskt biografiskt lexikon, 16, Stockholm 1964-1966, s. 304.
5. Se dock Evert Wrangel, "Helsingborgssegern i dikt och visa', i lvfag1111s Stenbock. Minnes
skriftpå 200-årsdagen afslrtget vid Helsingborg, Stockholm 1910, s. 60 ff.
6. Samuel Loenbom, Kongl. rådets och fiilt-warskalkens, herr grefioe A1ag11i Stenbocks lefioeme,
1-4, Stockholm 1757-1765.
7. Claes Annerstedt, Fiiltmrtrskalken grefoe Magnus Ste11bock. A1ill11esteck11/11g, Stodd10lm 1906,
s. 2, 8.
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därpå, 2008, kom nästa biografi, författad av den unge historikern Andreas
Marklund. Denne skildrar Stenbock framförallt som företrädare för sin tids
adelsideal. Intressant är det avsnitt som behandlar fältmarskalkens fångenskap
i Danmark 1713-1717, eftersom det bygger på en ny genomgång av danskt
arkivmaterial. 8
Förutom i Loenboms, Annerstedts, Erikssons och Marldunds biografier
figurerar Magnus Stenbock i en mängd böcker och artildar om Karl XII:s
tid. Hans betydelse var sådan att inte så få undersökningar har ägnats hans
personliga roll. Här kan nämnas en bok som jag av språldiga skäl bara kunnat
läsa i sammanfattning, nämligen Zygmunt Lakociriskis studie av Stenbocks
verksamhet i Polen under Karl XII:s fälttåg. Det tycks som om krigsbyten,
vilka Stenbock fått kungens tillstånd att skänka till svenska kyrkor, inte alltid
tillställdes mottagarna. 9

Mannen
För egen del skulle jag vilja lyfta fram några sidor av Stenbocks person som
bidrar till att förldara hans framgångar. Först och främst var han en framstå
ende härförare, begåvad både som strateg och taktiker. Under fälttågen i Skåne
1709-1710 och i norra Tysldand 1712-1713 förde han självständigt sin arme
och visade sig skicldig såväl på att leda operationerna i stort som på att bygga
upp officerares och soldaters stridsmoral och att leda trupperna på slagfältet.
Enighet råder om att Stenbocks personliga insatser var av avgörande betydelse
för de svenska segrarna vid Helsingborg 1710 och Gadebusch 1712, som båda
ledde till att de motstående danska armeerna blev fullständigt upprivna. Att
den sistnämnda segern inte följdes av några operativa framgångar utan av
pitulationen vid Tönning 1713 förldaras av den anryckande sachsisk-ryska
härens starka numerära överlägsenhet. En viktig insats av annat slag gjorde
taktikern Stenbock vid slutredigeringen av 1701 års exercisreglemente för in8. Ingvar Eriksson, Korolinm Mogn11s Stenbock, Stockholm 2007, recenserad bland annat av
Björn Asker i Karolinskaforbundets årsbok 2008, s. 214 f. Andreas Marklund, Stenbock. Äm
och ensamhet i Kar/Xll-s tid, Lund 2008, recenserad bl.a. av Magnus Perlestam i Karolinska
forb1111dets årsbok 2009, s. 259.
9. Zygmunr Lakocinski, Jvlag1111s Stenbock 1v Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy
w cz.flsie wojny p6lnocnej, \Vrodaw 1967, engelsk sammanfattning s. 134 ff. Beträffande
den äldre Stenbockslitteraturen, se Samuel E. Bring, "Bidrag till _en Magnus Stenbocks
bibliografi", i Magnus Stenbock. Minne,·skriftpå 200-tlrsdagen afslaget vid Helsingborg, s. 97
ff. För ect urval av modernare arbeten, se litteraturanvisningarna i Björn Asker, "Magnus
Stenbock", i Svenskt biografiskt lexikon, häfte 162, Stockholm 2008, s. 284 f.
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fanteriet. Detta var det första utförliga reglementet för ett truppslags taktiska
uppträdande, inte bara i Sverige utan i Europa.JO
Av största betydelse för Magnus Stenbocks karriär var hans duglighet som
administratör. Den är inte lika känd som hans rent militära talanger och för
tjänar därför en utförligare kommentar. Svårigheterna att försörja svenska ar
men med mat, foder och husrum under Karl XII:s fälttåg i Polen ledde till
att underhållstjänsten 1702 centraliserades under Stenbocks ledning. Som
chef för ett nyinrättat generalkrigskommissariat vidtog han genast åtgärder
för att effektivisera försörjningsarbetet. Förbanden anvisades avgränsade un
derhållsområden. Insamlade medel måste redovisas inför kommissariatet.
Detachement skickades iväg för att driva in kontributioner utanför huvud
armens operationsområde. Stenbocks metoder förbättrade uppenbarligen ar
mens underhåll väsentligt, men de var förenade med en ytterst hänsynslös
behandling av civilbefolkningen. Detta har omvittnats av Stenbock själv i
ofta citerade rapporter till Karl XII (" ... och som några byar där i kring intet
velat betala, har jag en del förbränt och [en] del låtit utplundra; in summa jag
grasserar som sig bör och har nu tämmeligen satt räddhågan i folket?"). 11
Eftersom armens underhåll hade en avgörande betydelse för de militära
operationerna arbetade Stenbock i nära samverkan med kungen. Vinterfält
tåget 1705-1706, med långa marscher i kylan på dåliga vägar, satte general
krigskommissariatet på hårda prov. Truppernas förläggning och försörjning
efter intåget i det rika Sachsen 1706 medförde svårigheter av annat slag.
Vid förbandens fördelning på kvarter måste både försörjningsmässiga och
strategiska synpunkter tillgodoses. Enligt Stenbocks ursprungliga plan skul
le kontributionens fördelning och indrivning ske genom kurfurstendömets
egna lantständer, men denna avsikt blev på grund av ständemas motstånd
inte förverkligad. Karl XII beslöt därför att uppbörden skulle organiseras
av Stenbock och verkställas direkt av de svenska förbanden. Kungen för
dubblade också den av Stenbock beräknade månatliga krigsskatten och såg
därmed till att avsevärt mer togs ut av den sachsiska befolkningen än vad
som krävdes för truppernas underhåll. Det är tydligt att Stenbock ville gå
förhållandevis varsamt fram med sachsarna, helst i samarbete med deras egna
10. Detta stycke och de följande bygger på Asker, Svenskt biolo giskt lexikon, och där anförd lit
teratur.
11. Citerar, med normaliserad stavning, efter Karolinska krig ares dagböcker, 12, Lund 1918,
s. 137. I januari 1713, under sin reträtt efter Gadebusch, lät Stenbock bränna ned staden
Al tona. Detta lades honom redan i samtiden till last som en onödig grymhet, se Eriksson, s.
276 ff.
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representanter, men hans plan motverkades först av lantständerna och sedan
av Karl XII.
Som guvernör i Skåne 1707-1711 är Stenbock mest känd för sina militära
insatser till provinsens - och därmed Sveriges försvar, men han ägnade åtskil
lig möda åt den civila förvaltningen. Hösten 1707 reste han runt i länet och
mottog mängder av klagomål mot kronans tjänstemän. Som en följd avsatte
han guvernementskamreraren och tre kronofogdar. Dessutom tillsatte rådet,
på hans begäran, en rannsalmingskommission vari han själv blev ordförande.
Hans kraftfulla åtgärder ledde till att tjänstemännen försökte göra upp med
bönderna och återställa sådant som de orättmätigt tillskansat sig. Att Sten
bock på detta vis skaffat sig befolkningens förtroende hade säkert betydelse
när danskarna kon därpå försökte återerövra sina förlorade provinser.
Ett sista administrativt kraftprov gjorde Magnus Stenbock för att på Karl
XII:s order föra över en svensk här till kontinenten. Kungens planer för krigets
fortsättning efter det danska invasionsförsökets misslyckande innebar att en
stark svensk arme 1711 skulle skeppas över till Pommern för att sedan rycka
in i Polen och förena sig med en turkisk här under kungens ledning. Rådsher
rarna i Stockholm ansåg Karls plan orealistisk och försökte undvika att verk
ställa den. Stenbock drev emellertid tillsammans med några av generalerna
kungens linje. En viktig roll fick han genom att den gamle generalamiralen
Hans Wachtmeister begärde att fa honom till hjälp i Karlskrona, där flottans
utrustning mötte stora svårigheter. Resultatet av 1711 års ansträngningar blev
magert, och våren 1712 anlände Karl XII:s befallning att Stenbock personligen
skulle leda arbetet med den kommande trupptransporten. Genom vältaliga
vädjanden till penningstarka personer, särskilt inom Stockholms borgerskap,
lyckades han också på kort tid skaffa fram erforderliga medel. Detta var något
som rådet hävdat inte skulle vara möjligt. I september avgick slutligen den
stora tmpptransporten. Det bör tillfogas att Stenbocks arme var för svag för
att han skulle kunna förverkliga kungens önskan om en inryckning i Polen,
där det förvisso inte heller fanns någon turkisk arme att ansluta till. Stenbocks
väg togs västerut, till Gadebusch och Tönning.
Ännu en styrka hos Magnus Stenbock, utöver hans militära och admi
nistrativa kapacitet, var hans begåvning som propagandist och förmåga att
övertala och förankra. I sin framtoning tycks han ha varit på en gång starkt
självmedveten och lätt självironisk, Öknamnet "Måns Bock" använde han
själv flitigt och anspelade gärna också på sin korta växt. Hans skicklighet i
att vidmakthålla en god stridsmoral bland sina soldater har nämnts, liksom
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hans omsorger för att förbättra förhållandet mellan befolkningen i Skåne och
statsförvaltningen. Stenbocks avsikt att samarbeta med Sachsens ständer vid
skatdäggningen 1706 visar på en förståelse för att det också under utpräglat
hierarkiska förhållanden är klokt av överheten att undvika konfrontation. Att
han 1712 fick Stockholms borgerskap att utan dröjsmål bidra ekonomiskt
till armens transport till Pommern vittnar om en betydande övertalningsför
måga.
Stenbocks talanger som folktalare och propagandist är desto intressantare
som hans bakgrund var utpräglat och snävt aristokratisk. Föräldrarna, far-,
mor- och svärföräldrarna tillhörde alla någon av de fyra släkterna Stenbock,
De la Gardie, Brahe och Oxenstierna. Fadern Gustav Otto Stenbock var som
riksamiral en av rikets högsta dignitärer och svärfadern Bengt Oxenstierna var
som kanslipresident en av enväldets ledande ämbetsmän. Att Magnus Sten
bock var en synnerligen framstående officer är ovedersägligt, men att han
gynnades i karriären genom sin börd och sitt äktenskap kan heller inte be
stridas.
Hans anspråk var för övrigt höga. Redan under 1690-talets första år, innan
han ens fyllt trettio år, !<lagade han över att han inte erbjudits någon svensk
överstebefattning. Denna anspråksfullhet ska ses mot bakgrund av att det
under årtiondena kring 1600-talets mitt varit vanligt att söner och släktingar
till de främsta statstjänarna blivit överstar före trettio års ålder, ifall de ägnade
sina unga år åt en militär karriär. Gustav Otto Stenbock hade utnämnts till
överste när han var 23 år gammal. Under Karl XI:s regering ändrades förhål
landena. När Magnus Stenbock vid 32 års ålder till slut blev regementschef
var det efter en för den tiden mycket snabb bana. Påfallande är att utnäm
ningen gjordes av den kortvariga förmyndarregeringen för Karl XII, i vilken
ingick inte bara Stenbocks svärfar utan också hans kusin, överste marskalken
Johan Gabriel Stenbock.12
Magnus Stenbock hade sin bakgrund i släkter som drabbats hårt av enväl
dets införande, inte minst den stora godsreduktionen och räfsten med Karl
XI:s förmyndare. Det är därför värt att notera att han framstår som en både
trogen och betrodd kungatjänare. Karl XII:s bevarade egenhändiga brev har,
utöver dem till systrarna, främst riktats till Carl Gustaf Rehnschiöld, Sten
bock och Arvid Horn. I motsats till exempelvis Horn var Stenbock nitisk
12. Björn Asker, Ojficemma och det svenska samhiillet 1650-1700, Uppsala 1983, s. 90 f., l 14.
Överste marskalk var under tiden 1682-1772 titeln för kungliga hovförvaltningens chef,
tidigare och senare kallad riksmarskalk.
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utöver det vanliga ännu vid en tid då de ledande ämbetsmännens misstro mot
kungen av allt att döma hade blivit mycket stort. Om detta vittnar framförallt
hans stora, men på det hela taget förfelade, insatser åren 1711-1713. Magnus
Stenbocks förhållande till Karl XII skulle för övrigt kunna föranleda ett längre
resonemang - men det lämnar jag den här gången därhän.
Hur förhåller sig då bilderna av Magnus Stenbock till den verkliga perso
nen? Börjesons staty och Cederströms målningar är naturligtvis heroiserande.
Mycket av det som skrivits om Stenbock berör heller inte, eller slätar över, de
sidor av honom som kan te sig mindre tilltalande eller rentav frånstötande,
exempelvis hans plundringar och hans ibland hänsynslösa framfart mot ci
vilbefolkningen. Däremot har dessa inslag i hans verksamhet i stigande grad
uppmärksammats av historieforslmingen. Denna bekräftar samtidigt bilden
av Magnus Stenbock som en sällsynt duglig fåltherre och administratör.
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Krigets historiografiska funktion - framställningar
av krig i svensk historieskrivning 1747-1857
Hampus Östh Gustafsson
Krig i en tid av omvälvningar
Nyligen fick jag frågan om jag bara höll på med "kungar och krig", efrer att
ha berättat om en militärhistorisk uppsats. Att begreppsparet åsyftade något
gammalmodigt framgick alltför väl. Men trots att historikernas intressesfär
vidgats går det inte att avfärda äldre historieskrivning till att enbart kretsa
kring "kungar och krig", även om det brukar framhållas att äldre historiker
gärna skrev om "stora män".1 Det finns emellertid goda skäl att fråga sig på
vilket sätt äldre historieskrivning faktiskt uppehöll sig vid krig, vilka ofta fram
ställdes i nära relation till just forna regenter. Man kan inte komma ifrån
vilken betydelsefull roll olika krig trots allt har spelat genom historien - och
framför allt vilken betydelsefull roll de har ansetts spela. Frågan är hur synen
på krig förändrades i historieskrivningen, som genomgick särskilt djupgående
omvälvningar under 1700- och 1800-talen.
Åtskilliga historiker har under förstnämnda sekel urskiljt framväxten av
den moderna historieuppfattningens huvuddrag, bland annat genom en frigö
relse från en krönikeartad historieskrivnings bundenhet vid biblisk kronologi
1.

Se exempelvis Josefsson, Urban: "Det ro111t111tislw tidehvmfet", Uppsala 2002: s. 68-69;
Hallberg,Peter: Ages ojLiberty. Social Upheaval, Hist01y \'(friting and the Nel/J P11blic Sphere
in S11Jedm, 1740-1792, Stockholm 2003: s. 34,66,280. En rad personer har läst och givit
värdefulla kommentarer på denna uppsats som ursprungligen författades som en kandidat
uppsats i historia vid Uppsala universitet, Framför allt är jag skyldig Henrik Ågren ett stort
tack.
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och införandet av en ny form av kritisk källanalys.2 En begynnande sekulari
sering av historietänkandet gick hand i hand med att historieskrivningen fick
mer analytisk karaktär. Samtidigt har det framhållits att kontinuiteten känne
tecknade tidigmodern historieskrivning då den mänskliga naturen förutsattes
vara konstant. "Nutiden och det förflutna omslöts av en gemensam historisk
horisont", som Reinhart Koselleck har formulerat det. Tänkesättet medförde
en dömande attityd mot historien, baserad på samtida normer. Det förflutna
blev en exempelsamling, vilken man kunde hämta lärdom från när det i stort
ansågs råda samma förhållanden då som nu.3 Under 1700-talet blev denna typ
av historieskrivning känd som "pragmatisk historia".4
Mot detta har 1800-talet tecknats i stark kontrast då totala omvälvningar
började ses som möjliga.5 Brottet, som bestod i insikten om alltings historici
tet - att varje tid är unik och att det förflutna därmed måste förstås utifrån då
tida förutsättningar - har funnits utmärkande för det moderna tänkandet och
de kolliderande tankeströmningarna brukar buntas samman under beteclc
ningarna Upplysning och Romantik 6 Förändringarna inträffade successivt och
relativt omärkligt. Men samtidigt får man inte förbise att vissa sociopolitiska
händelser kunde få direkt verkan. Många romantiska tänkare förenades i hur
de försökte hantera franska revolutionens verkningar.7 När samhällsordningen
kastades över ända på så kort tid tycktes alla tidigare erfarenheter blekna och
uppfattningen om människans konstanta natur syntes allt mer ohållbar. 8
De nya trender som blommade ut under 1800-talet var sammanvuxna
med tidens framträngande nationalism och den eurocentriska framstegstan
ken, vilken började omfattas på ett mer genomgripande sätt än hos 1700-talets

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Koselleck, Reinhart: E1forenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, Göteborg
2004 (1979): s. 30-32, 47-55, 78.
Lindberg, Bo: "Ära och nytta. Historieskrivning i det tidigmoderna Sverige" i Arteus, Gun
nar & Åmade, Klas (red.): Historieskrivningen i Sverige, Lund 2012: s. 19.
Josefsson: s. 157.
Reill, Peter Hanns: The German Enlightemnent and the Rise ojHistoricism, London 1975: s.
2. Se även Iggers, Georg G.: "Historicism" i W iener, Philip P. (red.): Dictionmy ojthe histo1y
ojideas, New York 1973, s. 457-458.
Butterfield, Herbert: Man on his Past. The Study oj the HistOJJ oj Historical Scho!arship,
Cambridge 1969 (1955): s. 18.
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historiker. Romantiken riktade även in sig mer på historien i sig.9 Denna in
dividualiserande tankeströmning brukar betecknas som historism och med
förde att det började synas meningslöst att kritisera tidigare kulturer utifrån
moderna måttstockar, när det förflutna skulle studeras utifrån sina egna för
utsättningar.1O

Svensk historieskrivning under upplysning och romantik
Den svenska upplysningen har skildrats som en blomstringstid för historie
skrivningen.11 Tidens pragmatiska historieskrivning utmärktes av ett patrio
tiskt etos, vilket är viktigt att ha i åtanke.12 Efter stormaktens fall och det
misslyckade kriget mot Ryssland på 1740-talet blev sådana syften särskilt på
tagliga.13
Aristoluatin stod inte högt i kurs i upplysningens historieskrivning, men
även medeltiden tog emot vassa törnar, då aristokratin ansågs ha varit särskilt
inflytelserik under epoken. Det är viktigt att känna till då medeltidshisto
rien spelar en central roll i denna undersökning. Förkastelsedomarna över den
katolska medeltiden var även inspirerade av den starka lutheranismen, fast
enligt Nils Eriksson bottnade den dömande attityden främst i tanken på den
mänskliga konstansen. Om människans natur var konstant kunde ett avvi
kande förflutet beteende bara bero på att människor var missledda eller helt
enkelt dumma.14 Här ser vi ett exempel på hur historieskrivningen i praktiken
påverkades av de historiefilosofiska förutsättningarna.
Under romantiken omvärderades medeltiden. Allt fler vände sig dit för
att återupprätta värden som ansågs ha underminerats av upplysningen och
franska revolutionen. Men även Sveriges nationella trauman, som förlusten av
Finland 1809, gav ett uppsving för nationalistiska tendenser och det historiska
intresset.15 Medeltiden blev en positiv motbild att ställa mot samtiden, och
9.
10.
11.
12.
13.

Iggers, Wang och Mukherjee: s. 71, 79; Koselleck: s. 74, 83, 165.
Bentley, Michael: A1odern Historiogmphy. An Introduction, London 1999: s. 22-23.
Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden, Stockholm 1989 (1975): s. 611.
Hallberg: s. 79, 280.
Bollerup, Erik: "Lagerbrings Svea Rikes Historia. Tillkomst, utgivning, mottagande," Scfl/1dia 1970: s. 302; Eriksson, Nils: Dalin - Botin - Lagerbring. Historieforskniug och historie
skrivning i Sverige 1747-1787, Göteborg 1976: s. 44.
14. Eriksson: s. 71-73, 116-126; Ågren, Henrik: Erik den helige - landsfader eller beläte? En
rikspatrons öde i svensk historieskrivning fiim reformationen till och med 11pplys11ingen, Lund
2012: s. 270.
15. Henningsson, Bengt: Geijer som historiker, Uppsala 1961: s. 209; Josefsson: s. 53; Torsten-
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frågan är om inte detta också var ett sätt att använda historien som exempel
samling. Urban Josefsson har vidhållit att även romantikens historieskrivning
berättigades av huruvida den kunde ge samtiden vägledning, vilket påminner
oss om det riskabla i att läsa in en alltför stor motsättning mellan upplys
ningen och romantikens historieskrivning.16
Att romantiken ändå skiljde sig så mycket från upplysningen kan härledas
från dess organiska världsuppfattning, där varje förklaring blev en del i en
sammanhängande världsförklaring, gärna med religiösa förtecken. Man sökte
efter en typisk anda hos varje tid. Härmed kom den mänskliga tillvaron att
historiseras, vilket kan tolkas som en reaktion mot upplysningens pragma
tiska historieskrivning och konstanstanke.17 Samtidigt kan man fråga sig om
romantiken inte förutsatte en viss konstans, genom tanken på att olika tider
förenades av eviga ideer. Framstegstanken och den nationalistiskt färgade or
ganismtanken gav också nya bedömningsgrunder, vilket gjorde att historie
skrivarna knappast såg sig strandade i relativism.18 Frågan är om den pragma
tiska historieskrivningen och historismen verkligen uteslöt varandra.

Krigets historiografiska funktion i förändring
Men varför studera just krig i relation till ovanstående omvälvningar? Jo, krigs
historien har som sagt utgjort en central fåra inom historiografin. "Militarily
oriented 'deeds of lcings' have arisen in almost every complex society with a
written language", som Stephen Morillo och Michael F. Pavkovic konstate
rat.19 Särskilt under renässansen kan ett uppsving för systematiska studier av
historiska krig urskiljas. Dessa motiverades just av föreställningen att funda
mentala förändringar inte var att räkna med. Machiavelli ansåg till exempel
att historien gav lektioner för politiskt och militärt bruk, då den mänskliga
kulturens essens förutsattes vara i stort sett intakt genom alla tider.20

16.
17.
18.
19.
20.

dahl, Rolf: "Scandinavian Historical Writings" i Macintyre, Stuart, Maiguashca, Juan &
P6k, Attila (red): The Oxfind HistOIJ' of Historical Iflriting. 1800-1945, Oxford 2011: s.
264-265.
Josefsson: s. 53, 247, 295-305.
Josefsson: s. 81-83, 97, 193; Lindberg 2012, s. 38; Torstendahl 1964, s. 34.
Henningsson: s. 24, 120-123.
Morillo, Stephen & Pavkovic, Michael F.: What is Military Histo1y, Ccambridge 2009: s.
12.
Gat, Azar: A Histo1y oflvlilitmy Thought. From the E11/ighte11111ent to the Cold W11r, Oxford
2001: s. 3-4.
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Sjuttonhundratalet präglades av en reaktion mot reformationstidens reli
gionskrig. En "modern" och sekulärt grundad uppfattning om fred började ta
form och förankras i bredare lager. Samtidigt var det först under 1800-talet
som den internationella och organiserade fredsrörelsen tog fart på allvar. 21
Även om upplysningshistorikerna gärna intresserade sig för historiens fredliga
sidor, kvarstod intresset för krigsrelaterad utrikespolitik.22 Talande nog skrevs
det i franska encyklopedin att krigets teori skulle bygga på principer hämtade
ur historisk erfarenhet. 23 Med andra ord finns det påtagliga samband mellan
militärt tänkande och historieuppfattning.
Azar Gat har noterat att det klassiska tänkesättet, om historien som livets
läromästare, dominerade militärt tänkande till sent 1700-tal, trots avsevärda
tekniska förändringar. Den tidigmoderna människans förhållningssätt till krig
sammanföll med det förmoderna historietänkandet, naturligt nog. Men det är
ändå lockande att närmare undersöka vad som hände i detta förhållande när
synen på historien genomgick radikala förändringar. Enligt Gat införde mi
litärteoretikern Carl von Clausewitz det historiserande synsättet i militärtän
kandet under tidigt 1800-tal, även om förändringar i den riktningen redan
hade uppträtt alltsedan upplysningen. 24 Dessutom har Lars Ericson Wolke
tagit fasta på hur historietänkandets förändringar började ställa till med pro
blem för krigsvetenskapen. Frågor väcktes, vilka sedermera varit centrala i
krigsvetenskapliga diskussioner. 25 Varför skulle man studera historiska krig
om man inte kunde lära sig något av dem?

Utgångspunkter
Under senare år har Reinhart Kosellecks försök att förklara historietänkandets
förändringar uppmärksammats. Han menar att det förflutna under perioden
1750-1850 berövades sin funktion som en exemplifierande, livets läromästare
"historia magistra vitae." Fokus riktades istället på att förstå varje tid utifrån
21. Bainton, Roland H.: Christian Attitudes Toward Wtlr and Peace. A Historical Survey and
Critical Re-eval11t1tio11, Nashville 1960: s. 173-178, 191; Howard, Michael: 7he I11veutio11 oj
Peace & 7be Reinvention of\¼r, London 2002: s. 31.
22. Henningsson: s. 13; Eriksson: s. 189; Lindberg: s. 27; Ågren 2012:, s. 293; Morillo & Pav
kovic: s. 12.
23. Ericson Wolke, Lars: Krigets idee1: Svenska tt111kt1r om lcrigforing 1320-1920, Stockholm
2007: s. 130.
24. Gat: s. 8-11.
25. Ericson Wolke: s. 209.
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dess egna förutsättningar. Tidigare hade "[d]en förflutna historiens tidsstruk
tur inrama[t] ett kontinuerligt rum av möjlig erfarenhet."26 Koselleck menar
att en ny förväntningshorisont öppnades successivt, och därmed ett nytt för
hållande till historien. Hans tal om "erfarenhetsrum'' och "förväntningsho
risont" erbjuder två fruktbara begrepp. Den förändringsprocess historietän
kandet genomgick karaktäriseras av att människans erfarenhetsrum krympte
och fick mindre auktoritet, samtidigt som hennes förväntningshorisont revs
upp. Det som kunde förväntas blev inte längre låst vid vad erfarenhetsrummet
rymde. Således kan man tala om att det är en förändring i "konstellationen
av erfarenhet och förväntan" som utgör kärnan i historietänkandets omvand
ling. 27 Med utgångspunkt i detta blir det intressant att fråga sig hur krig har
framställts och värderats i svensk historieskrivning 1747-1857 - som exempel
att ta lärdom av eller som tidsbundna företeelser, vilka måste förstås utifrån
dåtida förhållanden?
Förståelsen av det förflutna är avhängig samtida förhållanden. Historiska
texter är inga isolerade tankeexperiment, utan uppkomna i en viss kontext.
Som Josefsson konstaterat "skapas och omskapas [historien] av eftervärlden
utifrån dess skiftande behov", vilket inte behöver få alltför relativistiska im
plikationer. Dessa behov balanseras också av traditionens tyngd och praktiska
omständigheter, framför allt tillgängligt källmaterial. 28 Men genom att för
utsätta historieskrivningens samtidsbundenhet blir det relevant att reflektera
över hur den tar sig uttryck för varje generation och dess erfarenheter och för
väntningar. Förändringarna i konstellationen mellan de två kategorierna måste
ofta sökas på en strukturell nivå, då många faktorer samverkade under lång
tid. Fast ibland kan även specifika tilldragelser, som exempelvis franska revolu
tionen, påverka historietänkandet avsevärt. Koselleck beskriver förändringen
1750-1850 som en "mångskiktad process som delvis var osynlig och smy
gande, men ibland plötsligt och abrupt och ytterst medvetet drevs framåt."29
Frågan är hur synen på förflutna krig stod sig genom denna process.
Kosellecks skildring av förändringen från en pragmatisk historieskrivning
till det historiserande idealet ger en abstrakt skala att placera in undersök
ningsmaterialet på. De båda begreppen, historia magistra vitae och historism,
fungerar som motsatta idealtyper. Med hjälp av dem kan vi lättare diskutera
26.
27.
28.
29.

Koselleck: s. 53-56.
Koselleck: s. 47-48, 69, 80, 171.
Josefsson: s. 5-6.
Koselleck: s. 64.
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och kategorisera skillnader i historieuppfattning. Samtidigt används begrep
pen erfarenhetsrum och förväntningshorisont för att förldara själva föränd
ringen.
periodens svenska
Undersökningen är långt ifrån heltäckande när det
historieskrivning. Flera avgränsningar föreligge1� vilka dock ger vissa fördelar.
Genom att utgå från f'årre exempel blir en nädäsning möjlig, liksom en mer
konkret jämförelse mellan källorna, vilket synliggör
subtila nyanser. Följ
aktligen har undersökningen centrerats kring ett antal åskådliggörande krig ur
Sveriges historia: slaget vid Svolder omkring år 1000, Erik den heliges krigståg
till Finland på 1150-talet, slaget vid Herrevadsbro 1251, slaget vid Åsle 1389
och slaget vid Brunkeberg 1471. Fallen har valts utifrån sina relativt olika ka
raktärer, för att ge en bred belysning av hur krig framställdes. Det rör sig om
vad som har ansetts vara anfallskrig i väster- och österled, ett inbördeskrig med
inhemska kombattanter, ett sådant med utländska protagonister och slutligen
ett sådant där Sten Sture den äldre stod mot Kristian I. De är också hämtade
från århundradena före år 1500, vilket är den tid som bäst täcks av undersök
ningsmaterialet. Sammanvägda bör de ge en god antydan om historikernas
förhållande till förflutna krig.
Efter en diskussion av källmaterialet och huvuddragen inom tidigare
forskning följer uppsatsens huvuddel, där historikernas framställningar av de
utvalda krigen analyseras ett i taget. En historisk bakgrund har redan givits
i denna inledning, för att tydligare precisera källmaterialets kontexter. I ana
lysen kommer det fortlöpande att refereras till denna. Därefter sammanställs
undersökningens resultat i en avslutande diskussion.

Källmaterial
För att jämföra hur olika historiker behandlat ovanstående krig har ett antal
översiktsverk om svensk historia valts ut. Tack vare översiktsformatet kan vi
lättare komma åt hm varje historiker förhållit sig till vart och ett av krigen vid
specifika tillfallen. Verken härstammar från den tid Koselleck definierat som
den stora övergångsperioden. Från 1700-talet återfinns Svea Rikes Historia
(1747-1762) av Olof von Dalin (1708-1763), Utkast till svenskafolkets histo
ria (1757-1764), och dess utvidgade upplaga Svenskafolkets historia (17891792), av Anders af Botin (1724-1790) samt Svea Rikes Historia (17691783) och Sammandrag afSvea rikes historia (1778-1780) av Sven Lagerbring
(1707-1787). Dessa ansågs av samtiden vara de mest centrala för svensk his
torievetenskap. Dessutom har Eriksson konstaterat att materialet lämpar sig
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väl för jämförelser till följd av sitt likartade innehåll,30 1800-talsverken utgörs
av Friedrich Ri.ihs (1781-1820) Svea ril,es historia (1823-1825, ursprungli
gen 1803-1814), Erik Gustaf Geijers (1783-1847) Svenska folkets historia
(1832-1836) och Anders Magnus Strinnholms (1786-1862) Svenska folkets
historiafrån äldsta till närvarande tider (1834-1854), samt sistnämndes Sveri
ges historia i sammandrag (1857-1860). Även dessa tre hölls högt av samtiden,
särskilt Geijer, som var portalgesta!ten i 1800-talets svenska kulturliv och en
av de främsta representanterna för romantikens historiesyn.31 Det bör nämnas
att Ri.ihs författade sitt verk på tyska, men han föddes i Svenska Pommern och
fick stor betydelse i ett svenskt sammanhang.32 Av Strinnholms sammandrag
används delen från 1857, vilket därmed blir slutår för undersölmingen.
En risk som föreligger vid studiet av enstaka verk är att deras författare
betraktas alltför homogent. Precis som historieskrivningen är enskilda histo
riker föränderliga över tid, inte minst den ombytlige Geijer.33 De undersökta
skrifterna får främst betraktas som temporära uttryck längs den här aktuella
tidsaxeln, vilket dock ger en god bild av tidens historietänkande när de betrak
tas tillsammans med varandra och i en större kontext.
Något annat som bör beaktas är att 1700-talets censur kan ha varit häm
mande för historievetenskapen. Vad som helst kunde inte skrivas om angelä
genheter som berörde svenska staten.34 Att Dalin författade Svea rikes historia
30. Eriksson: s. 3.
31. Se till exempel Henningsson: s. 29, Torstendahl, Rolf: Källkritik och vetenskapssyn i svemk
historisk forskning 1820-1920, Stockholm 1964: s. 14, 56 och Frängsmyr, Tore: Svensk ide
historia. Bildning och vetenskap under tusen /il: 1809-2000, II, Stockholm 2004: s. 25. La
gerbrings och Strinnholms huvudverk täcker endast tiden fram till Karl Knutsson respektive
1319. Se Gierow, Kristian: "LagerBring, Sven" i Grill, Erik & Lager-Kromnow, Birgitta
(red): Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm 1979: s. 77; Frängsmyr, Tore: Svensk idehistoria.
Bildning och vetenskap under tusen 111: 1000--1809, I, Stockholm 2000: s. 328; Fritz, Birgitta:
"Strinnholm, Anders Magnus" i Karlsson, Åsa (red): Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm
2011: s. 743. Därför har sammandragen tagits med i undersökningen, så att deras syn på de
senare krigen också ska kunna studeras.
32. Ågren 2012: s. 278. Riihs Geschichte Schzoedens översattes till svenska av Strinnholm. Se
Fritz: s. 742.
33. Nybom, Thorsten: "Historikern Erik Gustaf Geijer" i Torstendahl, Rolf och Nybom, Thor
sten (red): Historievetenskap som teori, pmktik, ideologi, Stockholm 1988: s. 39. Geijers
föränderlighet framgår inte minst av hans berömda avfall från konservatism till liberalism
på 1830-talet. Se Frängsmyr 2004: s. 26 och Arteus, Gunnar: "Geijer och de stora 1800talsverken" i Arteus, Gunnar och Åmade, Klas (red): Historieskrivningen i Sverige, Lund
2012: s. 42.
34. Eriksson: s. 10.
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på dess uppdrag kan heller inte förbises.35 Samtida opinion påverkade vad
som kunde skrivas om historien. Erik Bollerup har till exempel noterat hur
känsligt det kunde vara att på 1700-talet skriva om relationen mellan Sve
rige och Danmark-Norge.36 På grund av praktiska omständigheter är det inte
alltid säkert att det tänkta har kunnat ta sig tryckt form. Men här är det i
slutändan texterna som står i fokus, texter som bevisligen har utövat ett stort
inflytande på både samtid och eftervärld.
En ytterligare omständighet, som har påverkat vad som kunnat skrivas, är
tillgången på källor och förlagor, vilket Bengt Henningsson påpekat.37 Den
är viktig att tänka på när man utgår från Kosellecks ganska abstrakta och
schematiska modell. Om man talar om Clio som fjättrad i sin samtid måste
man också räkna med
förflutnas närvaro där, utgörande en av bojorna, då
traditioner, litterära konventioner och materialtillgång ständigt påverkar his
torieskrivningen. Icke desto mindre tvingas vi utgå från vad som faktiskt har
skrivits för att komma åt historietänkandet i det förflutna. Men det är viktigt
att vara medveten om dessa källkritiska aspekter.
En syntetiserande ansats

Utmärkande för tidigare forskning om historieskrivningens svenska historia
är att upplysningen och romantiken oftast behandlats var för sig. Givetvis
har övergången mellan epokerna berörts, inte minst i antologin Historieskriv
ningen i Sverige. Men även här har en författare skrivit om tiden före år 1800,
medan Geijer och 1800-talet behandlats separat. Studier som primärt fokuse
rat på själva övergången från 1700- till 1800-talet har lyst med sin frånvaro,
trots att perioden beskrivits som så betydelsefull ur ett internationellt per
spektiv. Här görs en mer syntetiserande och konkret jämförande ansats, med
förändringen i fokus.
Som tidigare antytts är det problematiskt att se upplysningens och roman
tikens historieskrivning som separerade från varandra. Redan under 1700-talet
går det att finna frön till historiserande tänkande.38 Senare års forskning har
följaktligen börjat kritisera den äldre och väl kategoriska synen på 1700-talet
som ahistoriskt. Istället för att likställa genombrottet för det moderna his35.
36.
37.
38.

Hallberg: s. 82.
Bollerup: s. 299, 327.
Henningsson: s. 320.
Butterfield: s. 34-35.
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torietänkandet med 1800-talshistorismen har man tenderat att tidigarelägga
det, inte minst till 1700-talets andra hälft.39 På liknande vis har Bo Lindberg
sett tecken på att den pragmatiska historieskrivningen började problematise
ras redan hos Lagerbring.40 A andra sidan har Tore Frängsmyr varnat för ten
densen att överbetona moderna drag i 1700-talets historieskrivning. Sedda ur
ett helhetsperspektiv menar han att svenska historiker ännu var påtagligt tra
ditionsbundna.41 Det behövs ytterligare diskussioner om dessa förhållanden.
En alltför strikt uppdelning i upplysning och romantik riskerar att skymma
viktiga nyanser i historieskrivningens utveckling under sent 1700- och tidigt
1800-tal.
Krig ur ett historiografiskt perspektiv har tidigare inte uppmärksammats i
hög grad. Översikter av det militära tänkandets historia har framställts av bland
annat Gat och Ericson Wolke, men sällan har historikers inställningar till krig
blivit systematiskt undersökta. 'frots att militärhistoria är en populär genre idag
har dess historiska skepnader varit relativt outforskade. Det därför hög tid att
gå vidare till krigsframställningarna. Låt oss börja med slaget vid Svolder.
Slaget vid Svolder

"Krigskonsten war i gamle Norden särdeles behaglig" och kungarnas främsta
sysselsättning, konstaterar Dalin i Svea rikes historia
Hedningarnas kri
giska ideal liknar han vid det i antikens Sparta. Denna kultur bedömer han
som "företräffelig" då den baserades på ett jämlikhetsideal. På typiskt upplys
ningsmaner moraliserar Dalin över historien med samtiden som måttstock,
vilket framgår när han bedömer den forntida krigsmakten som betydligt min
dre utveddad än hans samtida. Men det är också intressant att han faktiskt
berömmer en krigisk kultur, åtminstone så länge den uppfyller vissa under
upplysningstiden önskvärda kriterier.42 Ericson Wolke har tidigare hävdat att
Dalins syn på krigföring grundades på en blandning av patriotiska och gud
fruktiga ideal. 43 T ill detta kan också läggas jämlikhet, där undersåtarna likvär
digt bidrar till krigsmakten.
39. Persson, Mats: "Upplysningen och historismen. Utsikt över ett forskningsläge," Lyclmos
2000: s. 60-61; Josefsson: s. 62.
40. Lindberg: s. 35.
41. Frängsmyr 2000: s. 329.
42. Dalin, Olof von: Svea rikes historia. Prim des begynnelse til wllr11 tider, I, Stockholm 1747: s,
259-262, 269.
43. Ericson Wolke: s. 155-157.
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Botin har också en positiv grundinställning till den hedniska krigskultu
ren. Han finner det forntida svenska folket "tappert och begärligt efter krig,
men [att] deras krig utfördes med handstyrka, utan konster, utan svek, utan
vapen som döda på långt håll".44 Krigshandlingar förefaller mer eller mindre
acceptabla beroende på hur de utförs. Här kan man också tänka sig att han
kritiserar samtidens, på distansvapen grundade krigskonst, och föredrar en,
i hans ögon, mer maskulin och ren form av laig, som ska ha utmärkt den
hedniska tiden.
Sjöslaget vid Svolder, som utkämpades under den hedniska kulturens
skymning i Skandinavien, beskrivs av Dalin som "et af de blodigaste i Nor
den". Kriget, där den danske kungen Sven Tveskägg, tillsammans med Olof
Skötkonung av Sverige, ska ha anfallit den norske kungen Olav Tryggvasson,
tecknas som ett dynastiskt och personligt motiverat krig. Hämndbegäret mot
Olav, som Sigrid Storråda, Svens gemål, ska ha blivit skymfad av, används för
att förklara konflikten.45 Eriksson har i linje med detta betonat hur fram
trädande personer och deras egenskaper betraktades som centrala, historiska
drivkrafter vid denna tid.46 I Svolderframställningen är aktörerna lika med
historien.
Dalin konstaterar att det krävdes list för att besegra den norske kungen.
Värderingen av Olavs insats är tydligt positiv. Dalin förldarar bland annat hur
hans skepp "så maneligen wärjades".47 Det manliga ställs i kontrast till det
listiga.
Botin tecknar dock Olav som äregirig, hatisk och hämndlysten.48 Men
samtidigt som han anmärker på Olavs "otidiga religionsifver och barba
riska grymhet," medger han att Olav, trots sina brister, "annars [var] en
stor och tapper Furste". Intressant är konstaterandet att kungen hade svikit
sitt folk, och att det därmed blev ganska naturligt att han kom att drabbas
av olycka.49 Här kan vi se hur det moralisk-didaktiska draget genomstrå
lar upplysningens historieskrivning, den här gången med folkets väl som
måttstock. Botin försöker lyfta fram Svolderslaget som ett lärande exempel,
44. Botin, Anders: Svensk,1 folkets histori,1. Ffterform 11ppl11gom,1, iir denna ökad ochforbiittmd,
I, Stockholm 1789: s. 139.
45. Dalin 174:, s. 606, 612-613. I källmaterialet kallas Olav"fryggvasson för Olof. Jag har dock
valt att kalla honom Olav, för att undvika hopblandning med OlofSkötkonung.
46. Eriksson: s. 37, 160.
47. Dalin 1747: s. 612-613.
48. Botin, Anders: Utk,1st till svensk,1 folkets histori,1, Stockholm 1757: s. 106.
49. Botin 1789: s. 211-213.
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genom att det utgör en av de olyckor Olav drabbades av till följd av sina
brister som regent.
Jämfört med Dalin ger Botin en mer komplex förklaring till krigsutbrottet,
genom att även ange hur de förenade frestades av att få dela upp Norge mellan
sig.SO Därmed blir kriget något mer än ett dynastiskt relationsdrama. Själva
slaget beskriver Botin "som öfvermåttan häftigt" och betonar båda sidornas
krigsinsats - inte bara Olavs. Botins folldiga sympatier träder också fram i
skildringen. Olav tecknas likväl som en sammanhållande punkt, då hans sol
dater stupar vid hans fötter eller följer honom ned i havet.51
Lagerbring lyfter fram Sigrids personliga motiv och beskriver "Fruentim
mers wrede" som farlig. Slaget anser han avgjordes mer genom "swek och kon
ster'' än ren militär styrka.52 Intressant är att kvinnor kopplas samman med
passioner och listiga illdåd. Stridandet är något som hör männen till. Sven
lockades till krig när Sigrid anspelade på hans manliga heder och Olav förl<la
ras ha "manligt förswaradt sig" under slager.53 De manliga aktörerna utmärks
av de karaktärsdrag som brukade tillskrivas genuina nordbor, till exempel mod
och styrka, i enlighet
den under 1700-talet så inflytelserika klimarläran.54
Passionerade och listiga kvinnor inlduderas emellertid inte i det idealet.
En dömande attityd skymtar när Lagerbring beskriver hur Olav vägrade
ge sig av från krigsskådeplatsen och skona sitt folk, genom att istället visa
upp "en nog onödig och förmäten tapperhet".55 Ett didaktiskt drag blir också
påtagligt när han konstaterar att "enwisheten [hos OlavJ gjorde här samma
wärkan, som wid andra tillfållen".56 Han vill lära oss att ett visst beteende får
bestämda konsekvenser, så även i krig. Hans moralisk-didaktiska inställning
framgår även av en diskussion om hur Olavs drottning hade bidragit till hans
olycka. Hennes liv ska sedan ha förstörts av sorg. Utifrån denna, 750 år gamla
tilldragelse, drar Lagerbring lärdomen att "ringare folk böra mindre ldaga öf
wer beswärligheter, då de påminna sig at ähven de, som äro födde i Purpuren

50. Botin 1789: s. 212-213.
51. Botin 1789: s. 216.
52. Lagerbring, Sven: Svea rikes historia. lji-tin de äldsta tider tilde 11ärwara11de, l Stockholm
1769: s. 192-193.
53. Lagerbring 1769: s.192, 199.
54. Frängsmyr, Carl: Klimat och karaktiil: Naturen och mibmis/;:,m i sent svenskt 1700-tal, Stock
holm 2000: s. 140-141.
55. Lagerbring 1769: s.197.
56, Lagerbring 1769: s.198.
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äro underkastade esomoftast de aldra widrigaste omständigheter". 57 Detta
tyder på antagandet av ett statiskt erfarenhetsrum ett auktoritärt sådant,
som människor bör rätta sig efter.
Det är också viktigt för Lagerbring att ge sitt slutomdöme över insat
serna. Han slår fast att Olof Skötkonung "inte war någon krigshjelte," med
an Olav Tryggvasson beröms som en "stor Konung", i kombination med
att han var "mycket förfaren i krigswäsendet, oförskräckt i faran, och ifrig
i Christendomen", 5 8 Här ser vi Lagerbrings kriterier för konungslig storhet,
där militär skicklighet ingår. Samtidigt kritiserar Lagerbring Olavs övertygelse
om sin egen tapperhet, vilket bör ses i relation till att högmod utgjorde en av
de katolska dödssynderna. Religiösa aspekter är ideligen närvarande i förfat
tarnas värderingar. Intressant nog anklagas Olav för en alltför stor kristen
nit som "sätter fläckar både på honom sjelf, och tidens tänkesätt". 5 9 Kanske
antyder talet om "tidens tänkesätt" en historiserande inställning? Men icke
desto mindre sätter sig Lagerbring till doms över det.
Riihs skiljer sig från Botin och Lagerbring genom att inte ge någon prag
matisk sammanfattning med ett värderande slutomdöme. Hans skildring
av slaget är annars ganska traditionell, där Sigrid beskrivs som drivande och
Olav som tapper i en bitter strid.60 Det bör också noteras att han, liksom
föregångarna, anser att de hedniska skandinaverna omfattade krigiska ideal.
Men trots att han bedömer tidens tänkesätt som rått och obildat, slår han fast
att det "likväl ej [kan] bestridas, att det [kriget] uppöfvar krafterna, leder de
vilda skarorna till eftertanke, och således måste räknas till de medlen som föra
dem ur det barbariska tillståndet".61 Här skymtar vi framstegstanken, liksom
det organiska tänkandet, vilket var typiskt för romantiken. Eftersom Rilhs
skildring inplacerar slaget vid Svolder som ett led i en civilisationsprocess,
förande skandinaverna bort från ett tillstånd av barbari, behövs ingen prag
matisk avrundning på samma sätt som hos Botin och Lagerbring.
Geijers skildring är naturligt nog kortfattad, då Svenska folkets historia är
mer komprimerad än de verk som berörts ovan. Han berättar hur Sigrid be
medlade förbundet mot Olav, som "öfvermannades
det mest förtviflade

57.
58.
59.
60.

Lagerbring 1769: s. 200.
Lagerbring 1769: s.200-201.
Lagerbring 1769: s.201-202.
Riihs, Friedrich: Sven rikes historia fii/11 de ältlstt1 tider till ko111111g Carl XII:s död, I, Stock
holm 1823: s. 92-93.
61. Riihs 1823: s. 45.
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motstånd."62 Att "en långvarig ofred med Norrige förbittrade" resten av Olof
Skötkonungs regeringstid vittnar om Geijers grundläggande attityd till krig.63
Annars undviker han explicita värderingar angående sjöslaget.
Bengt Henningsson har dock uppmärksammat en intressant ambivalens
i Geijers förhållande till krigsrelaterade aspekter i Sveriges historia. Samtidigt
som han fördömer vikingarnas vildhet och rövartåg, liksom överdriven na
tionalism och hjältedyrkan, kan han inte undgå att fängslas av de storslagna
hjältedåd han tycker urskilja.64 Kanske ser vi en effekt av detta i det faktum
att Geijer använder sig av flera starka adjektiv och adverb i sin skildring av
slaget vid Svolder?
Hos Strinnholm, i den senaste av de studerade skildringarna av sjöslaget
från 1834, återfinns också romantikens organismtanke. Han menar nämligen
att politiken ännu "var, såsom staterna sjelfva, i sin barndom". Alliansen mot
Olav beskrivs som en nyhet, vilken förebådade en högre utveckling, men att
"till sitt ursprung, sin beskaffenhet och sina följder, röjer det barndomens
natur och enfald". 65 Trots att texten är författad långt in på 1800-talet kan
vi ännu finna en dömande attityd mot det förflutna. Men till skillnad från
1700-talstexterna ställer Strinnholm, liksom Riihs, inte ett förflutet skede di
rekt mot samtiden, utan söker använda en större, kontinuerlig utveckling som
måttstock. En händelse, som slaget vid Svolder, behöver då inte längre fung
era som ett exempel att lära av, utan passas in i en
progression, där dess
ursprung och följder blir mer centrala. Strinnholm kommer således fram till
att slaget fick goda konsekvenser i form av större frihet och trygghet, även för
de förlorande norrmännen. 66 Men hans text har ingen motsvarighet till den
avrundande sensmoral, som vi finner hos Botin och Lagerbring.
Ovan har det alltså framkommit att Dalin, Botin och Lagerbring morali
serar över historien i hög grad. Domar över det förflutna delas ut även under
1800-talet, men varken Ri.ihs, Geijer eller Strinnholm visar upp samma didak
tiska drag som Botin och Lagerbring. Här betraktas sjöslaget främst som ett
led i en större utveckling. Därmed känner de sig inte lika nödsakade att direkt
påtala vilken nytta krigsstudiet har medfört. Men Dalin då? Hos honom fin62. Geijer, Erik Gustaf:"Svenska folkets historia. Till GustafWasa," I, (1832-1836) i Samlade
skrifte1: Senareafdelningen, II, Stockholm 1851: s. 135-137.
63. Geijer 1851: s. 139.
64. Henningsson: s. 134, 215, 272.
65. Strinnholm, Anders Magnus: Svenska folkets historia från äldsta till närwamnde tider, I,
Stockholm 1834: s. 341-342.
66. Strinnholm 1834: s. 366.
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ner vi i detta fall inte samma typ av didaktiska avrundning som hos Botin och
Lagerbring, och frånvaron kan knappast förklaras av brist på utrymme, då
Dalins verk är tämligen detaljerat. Det kan vara ett undantag. Men eventuellt
kan det också bero på att hans text är präglad av den äldre krönikeformen. Ti
digare forskning har konstaterat att Dalins framställning i praktiken förblev
mycket traditionell.67
Trots skillnaderna måste det framhållas att författarnas skildringar av sla
get vid Svolder är mycket lika varandra. Det blir också logiskt då de utgår
från ett relativt sparsmakat källmaterial, inte minst Snorre Sturlassons "Olav
Tryggvasons saga." Även om historieskrivningen färgas av samtida attityder
bärs grundstommen upp av det tillgängliga materialet så att den traditionella
framställningen av sjöslaget står sig stark över tid.

Erik den he/iges krigståg till Finland
I en studie av synen på Erik den helige i svensk historieskrivning har Henrik
Ågren noterat att upplysningshistorikerna uttrycker få explicita värdeomdö
men angående dennes krigståg till Finland, även om projektet brukar om
nämnas med en positiv grundton. Viss kritik förekommer dock, inte minst
från Botin. Dessutom har Ågren urskiljt försök hos bland annat Lagerbring
och Riihs att undanta Erik från den katolska, medeltida tidsandan, som upp
lysningshistorikerna generellt sett ställde sig kritiska mot.68 Det skulle kunna
ses som en antydan till historisering av Eriks krigståg. Även Dalin gör ett
sådant försök när han i samband med kriget förklarar att "[h]var och en tid
har sina herskande Tänkesätt, som äfven af de största och ädelmodigaste men
niskor antagas".69 Erik antas alltså ha blivit missledd av sin samtids katolskt
präglade tänkesätt.
Kriget skildras som ett missionståg av Dalin, men även som en reaktion
mot finnars sjöröveri. Intressant nog påstår han att de "ännu woro i samma
tillstånd [som] det gamla Nordens lofliga handtvärk".7° På liknande sätt re-

68.
69.

Frängsmyr 2000: s. 325; Carlsson, Ingemar: "Olof von Dalin 1708-1763. Författare och
rikshistoriograf," i Björk, Ragnas & Johansson, AlfW. (red): Svenska historike1: Frl/11 medel
tiden till våra dagar, Stockholm 2009: s. 157.
Ågren 2012: s. 292-293, 323-324.
Dalin, Olofvon: Svea rikes historia. Frl/11 des begy1111else til wlira tider, II, Stockholm 1750: s.
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fererar Botin till "gamla Nordiska sjöröfverier."71 Här kan vi skymta uppfatt
ningar om förändring över tid, där den gamla formen av sjöröveri utgör ett
passerat stadium.
Lagerbring är dock skeptisk till att sjöröveriet skulle ha varit Eriks främsta
motiv. Angående tidens korstågstanke hävdar han att Erik inte kunde gå emot
strömmen då "[m]er än wanlig insikt och förstånd fordras til att sätta sig öf
wer alla sin tids fördomar."72 Yttrandet antyder en medveten strävan mot en
slags historisering, där Lagerbring försöker förstå Eriks agerande utifrån hans
tids förutsättningar. Men den historistiska empatin tycks bara räcka till för
Erik. Medeltidens katolska kyrkomän döms desto hårdare. Kanske skulle man
i detta fall kunna tala om en begränsad eller ideologiskt selektiv historism?
Hos Ri.ihs finner vi en utvecklingstanke som påminner om den hos Dalin
och Botin, fast här är den mer artikulerad och riktad mot en ökad civili
sationsgrad: "underkastade den råa driften och den hårda nödvändigheten,
drogo de [finnarna] anarkiskt omkring" före kriget. Därefter menar han att
Eriks svenska trupper genom sin "ordning, ihärdighet och öfning, som vap
nens beskaffenhet och nit för saken" visade sig vara överlägsna.73 I övrigt kas
tar Ri.ihs inte ut så tydliga domar över kungen och krigståget och anser inte
att erövringen fick så stora verkningar på kort sikt. Till skillnad från en religiös
omvändelse menar han att krigstågets världsliga konsekvenser uteblev.74
Såväl Ri.ihs som Dalin och Lagerbring markerar att Finland tidigare varit
underställt främmande styre, inte minst svenskt sådant. De tycks vilja påvisa
att krigståget inte var så orättfärdigt, vilket kan bottna i 1700-talets patrio
tiska stämningar och den samtidspolitiska situationen, där Ryssland hotade
i öst. Lagerbring skriver explicit att Sverige hade "fordna rättigheter til dessa
länder". 75 Dalin resonerar dessutom över Eriks rätt att gå till attack. Eftersom
finnarna, enligt Dalin, avböjde erbjudandet om omvändelse för att slippa luig,
menar han att Erik fick desto större skäl. Samtidigt skildrar han, i likhet med
flera av de andra historikerna, hur Erik efter blodsutgjutelsen grät över de

71. Botin, Anders: Svenska folkets historia. Efterform upplagoma, är denna o'kad ochforbättmd,
II, Stockholm 1792: s. 54.
72. Lagerbring, Sven: Svea rikes historia. lji'ån de äldsta tider til de närwamnde, II, Stockholm
1773: s. 155.
73. Riihs 1823: s. 142, 144.
74. Riihs 1823: s. 140-147.
75. Dalin 1750: s. 107; Lagerbring 1773: s. 154; Riihs 1823: s. 141. Se även Ågren 2012: s.
292.
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odöpta själar som hade gått förlorade.76 Här ser vi ett moraliserande drag och
en strävan att framställa Erik som innerst inne godhjärtad. Intressant är också
att Lagerbring, när han förklarar att Finland vid tiden för Eriks mission inte
var underställt Sverige, hänför omständigheten till "tidernas ombytelighet" ,77
Frågan är hur påståendet går ihop med konstanstanken, som tidigare forsk
ning funnit så utmärkande för upplysningens historieskrivning, då Lagerbring
uppenbarligen ser förändringar över tid som en naturlig förklaringsgrund.
Troligtvis tänker han sig att förändringar är möjliga inom en konstant ram.
Även om människan i stort är sig lik genom alla tider kan hennes levnads
förhållanden vara utsatta för återkommande, smärre förändringar, genom till
exempel skiftande landgränser.
I kontrast till ovanstående skriver Botin att Finland "hind till den tiden
på intet sätt var Sverige undergifvet."78 Överlag är han mer kritisk till Erik
och krigståget, vilket beskrivs i skarpa ordalag som våldsamt och grymt, "så
att folket på ett ömkeligt sätt utrotades och landet ödelades".79 Han finner
att kungens "lefnad innehåller en blandning af ondt och godt" och att han
"ofta [var] en svag och onyttig Furste", men att Erik hade ett gott hjärta, som
ett otillräckligt förstånd förvillade och förförde.80 Återigen ser vi hur Erik
undantas eller anses ha blivit förledd av tidens stämningar, vilket Ågren och
Eriksson alltså har betecknat som karaktäristiskt för upplysningshistorikerna
i deras syn på medeltiden.
Angående krigets konsekvenser anser Botin, i en typisk pragmatisk sum
mering, att utvidgandet av rikets gränser var till gagn för rikets ära. 81 Lager
bring är inne på liknande tankegångar. Han berömmer Erik för att ha varit
"färdig til frid och krig, alt som Rikets angelägenhet och heder det fordrade".
Samtidigt betecknar Lagerbring krigståget som ett ont medel, vilket dock kan
ursäktas av att Erik egentligen hade ett gott hjärta.82 Även om kriget är ont
och oönskat, kan det medföra ära och vara mer acceptabelt under vissa för
hållanden. Ambivalensen vittnar om att historikerna ovan i alla fall inte hyste
någon villkorslös pacifism.
76. Dalin 1750: s. 106.
77. Lagerbring 1773: s. 153-155.
78. Botin, Anders: Utkast till svemka folkets historia.
261.
79. Botin 1792: s. 55.
80. Botin 1764(a): s. 162-163.
81. Botin 1764(a): s 162; Botin 1792: s. 58.
82. Lagerbring 1773: s. 153-154.
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Värderingar av krigståget lyser med sin frånvaro i Geijers framställning.
Istället för en pragmatisk summering låter han sin konklusion bestå i en reflek
tion över krigstågets konsekvenser hur "den sedermera så långvariga förbindel
sen emellan Sverige och Finland" grundlades.83 Även om framställningssättet
säkert är en följd av att Svensl,afolkets historia är kortfattad blir det tydligt hur
Geijer begrundar krigstågets roll som ett led i en längre historisk utveckling
framför dess moraliska karaktär. En liknande reflektion över att Sverige och
Finland allt sedan dess varit förenade återfinns även hos Botin, men kombine
rad av en värderande summering.84 I hans fall finns det uppenbarligen behov
av att diskutera huruvida en historisk företeelse var bra eller dålig, rätt eller fel,
vilket blir naturligt när historien förväntas vara livets läromästare. Rättesnöret
måste åskådliggöras. Sannolikt sporrades denna typ av historieskrivning också
av upplysningens nyttokultur. Studiet av ett historiskt krig behövde explicit
visas som nyttigt och lärorikt. Kanske utgör detta en parallell till vår egen
samtid, där humanioras nytta ifrågasätts från olika håll?
Faktum är dock att vi även hos Strinnholm kan finna ett slags slutom
döme, där Erik värderas positivt. Men denna passage har inte samma didak
tiska karaktär som upplysningssummeringarna. Strinnholms värdering baseras
talande nog på "den frukt detta i tidens fortgång bar."85 Genom en mer his
toriserande förståelse av det förflutna, som stått under ständig utveckling, blir
förflutna skeenden relevanta som led i en större, sammanhängande utveck
ling. En pragmatisk summering behövs inte då historiska studier motiveras
på annat sätt.
Strinnholm tecknar vidare ett stort, internationellt sammanhang kring
Eriks korståg och karaktäriserar det som "Christendomens och den nyupp
kommnande civilisationens kamp mot hedendoinen och den hedniska rå
heten. Christendom och hedendom stodo oförsonliga mot varandra."86 Här
kan vi ana tanken på utveckling mot allt högre civilisationsgrad, som vi fann
hos Riihs. Historien tecknas som en civiliserings- och framstegsprocess. Men
mest intressant är att Strinnholm tycks vara inspirerad av dialektiken och
dess betoning på motsatsernas spel. Det är viktigt att inte förbise Hegel och
dialektikens roll i 1800-talets historietänkande, och hur detta kunde kombi83. Geijer 1851: s. 159-160.
84. Botin 1764(a): s. 162.
85. Strinnholm, Anders Magnus: Sveriges historia i sammandrag. Medeltiden, 11, Stockholm
1857: s. 333.
86. Strinnholm, Anders Magnus: Svenska folkets historia fiwn äldsta till närwamnde tider, IV,
Stockholm 1852: s. 71-72, 80-81.
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nera ett historiserande synsätt. Ett förflutet krig blir här ett led i en till synes
nödvändig process, där en ohållbar motsats elimineras. Hedendomen föll när
Erik gjorde "den enda, sanna Guden bekant för dem, som ännu icke kände
honom".87 Ordet "ännu" implicerar en riktning hos historien, vilken inte var
förenlig med den ociviliserade hedendomen.
Strinnholms text är präglad av historiserande drag, till exempel när han
i samband med krigståget förklarar att "[d]et var tidens tro, att hvilken som
blef döpt till Christen, undanrycktes helvetet, och däraf förklarar sig huru
det kunde anses förtjenstfullt, att äfven användande af vapenmakt, genom
våldsamma medel införa Christendomen".88 Här är det inte tal om att Erik
blev förledd på samma sätt som hos upplysningshistorikerna. Strinnholm ser
det mer som att Erik utgjorde en del av en allmän tidsanda - utan att göra
någon lika klar uppdelning i vilka som egentligen var goda och onda. Han ut
trycker en större strävan efter att, med historistiskt grundad empati, förklara
varför Erik företog sig krigståget - trots att användande av vapenmakt inte
sågs som "förtjenstfullt" vid 1800-talets mitt. Icke desto mindre kan vi finna
en moralisering. Strinnholm anklagar de medeltida korstågsförespråkarna
för att ha missförstått Jesu ord när de ansett att våld skulle vara acceptabelt
att använda vid missionering. 89 Vi finner således ingen fullfjädrad historism
i Strinnholms framställning, där varje tid bör förstås utifrån dess egna för
utsättningar. Historieskrivningen utmynnade inte i värderelativism bara för
att den pragmatiska framställningsformen ebbade ut. Även om läsarna inte
förväntades få konkret lärdom och nytta presenterades de stabila värden, till
exempel genom religionen.

Slaget vid Herrevadsbro
I framställningarna av slaget vid Herrevadsbro 1251 skildrar författarna hur
vissa stormän blev missnöjda med valet av Birger Jarls son till svensk kung,
och hur de sedan mötte jarlen med vapen i Västergötland. Enligt Dalin märk
te Birger att hans styrka var svagare, varpå han lät "förleda sig till en list, som
befläckat hans ära". 90 Liksom i slaget vid Svolder kan vi se hur krigföring
anses mindre ärofullt när det baseras på list istället för manlig styrka och
87.
88.
89.
90.
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mod. Dalins ordval är också intressant. Att Birger blivit förledd antyder att
Dalin förutsätter förekomsten av en given moral som historiska aktörer kan
glida ifrån.
Han förklarar vidare att Birger via en biskops förmedlan lockade över fien
destyrkans ledare med löften om en fredlig förhandling, "men en Prelat höll
den tiden eder och löften för barn-lekar".91 I yttrandet, som är en kritik mot
den katolska medeltidens klerikala kultur, tycks det finnas en form av histori
sering. Dalin försöker förstå hur dåtida aktörer agerade utifrån dåtida förhål
landen. Han skriver även att Birgers "gerning, oaktadt den tidens tänkesätt,
kunde dock ej annat än af de fläste ogillas och med fasan anses."92 Men å andra
sidan förefaller han utgå från en absolut norm när han värderar det förflutna,
vilket framgår av hur han beskriver att samvetet efteråt hade "waknat" hos en
biskop, som lämnade sitt ämbete efter slaget.93 Dalin tycks alltså räkna med
en absolut moral som de historiska aktörerna agerar i förhållande till. Olikhe
ter över tid kan erkännas, men ställs i relation till ett konstant rättesnöre. Då
Dalins förväntningshorisont tycks vara låst vid ett statiskt erfarenhetsrum ses
olikheterna inte som led i en utveckling mot en öppen framtid, utan snarare
som olikheter inom det stora, oförändrade erfarenhetsrummet.
Botin är långt ifrån lika luitisk mot Birgers agerande, trots krigslisten.
Däremot ges en typisk, pragmatisk avrundning där Birgers allmänna gärning
värderas. Han skriver till exempel att jarlens "förmyndarskap var fullt af märk
wärdiga bedrifter, nyttiga inrättningar och förbättrade lagar".94 Slående är att
varje substantiv föregås av ett värderande adjektiv. Den moraliserande attity
den är tydlig.
Lagerbring brukar å andra sidan mer negativt laddade ord i sin framställ
ning, då han skriver att det var "et blodigt och frätande krig, som förebådade
så mycket swårare påfölgder, som wänner mot wänner, och släktingar mot
släktingar bewäpnade sig".95 Inbördesluig framstår som särskilt negativt. An
nars har han tidigare antytt att krigskonsten är något en regent måste behärs
ka, men i så fall bör vapnen riktas mot utländska makter. Lagerbrings aversion
mot uppror blir förståelig mot bakgrund av den rojalism som omfattade flera
av upplysningens svenska historiker, varav flera var nära knutna till hovet.96
9 1.
92.
93.
94.
95.
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Att Lagerbring förutsätter en stark konstans och därmed drar didaktiska
slutsatser blir tydligt när han förklarar stormännens avund mot Birger med
att "inbillningar upfylla altid brist på förtjenst" och fotsök att "med wåld
truga till sig regeringen är altid lastbart, och skadeligt oftast för uprorsstiftare
sjelfwa" Det förflutna förefaller så likt samtiden för Lagerbring att han kan
slå fast vad som "altid" gäller och är lastbart. På liknande sätt menar han att
för stor rädsla eller för stort förtroende alltid är negativt, men att "Birger Jarl
kan intet misstänkas för något af dessa fel",98 Erfarenhetsrummet har här en
statisk karaktär. Det är därför viktigt att rätta sig efter de erfarenheter som
ryms däri. Eftersom samma erfarenheter har relevans nu som då kan han
också tillåta sig att döma över om Birger begick några fel.
Vid en punkt i samband med slaget vid Herrevadsbro blir det pragma
tiska draget extremt tydligt. Lagerbring skriver att "[m]an kan lära af detta
exempel" att berömda personer måste vara måna om att se till att de blir
ihågkomna på rätt sätt även av eftervärlden. Han anser nämligen, i kontrast
till Dalin, att Birger blivit felaktigt klandrad "som en blodtörstig bedragare"
efter slaget vid Herrevadsbro.99 Mot detta vänder sig RUhs, som finner att
Lagerbring på ett alltför förutfattat sätt betraktat Birger som en hjälte. Istäl
let förklarar Ri.ihs Birgers agerande i slaget på följande vis: "I ett barbariskt
tidehvarf bör det ej förvåna, att en för öfrigt rättskaffens man besudlar sig
med ett brott, som en ny kyrkobyggnad eller en gåfva till de andlige kan till
räckligt försona''. 1 oo I likhet med Dalin tycks han förutsätta en allmän norm
som Birger gör "ett brott" mot. Men han skriver inte att Birger blev missledd,
utan tycks se det mer som ett naturligt agerande av en person som levde un
der den tiden, vilken han dock finner barbarisk. På så vis framstår RUhs som
en övergångsgestalt. Han moraliserar över det förflutna utifrån en samtida
norm, men söker på samma gång förklara ett avvikande agerande med att
medeltiden var ett annorlunda tidevarv. Samtidigt tycks han inte fördöma
kriget i sig, utan riktar in sig på det, enligt honom, felaktiga sätt, som det vid
Herrevadsbro utfördes på.
Geijer tar, till sldllnad från RUhs, inte direkt ställning till parternas age
rande, utan förldarar bara att Birgers fiender, enligt källarna, var ondskefulla
och betedde sig som rövare. På samma sätt dömer han själv inte Birger för
97. Lagerbring 1773: s. 477.
98. Lagerbring 1773: s, 479.
99. Lagerbring 1773: s. 480-482,
100. Riihs 1823: s. 184-185.
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hans list. Angående denna markerar Geijer dock en viss försiktighet. Till skill
nad från författarna ovan är han osäker på vad som kan fastställas om slaget
utifrån tillgängligt källmaterial. Istället prioriterar Geijer krigets betydelse
ur ett längre tidsligt perspektiv, utan att ge någon pragmatisk avrundning.
Koncentrationen på krigets roll i en större, föränderlig utveckling framgår till
exempel när han hävdar att skedet "utmärker en ny tidpunkt både för kon
ungamakten och de stores välde".101
Fokus på kontexten är också påtagligt i Strinnholms redogörelse, där en
fyllig förklaring ges till kungavalet och krigets upprinnelse.102 Genom ett käll
kritiskt resonemang avfärdar han traditionen om Birgers list, men förldarar
att "svårligen hade Jarlens handling af någon kunnat försvaras, eller omdömet
deröfver utfalla olika, om han i allo förfarit så lömskt och trolöst, som den
utklädda Svenska berättelsen förmäler."103 Man kan säga att Strinnholm gör
en hypotetisk moralisering. Om vissa omständigheter angående källmaterialet
hade varit annorlunda förefaller han öppen för att döma över Birgers mora
liska agerande. En moraliserande historieskrivning är tänkbar för Strinnholm,
men till skillnad från upplysningens pragmatiska historieskrivare är moralise
ringarna inte centrala för historiestudiet. Förflutna skeenden blir relevanta i
sig, som oumbärliga led i en större utveclding. Detta framgår också av kon
staterandet att "[h]ela lifvet måste afgöra öfver värdet eller halten af enskilta
handlingar". 104 Romantiken och historismen lägger tonvikten vid en helhets
synpunkt, medan upplysningens pragmatiska historieskrivning ställer mer iso
lerade företeelser mot varandra, där ena punkten utgörs av samtiden. Såväl de
tidiga som sena författarna är öppna för att moralisera över ett förflutet krig.
Men de senare är inte lika angelägna om det.

Slaget vid Åsle
Om slaget vid Åsle 1389, där Margareta Valdemarsdotters styrkor besegrade
svenske kung Albrekt av Mecklenburg, skriver Dalin att det för sistnämnde
inte var "annat än att försvara sin krona med wäpnad hand emot sit eget Rike,
olyckeligt och nesligt tilstånd för en Konung". l05 Inbördeskrig betraktas som
ett misslyckande för en sittande regent när folket reser sig mot honom. Da101.
102.
103.
I 04.
105,
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lin förklarar situationen med att Albrekt varit hård mot sina undersåtar och
föraktat det svenska. Men främst förklarar han slagets utgång med att han
"föraktade ej allena sin Fiende, utan sielfva Naturen".106 Även Lagerbring
ägnar detta uppmärksamhet. Han betonar att Albrekts unga soldater begick
ett misstag genom att underskatta ett kärr, i strid mot de äldres avrådan. 107
Här ser vi vilken vikt Lagerbring tilldelar erfarenheten. Den anses ha stor
betydelse för att olika situationer i livet ska kunna bemästras, helt i linje med
uppfattningen om historia magistra vitae.
Lagerbring anklagar också Albrekt för att ha uppfört sig "på et sådant
sätt, som wisade litet förstånd och en nästan barnslig inbillning" då han på
förhand var övertygad om att segra. Han säger sig också häpna över Albrekts
hån av Margareta före striden, "ty med skryt och stora ord winns aldrig län
der, och den som segrar i förtid, segrar merendels försent."1 08 Ur både Dalin
och Lagerbrings resonemang framträder så en didaktisk kontenta: undvik hy
bris! Riihs driver samma argumentationslinje när han skriver att "Albrechts
högmod straffades på det mest bitande sätt". 109 Men även om Lagerbring
menar att det går att lära sig mycket av förflutna krig ser han dem också
som komplexa och delvis oförutsägbara företeelser, då han skriver om "kri
gets wanskeliga rörelser".llO Det är därför viktigt att inte förenkla bilden av
1700-talets historieskrivning. Även om Lagerbring menar att man kan lära av
historien, föreställer han sig knappast att den rymmer några helt enkla recept
att ta efter.
Vidare sluter sig Lagerbring till att slaget vid Åsle gjorde Sveriges tillstånd
mycket eländigt.111 Botin är av samma uppfattning. Han menar att svenska
folket genomlevde en olycklig tid, där Margaretas krig mot Albrekt utgjorde
en av de främsta olyckorna. Av Botin fördöms kriget främst utifrån dess kon
sekvenser för folket. Med en patriotisk underton skildrar han slaget som en
befrielse från tyskt tyranni, vilket bara öppnade "vägen till ny träldom, och
började ett inhemskt krig, som fullkomnade Sveriges olyckor." Svenska fol
ket blev "ett offer för inbördes raseri".112 Återigen ser vi hur inbördeskrig
106. Dalin 1750: s. 579-581.
Lagerbring, Sven: Sven rikes historia. Ijiiin de iildsttl tider tilde niirwmn11de, 111, Stockholm
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fördöms, och som oftast är Botins penna vass när han moraliserar över histo
rien.
Riihs moraliserar också, särsldlt när han förldarar att det tyskvänliga par
tiet befläckade sig "med en lömsk och skändlig handling" i slagets efterspel.
Han återger dessutom hur "[e]tt häftigt oväder, som inträffade samma dag,
tycktes förkunna Himmelens vrede öfver den afskyvärda gerningen". 113 Även
om vi tidigare noterat flera drag hos Riihs som påminner om en romantisk
historiesyn, blir det i
fall tydligt hur mycket han ändå har gemensamt
med Dalin, Botin och Lagerbrings pragmatiska historieskrivning. Samtidigt
är det uppenbart att han utgår från ett mer djupgående utvecklingstänkande.
Till exempel diskuterar Riihs hur Albrekt föraktade Margareta i samband med
slaget, varpå han konstaterar "huru litet Margaretas kön ännu gällde hos män
nerne, hvilkas råhet ej hunnit tämjas af galanteriets milda stämma".114 Att
utvecklingen "ej hunnit" uppnå en viss nivå vittnar om tanken på en ständigt
tilltagande dvilisering. Olika tider framstår inte bara som olika i förhållande
till samtiden, utan tecknas mer bestämt som följande på varandra - som led i
en utveckling med tydligare riktning, sannolikt också förbi samtiden.
Även i Geijers fall har moraliska värderingar noterats, trots att han verkade
efter den utmålade moralisk-didaktiska eran. Thorsten Nybom har rentav häv
dat att moraliseringar över historien blev centralt under hans senare karriär.
Ända från ungdomen bar Geijer med sig ett starkt upplysningsarv. Det förblev
levande, trots att han sedermera främst intresserade
för det tidsspecifika i
historien. 115
I samband med slaget vid Åsle blir dessa drag tydliga, bland annat när
Geijer konstaterar att "[u]ncler hela denna tid lemnades Sverige till pris för
alla partihatets och krigets rysligheter." 116 Kriget betraktas alltså negativt, men
framför allt när det paras ihop med ett lands inre splittringar. Det blir särskilt
problematiskt när svenska folket inte har någon stark kung eller centralmakt
att samlas kring. Geijers fokus på kungamaktens betydelse har ofta uppmärk
sammats, men vi måste komma ihåg att han ansåg att den borde stå i balans
med folket.117 Man skulle kunna tänka sig att dylika ståndpunkter var reak
tioner på revolutionerna under Geijers levnad. Men som vi har sett var den
negativa inställningen till inre stridigheter minst lika stark hos de ovanstående
113.
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historikerna, som författade sina verk redan före revolutionseran kring sekel
skiftet 1800. I deras fall tycks attityden ha grundats i 1700-talets patriotism
och rojalism, samt att inbördeskrig sågs som regenters misslyckanden, då de
förväntades ha tillräckliga egenskaper för att upprätthålla rikets enighet. I
Geijers fall bottnar motviljan snarare i att inbördeskrig framstår som särskilt
meningslösa. Dylika konflikter medför nämligen brott i nationernas och
statslivets organiska utveckling, som han föreställer sig.
Henningsson har på liknande sätt sammanfattat Geijers uppfattning av
krig som en universalstatens negativa uttryck, det vill säga som en nödvändig
del av mänsklighetens strävan mot ett kosmopolitiskt mål. Kriget värderas
negativt, men framhålls som nödvändigt då världsordningen drivs av ohåll
bara motsättningar.118 Denna syn på krigets funktion påminner om vad som
tidigare illustrerats i samband med Strinnholms dialektiskt inspirerade syn på
Erik den heliges krigståg. Samtidigt som Geijer skildrats som en historismens
förgrundsman i Sverige,119 har det noterats att han utgick från ganska dia
lektiska tankebanor. Däri kan ett visst inflytande från Hegel urskiljas. Krig är
negativt, men behövs i mänsklighetens utveckling. Inbördeskrig blir proble
matiska att passa in i detta tankesystem, vilket framför allt fokuserar på na
tionalstaternas framväxt och samspel. Tillsammans med en gudomlig försyn
utgjorde statens utveclding Geijers främsta princip när historien skulle teck
nas. Därigenom förfogade han över evigt giltiga normer att bedöma historien
utifrån, trots sin historiserande inställning.120 Återigen ser vi hur försöken att
förstå varje tid utifrån dess egna förutsättningar inte rubbade historikernas tro
på den historiska utvecklingens meningsfullhet. Kriget kunde värderas mer
positivt om det bidrog till den större utvecklingen.
Geijers skildring av själva slaget är komprimerad och glider snabbt över
till dess konsekvens: att Sverige öppnades upp för Margaretas styre. 121 Över
lag är det slående att både Geijer och Strinnholm strävar efter att tydliggöra
sådana kausala förhållanden. Upplysningshistorikerna är mer manade att
stanna upp vid en punkt och begrunda den på ett pragmatiskt vis. I dessa av
seenden framstår upplysningen som mer analytisk, medan 1800-talet lägger
tyngdpunkten vid syntetisering. Eriksson har dock menat att upplysningen
utmärktes av syntetiserande ansatser jämfört med 1600-talets historieskriv118, Henningsson: s, 119.
119, Josefsson: s. 168,
120. Norberg, Elsa: E. G. Geijers mnkar om mämiiskan och historien, Stockholm 1941: s, 22;
Lundahl, Anders: Erik G11stafGeije1: Filosofeu, Nora 1999: s. 157-158.
121. Geijer 1851: s, 220.
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ning. Detta betraktar han som ett tecken på en, för olika vetenskaper, utmär
kande rytm mellan analys och syntes. 122 Men stick i stäv mot detta tycks ro
mantiken ha medfört ännu mer synteser, åtminstone i krigsskildringarna. Här
är det lämpligare att tala om ett tilltagande intresse för synteser från 1600- till
1800-talet, snarare än en växlande rytm.
En tydlig pragmatisk avrundning är svår att finna i Strinnholms skildring
av slaget. Istället beskriver han bland annat slagfältet och vädret, och skyndar
vidare till att konstatera att Margareta blev svensk regent. Men detta betyder
inte att han inte moraliserar. Till exempel anger han att Margareta "var en
qvinna af stora egenskaper." 123 Egenskaper hos stora män (och kvinnor!) anses
spela en betydande roll ännu hos Strinnholm 1857 och framställs som några
av historiens mest centrala drivkrafter. Därmed får krigen en viktig roll som
kugghjul i det stora, historiska maskineriet, eftersom de av samtliga författare
skildras som regenters eller andra stora personligheters göromål. Kungar och
krig var inte det enda som fyllde 1700- och 1800-taletn historieböcker, men
de upptog centrala platser. I de flesta fall tätt tillsammans.

Slaget vid Brunkeberg
Vi har tidigare ialmagit hur militär skicklighet betraktades som ett manligt
ideal. "På bägge sidor fäktades med stor mandom," skriver Dalin om Kristians
försök att ta tillbaka kontrollen över Sverige i slaget vid Brunkeberg, där han
ställdes mot styrkor ledda av Sten Sture den äldre. Krigets maskulinitet blir
ännu tydligare genom att de stridande männen ställs i kontrast till Sten Stures
hustru och andra kvinnor, vilka enligt Dalin åsåg striden passivt, från slottet
i Stockholm. 124
Mest intressant hos Dalin är att danskarna påstås ha misstänkt att Sten
Stures seger var grundad på trolldom. Detta finner
Dalin nödgad att be
möta. Han slår fast att "utan tvifvel hafva wett och tapperhet efter wanligheten
ådragit sig en sådan beskyllning."125 Det är intressant att han finner det värt
att gå i polemik mot en ståndpunkt som ska ha uppburits under 1400-talet.
Här har Dalin inget historistiskt "överseende" med att tänkesättet kan ha varit
radikalt annorlunda. Att samma förhållanden i stort anses råda då som un122.
123.
124.
125.
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der hans egen samtid framgår också av talet om "efter wanligheten," vilket
implicerar ett konstanstänkande. Därmed blir det också viktigt för Dalin att
utreda vilka egenskaper hos svenskarna som var avgörande för att händelsen
ska kunna bli ett exempel att ta lärdom av. Dessutom fanns det säkerligen skäl
för Dalin att, i patriotisk anda, framhålla svenskarnas vett och tapperhet.
Även Rilhs stannar till vid uppgiften att danskarna ska ha skyllt nederlaget
på tmllkonster. Men han går inte i polemik mot detta som Dalin, utan läg
ger bara till att de således inte hänförde krigets utgång till "den föränderliga
krigslyckan,
heller sina motståndares tapperhet." 126 Han tycks inte ha
samma behov att bemöta anklagelsen, utan låter den stå för dem som stod
bakom den, drygt 300 år tidigare. Vad som är mest intressant för Rilhs, angå
ende slagets utgång, är att det var "den dag, då Sveriges öde för en längre tid
bestämdes" och att Kristians "försök att vinna den Svenska kronan hade nu
för alltid blifvit omintetgjorda."127 Orden "för en längre tid" och "för alltid"
antyder hur Riihs strävar
att placera in slagets betydelse i ett större tids
ligt sammanhang, till skillnad från Dalin.
Verldigt intressant är Rlihs beskrivning av krigslyckan som föränderlig.
Vi har tidigare sett hur Lagerbring skrev om krigets vanskliga rörelser. Hos
Ruhs betonas dessa ännu mer och anses ha bidragit till själva utgången av ett
få!tslag. Förflutna krig blir svåra att lära av om krigslyckan är så föränderlig.
Som vi inledningsvis såg har Gat menat att Clausewitz införde historismen i
det militära tänkandet under tidigt 1800-tal, även om utvecldingen gradvis
gick i den riktningen redan under upplysningen. I ljuset av det tilltagande
fokus på krigets slumpmässiga karaktär, som framträder hos Lagerbring och
Rlihs, blir det naturligt att Clausewitz skrev om friktioner i krig ("otaliga
små omständigheter, som aldrig kan beaktas i tillbörlig grad vid en teoretisk
planläggning") och betonade att fåltherrar behövde besitta mer intuitiva för
mågor för att bemästra krigets så oförutsägbara och komplexa situationer. 128
Betraktade så blev det svårare att motivera historieskrivningen om krig med
att man skulle hämta lärdom från dem. Den didaktiska dimensionen blelmar
således bort. Hos R.ilhs, men främst Geijer och Strinnholm, är den svårare att
finna än hos Dalin, Botin och Lagerbring. Parallellt med det förflutna tycks
krigslyckan ha blivit betraktad som mer föränderlig.
126. RGhs, Friedrich: Svea rikes historia från de äldsta tider till konung Carl Xll:s död IJ; Stock
holmm 1824: s. 140.
127. RGhs 1824: s. 138, 140.
128. Clausewitz, Carl von: Om kriget, Stockholm 1991 (1832-1834): s. 79-80.
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Botin värderar Sten Sture som en "tapper general" och anger att segern fick
mångfaldiga konsekvenser, men utan att betona långsiktigheten på samma sätt
som Riihs. 129 Intressant är Botins kommentar till Kristians påstådda hån av
Sten Sture. Han berättar att Kristian, "liksom fordom DARJUS CODOMA
NUS, sade sig skola låta basa STUREN med ris."l30 I en kortfattad skildring
av ett slag år 1471 slås Botin av dess likhet med en händelse som inträffade
ungefär 1800 år tidigare. Trots avlägsenheten far händelserna en jämbördig
plats i det erfarenhersrum Botins historietänkande förhåller sig till. Samtidigt
vilar ett didaktiskt och ideologiskt färgat skimmer över jämförelsen mellan
Alexander den store och Sten Sture. Läsaren vet hur det gick för Darius mot
Alexander. Därmed bör Botins läsare, redan nu, förstå utgången här. I detta
ser vi också likheter med Lagerbrings syn på vilka konsekvenser övermod bru
kar leda till, som även är synlig i hans sldldring av slaget vid Brunkeberg. 131
Geijer är dock inte ute efter att varna sina läsare för hybris. I samband med
Brunkeberg kan vi återigen se hur han lägger stor vikt vid slagets följder, vilka
medförde en lycklig tid för Sverige och dess folk.132 Men vi far inte tro att den
didaktiska dimensionen saknas helt i Geijers verk från 1830-talet. I en intres
sant passage skriver han att Karl Knutsson "med sitt exempel visat att man
denna tiden kunde vara allt i Sverige utom konung. Sturarne lärde deraf att ej
söka thronen och att uppriktigare sluta sig till folket." !33
Föreställningen om historia magistra vitae var knappast helt död ens flera
decennier in på 1800-talet. På vissa plan fanns stark kontinuitet; allt det gamla
rycktes inte undan av de revolutionära decennierna. Lika lite som historismen
plötsligt gjorde sitt inträde försvann de traditionella historiografiska mönst
ren över en natt. Men samtidigt skiljer en detalj Geijers didaktiska sida från
den vi sett hos 1700-talshistorikerna. Geijer historiserar möjligheten att lära
av historien när han skriver att Karl Knutssons exempel visade vad som gällde
på denna tiden. Lärdomen blir giltig för 1400-talet. Därmed är det ändå rele
vant att lyfta fram sldllnaderna mellan 1700- och 1800-talets typer av histo
rieuppfattning, vilka såväl här, som i tidigare forslming, har centrerats kring
begreppen historia magistra vitae och historism. Men i verkligheten utmärktes
historieskrivningen av många nyanser och förändringen inträdde successivt.
129. Botin 1764(b): s. 473-474, 479.
130. Botin 1764(b): s. 472-473.
131. Lagerbt'ing, Sven: Sammandrag afSzoea rikes historia. lji-än de äldsta ti! de nyaste tide1; II,
Stockholm 1778: s. 43.
132. Geijer 1851: s. 259-260.
133. Geijer 1851: s. 255.
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Moraliseringar förekommer ännu hos Geijer. Bland annat skriver han att
det "[t]ill konung Christians heder må nämnas" att han skonade svenskar
som hade stridit för honom vid Brunkeberg, men sedan flytt.134 Geijer är
alltså inte främmande för en viss form av pragmatisk historieskrivning. Men
när den väl förekommer gör den det på ett annorlunda sätt än hos 1700talshistorikerna. Pragmatiska avrundningar blir inget slutmål i sig.
När Strinnholm lyfter fram Sten Stures egenskaper och beskriver hans
agerande som föredömligt, kan vi återigen se hur det pragmatiska framställ
ningssättet inte har tynat bort helt. Men detta följs talande nog av en his
torisering. Strinnholm markerar att tiden för Brunkeberg var fyllt av ont,
men att den exceptionella Sten Sture tillfälligt dämde det onda.135 Denna
syn påminner om vad vi tidigare har sett hos upplysningshistorikerna, där
vissa historiska gestalter fråntagits den allmänna tidsandan. Men här ligger
fokus på hur Sten Stures exceptionalitet påverkade historien ur ett diakront
perspektiv där Strinnholm främst intresserar sig för utvecklingen längs en
tidsaxel framför en allmän, synkron tidsanda - i och med att Sten Sture sägs
ha hindrat det onda tillfålligt. Strinnholms fokus på ett längre tidsligt för
lopp, som kombineras av moraliseringar, blir också tydligt av påståendet att
"[d]e närmast följande fyra och tjugu åren efter denna seger äro för Sverige de
lycldigaste af hela unionstiden."136
Beskrivningen av slagets förlopp är mycket detaljerad hos Strinnholm,
utan att moralisk-didaktiska inslag framträder i någon större utsträckning,
Istället står estetiska och dramatiska aspekter i främsta rummet. "Med ett
härskri svarade hela skaran, uppräckte sina händer, och svuro att alla stå för en
man," och snart stred de "för allt, hvad för menniskan är heligt och kärt."137
När historieskrivningens främsta uppgift inte längre bestod i att dra nyttiga
lärdomar ur det förflutna kunde desto större utrymme lämnas åt sådana skild
ringar. Intresset för historien i och för sig blir naturligt nog större för en
historiker som prioriterar det annorlunda. Därför är det inte förvånande att
Strinnholm försöker skildra ett förflutet krig enligt ovan. Om läsaren inte ska
serveras lärdomar av historien, kan han åtminstone få fängslas av den.

134.
135.
136,
137.

Geijer 1851: s, 256, 260.
Strinnholm 1857: s. 743.
Strinnholm 1857: s. 737.
Strinnholm 1857: s. 735.
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Från ett lärande exempel till ett nödvändigt utvecklings/ed
Även om det förekommer flera intressanta olikheter får vi inte förbise vad
de undersökta historikerna har gemensamt. Krigen framställs ofta på likar
tade sätt, helt enkelt för att historikerna utgått från ett visst källmaterial och
påverkats av äldre traditioner. Förenande är också att enskilda personer fram
ställs som viktiga drivkrafter, då krigen tecknas som kungar eller stora mäns
personliga göromål. Det är också tydligt att krigen överlag föga förvånande
betraktas negativt. Men samtidigt lyfts krig fram som något maskulint och
potentiellt ärofullt, så länge de utförs på rätt sätt. Särskilt hos 1700-talshisto
rikerna klandras befälhavare för att ha brukat lister och inte ha stridit manligt
och hedersamt.
För dessa framstår krigen som ständigt återkommande företeelser, som le
dande personer måste lära sig att hantera. När konstans förutsätts blir det me
ningsfullt att använda förflutna krig som lärande exempel, vilket görs frekvent
genom pragmatiska avrundnin gar där samtidsrelevansen understryks. Ofta
tycks upplysningstidens historieskrivning nästan handla om samtiden, fast
projicerad på ett exempel hämtat ur det förflutna.
Genom Lagerbring börjar vi dock se antydningar om historiens ombyt
lighet. Tidigare har Peter Hallberg noterat att förflutna dygder framstod som
överhistoriska kategorier för honom. Samtida personer ansågs inte kunna bli
mer dygdiga än de antika. Samtidigt påpekar Hallberg en intressant paradox
i detta, då Lagerbring inte tycks ha urskiljt någon gräns för utvecldingen på
naturvetenskapens område.138 Ovan har vi sett att Lagerbring ibland över
ger konstanstanken även i sammanhang som inte har med naturvetenskap att
göra. Men det får inte någon påtaglig effekt på hans faktiska framställningar
av krig, vilka istället följer det pragmatiska mönstret starkt. Tanken på historia
magistra vitae framträder rentav tydligast hos honom, trots att han resonerar
mer om historisk föränderlighet än Dalin och Botin. Här ser vi vikten av att
inte betrakta historikerna alltför homogent. Deras historieskrivning var inte
konsekvent i alla lägen, vilket vittnar om den brytningstid de levde under.
I Riihs verk från 1800-talets inledning börjar tanken på en djupgående
utveclding artikuleras tydligare. Krigen framställs som nödvändiga bestånds
delar i en ständigt pågående civiliseringsprocess, där samtiden bara tycks vara
ett steg bland flera. Liknande tankegångar blir sedan styrande i Geijer och
Strinnholms framställningar. Förhållningssättet till det förflutna tycks ha varit
138. Hallberg: s. 84, 280.
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mer direkt under 1700-talet, för att successivt bli mer indirekt under 1800talet, då krigen inte ställs direkt mot samtiden. Snarare strävar Geijer och
Strinnholm efter att anlägga en helhetssynpunkt. Men samtidigt som vi hos
Riihs finner flera av de drag som karaktäriserar Geijer och Strinnholm, fram
står han som en typisk upplysningshistoriker i andra avseenden. I likhet med
Lagerbring kan han ses som en övergångsgestalt mellan två olika typer av his
torieuppfattning. En sådan tolkning har även gjorts av RolfTorstendahl, som
menat att Riihs främst ville studera historien "för dess egen skull, inte för de
politiska eller moraliska lärdomar man kan dra därur."139 En reservation mot
detta bör dock framföras när det gäller krig. Riihs studerade dem som led i en
civiliseringsprocess, inte helt för deras egen skull även om de får ett större
egenvärde som framstegets bärare.
Historiserande inslag förekommer i framställningar av krig redan under
1700-talet. I tidigare forskning har dessa tendenser börjat uppmärksammas,
till skillnad från äldre uppfattningar, som gärna utmålade seklet som helt
ohistoristiskt. Men det är viktigt att precisera på vilket sätt historiserande
inslag förekom vilket sällan gjorts ordentligt då de uppenbarligen sam
existerade med föreställningar om konstans och historia magistra vitae. Även
om förflutna krig på 1800-talet inte sätts i relation till samtida förhållan
den, lika tydligt som hos 1700-talshistorikerna, får det inte glömmas bort
att historieskrivningen även då var samtidsbunden fast på ett annat sätt.
Den fyller nämligen olika behov för sina samtider. Historieskrivningen är
en meningsskapande process som tar skepnad utifrån vad människor har för
förväntningar på den, något som framgår tydligt i de exempel som studerats
ovan. Genom att, i Kosellecks fotspår, förklara förändringarna med att män
niskans förväntningshorisont successivt slits loss från det tidigare så styrande
erfarenhetsrummet, kan vi lättare förstå de skillnader som understrukits.
Trots att olikheter över tid erkändes av 1700-talshistorikerna har de där
ett annorlunda inbördes förhållande mot vad de har i Riihs, och framför allt
Geijers och Strinnholms, texter. Olikheterna figurerar inom ett stort och
stängt rum, där i princip samma erfarenheter väntas vara värda att rätta sig
genom alla tider. Men när förväntningshorisonten successivt rivs upp
rivs erfarenhetsrummets väggar ned. 1800-talets utpräglade historister vand
rar snarare upp genom olika rum längs en trappa. Dessa är väsentligt annor
lunda mot varandra, även om varje rum behövs för att lyfta upp alla högre
liggande våningar. I framställningarna från 1800-talet är olikheterna alltså
139. Torstendahl: s. 15.
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staplade på varandra, ledandes mot en högre, fast öppen framtid. I de äldre
skildringarna saknas denna typ av utvecl<lingstänkande. Där ligger fokus istäl
let på ganska isolerade skeden, ställda mot samtiden. Två enskilda punkter
vägs följaktligen mot varandra och antas vara omgärdade av det konstanta er
farenhetsrummets väggar, även om de i sig kan uppfattas som olika. Det skulle
dock vara intressant att se en liknande studie, inriktad på historieskrivningen
före upplysningen. Frågan är om krigen får en annorlunda roll där, till följd av
krönikeformen: om de placeras in i en större, riktad utvecl<ling, då den kristna
eskatologin anses ha varit mer styrande för äldre former av historieskrivning.
Utgjorde upplysningen möjligen ett undantag?
Utvecl<lingsperspektivets frånvaro gör att de förflutna krigen måste ges en
direkt samtidsrelevans hos upplysningshistorikerna. Det gäller att frilägga vad
samtiden kan lära sig av dem. Och genom att samtiden får ett mer jämbördigt
förhållande till förflutna skeenden blir det också relevant att moralisera över
dem, och som Dalin angående Brunkeberg, gå i polemik mot dåtida uppfatt
ningar. Men trots att framställningarna från 1800-talet utmärks av annorlun
da uppfattningar om den historiska utvecklingen förekommer moraliseringar
även i dem. Övergången från ett pragmatiskt framställningssätt till ett histo
riserande medför inte att historieskrivningen upphör att vara moraliserande.
Ofta har sådana aspekter framhållits som karal<:täristiska för upplysningens
historieskrivning. Det är viktigt att inte glömma bort att de sedan fortlever,
trots att de inte får samma centrala funktion. Historismen medförde ingen
värderelativism i de ovan undersökta fallen. Snarare än moraliseringarna är
det didaktiken som avtar. Vi har dock sett att historieskrivningens didaktiska
dimension inte bleknar bort totalt ens på 1800-talet. Men då blir historiens
roll som läromästare historiserad även den. Geijer menade till exempel att
Sturarna, snarare än hans egen samtid, kunde lära sig något av 1400-talets
händelser.
Henningsson har menat att Geijer ansåg att frihet och rätt borde gå före
vapenglans och erövringar, och att han kritiserade Karl XII för att ha älskat
kriget i sig. 140 Men å andra sidan kan kriget tillskrivas positiva konsekvenser
av honom, och de som väl har förekommit genom historien betraktas knap
past som meningslösa. Hos såväl Ri.ihs som Geijer och Strinnholm är det up
penbart att de värderar krigen utifrån deras bidrag till civilisering eller utifrån
religiösa, nationalistiska och estetiska parametrar. För dem blir förflutna krig
först och främst relevanta att studera eftersom de antas utgöra beståndsdelar
140. Henningsson: s. 441.
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i en ständigt fortgående process, vilken skänker tillvaron mening. Historiska
aktörer kan mycket väl kritiseras i samband med ett förflutet lerig, men det
blir inte nödvändigt att lära sig därav för att kriget ska bli meningsfullt att
studera. När förväntningarna på framtiden övergår vad som ryms i männis
kans befintliga erfarenhersrnm kan historieskrivningen svårligen motiveras på
det viset. Istället blir kriget värdefullt nog i sig självt, fast inte som en isolerad
företeelse, utan som ett nödvändigt steg i den världshistoriska utvecklingen.
Historien fortsatte att lära människan om livet, men framstod inte längre som
en lika auktoritär och konlu-et läromästare.
Hos 1700-talets historiker betraktas krig som ett nödvändigt: ont, vilket
dock kan vara mer eller mindre ärofullt beroende på hur det utförs. Det har
ständigt förekommit i människans historia, och förväntas fortsätta göra det.
Därför blir det centralt att resonera om vad man kan lära av krigen, även om
de är avlägsna tidsligt sett. Hos de senare historikerna under 1800-talet är det
inte lika säkert vad man kan förvänta sig av krigen i framtiden. Men historiskt
sett har de varit ett nödvändigt ont. Dessa nyanser är viktiga att ha i åtanke
om man vill förstå historietänkandets omvälvningar vid denna tid, liksom vad
krig ansågs ha spelat för roll i Sveriges historia.
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Historia som värdegemenskap - finsk, estnisk och
svensk historia i polska ögon under mellankrigstiden
Piotr Wawrzeniuk
Under den polska parlamentsvalskampanjen 2011 anklagades den sittande
regeringen under premiärminister Donald Tusk av sina politiska huvudmot
ståndare för avsteg från "den jagiellonska politiken" och klientism gentemot
Moskva. I samband med stundande besök av Ukrainas president V iktor Janu
kovytj kontrade den polske utrikesministern Sikorski med att Polen inte alls
var passivt i österled, utan att en aktiv östpolitik fördes i den forna Sovjetunio
nen i samarbete med bland annat Sverige.1 Ett år senare, 1 september 2012,
lade premiärminister Tusk grundstenen för Muzettm Drugiej Wojny Swiatowej
("Andra världskrigets museum") i Gdansk. Han deklarerade att museet inte
bara skulle vara en symbol för kamp och en påminnelse om forna tragedier,
utan att det även skulle inge hopp. I samma andetag passade han på att nämna
den planerade reformen av de polska väpnade styrkorna. Historien har visat
det viktiga i att stå rustade när det gäller.2 Här finns två fall där historien är
närvarande på ett klart annorlunda sätt än i Sverige. Det är svårt att föreställa
sig att en svensk utrikesminister skulle deklarera att "Vasapolitiken" följdes
i Baltikum eller någon annanstans. Den siste kungen från den jagiellonska
dynastin, Sigismund August, dog 1572.
Det polska tidsperspektivet går alltså mycket långt tillbaka. Exemplen om
östpolitiken och museet vittnar om historiens betydelse för den polska självsy
nen och för Polens bedömning av sin omvärld. "Den jagiellonska politiken" har
1.
2.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873, I 0192011,Sikorski_Komorowski_i_
Janukowycz_spotkaja_sie_jutro.html, besökt 2012-09-20.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,12404053,Tusk_o_muzeum_II_
WS_ To_krzyczacy_znak_swiadectwo.html, besökt 2012-09-20.
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tolkats något olika över tid, men det har funnits en bestående kärna. Den har
syftat till att minska Rysslands (tidigare Moskoviens) makt i området genom
utsträclming av polsk kontroll eller inflytande så långt österut som möjligt.
Ännu i mitten av 1600-talet var Smolensk en länsstad i det polsk-litauiska sam
väldet, en väldig tidigmodern statsbildning. I söder gick gränsen i trakten av
Poltava och dagens Dnipropetrovsk. Att polackerna helst vill integrera Ukraina
med europeiska strukturer beror mer än på viljan att ha en stabil, fredlig och
berälmelig granne. Det rör sig i lika hög grad om ett historiskt grundat tän
kande. Under mellankrigstiden tog sig de "jagiellonska'' ideerna uttryck i att en
federation planerades med bland annat helst ett par baltiska stater, Vitryssland
och Ukraina. När detta snart visade sig vara omöjligt, inleddes den så kallade
"prometeism-politiken''. Den syftade på att utnyttja antisovjetiska stämningar
i främst Ukraina, Georgien och Azerbajdzjan och få folken där att resa sig mot
Sovjetunionen, med ett utträde som resultat. Politiken bottnade dels i strate
giska överväganden (försvagning av Sovjetunionen), dels i den polske ledaren
J6zef Pilsudskis blandade polsk-litauiska rötter och hans romantiserande syn på
det polsk-litauiska samväldet och dess politiska och kulturella arv.3 Samtidigt
var Polens östligaste delar förbehållna en särskilt mytisk plats i det allmänna
polska medvetandet. Texten tar läsarna tillbalrn till denna tid. Mellankrigstiden
var en period när Polen precis som nu strävade efter att bygga upp och hävda
sin ställning och samtidigt lära känna nya stater i regionen. I denna process var
minnena av den egna storhetstiden lika levande som idag.
Jag utgår ifrån att historien har stor betydelse i internationella relationer
och för hur staters företrädare tolkar varandras attityder. 2001 publicerades
resultat från en undersölming av politiska eliters - i olika Östersjöstater perception av andra staters inställning till den egna. Det visade sig att den
gemensamma historien var den absolut viktigaste faktorn i bedömningen. In
tensiva handelsrelationer och gemensamma eller motsatta säkerhetsintressen
kom i andra hand.4 Forskningen har också visat att historiska konflikter av
militärt och politiskt slag har stort inflytande över hur en hotbild byggs upp
och upprätthålls.5
3.
4.

5.

Mikulicz, Sergiusz, Prometeizm w polityce IlRzeczypospolitej (Prometeism i andra Republikens
politik), Ksiqzka i W iedza, Warszawa 1971, s. 11.
Arteus, Gunnar & Johansson, Eva: Securit;\ Ti'IISt and Cu!tures. How the Baltic Sea Nations
Regard Each Other, FHS, Stockholm 2001, s. 82-83. Intressant i sammanhanget är också att
Arteus och Johansson genomförde sin studie på 1990-talet, en tid som påminde om 1920och 1930-talet, en formativ tid med flera nya eller nygamla stater i Östersjöområdet.
Buzan, Barry & Waever, Ole & de Wilde, Jaap: Secttrit;>. A New Framework for Analysis,
Lynne Rienner Publishers, Boulder&London 1998, s. 59-60.
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Denna artikel är ett bidrag till forskningen om hur historia tolkas och
används för att skapa värdegemenskap mellan stater.6 Dessutom bjuder ar
tikeln inblickar i hur historia används för att utkristallisera stater med en
problematisk historia. Jag har tidigare publicerat texter om den polska mi
litärens föreställningar om värdegemenskap med Finland och Estland under
mellankrigstiden. Denna gemenskap konstruerades utifrån staters agerande
på in- och utrikesarenan, på artikulerade och oartikulerade förväntningar och
på deras infriande. Polska militära bedömare placerade Finland och Estland i
en krets av vänligt sinnade stater med normer och värderingar snarlika Polens.
De polska slutsatserna byggde huvudsakligen på dessa två staters resoluta anti
kommunism och striderfarna unga officerskårer. I Finlands fall spelade även
den i polska ögon växande finländska försvarsförmågan in. Som den makt
politiska och militära utvecklingen i Europa såg ut på 1920- och 1930-talet,
ansågs Polen behöva alla vänner som kunde uppbringas, om inte annat för att
visa upp dem internt för militärer och allmänhet för att stärka moralen.
För vår framställning kan Ernest Gellners typologi av "nya'' och "gamla ''
stater och deras respektive nationsbyggen användas. Eftersom de "nya '' sta
terna saknade erfarenheter av stadighet, kunde de inte använda sig av aspelc
ter som institutioner eller minnen av statlighet som nationens byggstenar. Av
dessa anledningar användes faktorer som gemensamt språk, territorium och
till och med öde för att konstruera nationen på ett sätt som skulle kunna be
tecknas som etnocentriskt. De "gamla'' staterna kunde förvisso använda sig av
dessa variabler, men de hade också en lång och obruten historia av stadighet,
territorium som styrdes av inhemska dynastier och etablerade institutioner att
ställa nationsbygget på. Gellner rälmar Sverige till "gamla '' stater, medan Est
land och Finland följaktligen skulle kunna räknas till "nya'' stater. Polen intar
här en mellanställning med en lång historia av stadighet som bröts först i och
med delningarna 1795 och åter inleddes 1918.7 Studien kan därför ge indi
kationer rörande hur stater stadda i olika stadier av sin stadiga och nationella
utveckling tolkar varandra.
Situationen för de nya staterna i Östersjöområdet under mellankrigstiden
liknade i mångt och mycket den nya ordningen under det tidiga 1990-talet,
efter det att de baltiska staterna frigjorde sig från Sovjetunionen och Polen
6.

7.

För enkelhetens skulle används Nationalencyklopedins definition av värdegemenskap; "det
att (inom en grupp) ha väsentliga värderingar gemensamma särsk. i samhälleliga och kul
turella frågor"; viirdege111e11skt1p, http://www.ne.se/sve/värdegemenskap, Nationalencyklope
din, hämtad 2012-06-13.
Ernest Gellner, Nations t111d 11t1tio11t1lis111, Cornell Univ. Press, Ithaca, NY 1983, s, 88-101.
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återfick sin suveränitet. Samtliga måste finna sin nya säkerhetspolitiska plats
efter att ett bipolärt system kollapsat. Den ovan citerade undersökningen
av eliters attityder i Östersjöområdet studerade just den nya situationen på
1990-talet. Därför är resultaten relevanta för en undersökning om den polska
militära elitens attityder gentemot flera stater i Östersjöområdet under mel
lankrigstiden.
Eliters självförståelse och staters sammanhållning bygger ofta på hotbilder
där föreställningar om fientliga avsikter projiceras på den omgivande världen.
Själv- och fiendebilden inordnas som varandras motpoler. I föreställnings
processen blir de egna egenskaperna motsatta motståndarens.8 Den polska
tolkningen av Finlands, Estlands och Sveriges historia går därför bara att för
stå mot bakgrunden av hur de egna historiska erfarenheterna framställdes,
och hur de polska fienderna och vännerna karaktäriserades. Vad som ska un
dersökas i denna artikel är kort och gott de inslag som sågs som förenande
respektive åtskiljande i Polens, Finlands, Estlands och Sveriges historia. Som
underlag används artiklar från polska militära tidskrifter, sammanställningar
gjorda från Militära historiebyrån vid den polska generalstaben, och rappor
tering av de polska militärattacheerna i Sverige samt Finland och Estland/
Lettland (de sistnämnda två var i omgångar ansvariga för rapportering om
Sverige 1921-1936). Tidskriften Zolnierz Polski (Den polske soldaten) utkom
huvudsakligen som veckotidning och riktade sig till den värnpliktige. Här
fanns budskap som de militära cheferna ville föra fram till soldaterna. Tid
ningen Polslea Zbrojna (Det väpnade Polen) utkom varannan dag och var den
polska krigsmaktens officiella organ. Tidningen rapporterade om nyheter från
militärt perspektiv och speglade krigsmaktsledningens syn på den politiska
in- och utrikesutvecklingen och relationerna med andra staters krigsmakter.
Bellona var en facktidskrift som riktades till officerare från majorsgraden och
uppåt. Den bjöd ofta på sammanställningar av andra staters militärpress.

8.

Åselius, Gunnar: The ''Russian Menace to Sweden''. The BeliefSystem ofa Small Power Security
Elite in the Age ofImperialism, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1994, s. 31
&30.
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Till självbild genom fiendebild:
Polens historiska mission som civilisationsförsvarare
Kollektiva identiteter skapas och upprätthålls genom riter och ritualer, men
huvudsakligen genom att en gemensam historisk berättelse utformas.9 Trots
historien var Polen 1918-1939 en nykomling bland Europas stater. Dess ter
ritorium och statskick skilde sig väsentligt från det polsk-litauiska samväldets,
vars fortsättning den polska staten ansåg sig vara. Militära (1918-1920) och
utrikespolitiska (hela mellankrigstiden) insatser gjordes av den unga staten
för att bygga upp och förankra Polen internationellt.10 Inåt måste den egna
befolkningen bearbetas och ett historiemedvetande värdigt en självständig stat
väckas. Historiemedvetande kan här karaktäriseras som ett sätt att konceptu
ellt knyta samman dåtid, nutid och framtid genom historiskt berättande. Ett
historiebruk kan bara bygga på det föreliggande historiemedvetandet och dess
artikuleringar i samhället.11 I det polska fallet måste en förståelse av samban
det mellan det gamla Polen, av dess historia under delningarna, världskriget,
frihetskampen och nutiden byggas upp.
Turbulenta tider, som den som inramade den polska vägen till självstän
dighetenl 918-1920, skapar vanligtvis ett behov hos eliterna att bevara eller
förstärka allmänhetens historiska medvetande. Det polska historiebruket kan
med utgångspunkt i Klas-Göran Karlssons typologi betecknas som "mora
liskt" orienterat. Det tjänade behovet att "återupptäcka" historia som av olika
skäl glömdes bort
delningstiden och återupprätta Polen konceptuellt
som en statspolitisk enhet.12 Detta moraliska historiebruk skulle också i hög
grad ge sig till känna i den polska historiska utvärderingen av Finland och
inte passade in i pusslet med sin beständiga statlighet
Estland, medan
och långa fredsperiod. I och med att Sverige var en etablerad stat ("gammal" i
Axelsson, Erik: Historien i politiken: historie1t11vii11d11i11g i 11orsk och svemk EU-debatt 19901994, Uppsala universitet, Uppsala 2006, s. 32. Axelsson hänvisar till sociologen Håkan
Thörns konstaterande att "en berättelse konstruerar en kollektiv identitet genom att namn
ge ett kollektiv och lokalisera det i tid och rum"; Thörn, Håkan: Rörelser i det moderna.
Politik, 111odemitet och kolleluiv identitet i Europa 1789-1989, Tiden Arhena/Raben Prisma,
Stockholm 1997, s. 26.
10. Se bland annat Kami11ski, Marek K. & Zacharias, Michal J.: Po!ityka zagm11icz11a Rzecz
pospolitej 1918-1939 (Den polska republikem 11t1ikespolitik 1918-1939), Gryf, Warszawa
1998.
l 1. Gruber, Göran, Medeltide1: Samtida mobiliseringsprocesser kring detfa1fl11t11as värden, Linkö
pings universitet Linköping 2010, s. 49-50.
12. Karlsson, Klas-Göran, Historia so111 vapen. Historiehmk och Sovjetunionens uppläsning 19851995, Natur och kultur Stockholm 2005, s. 51.
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Gellners typologi), verkade beröringspunkterna i historien vara färre än med
Finland och Estland.
I det delade Polen (1795-1918) tilläts inte någon polsk historieskrivning
annat än i Österrike-Ungern. Förutsättningarna för polskt nationsbygge var
problematiska:
Three partitions, with disparate levels of social, economic, and political
development in three very different empires, presented a very real chal
lenge to those who imagined one united nation. Still, Poles had two
traditions upon which to build: their memory of political indepen
dence and the nations military heritage.13
Det historiska politiska oberoendet och nationens militära arv var även
huvudingredienserna i det historiska bygget efter världskriget och självstän
digheten. Innan 1918 användes bland annat nationella jubileer av polska in
tellektuella för att binda samman de polsktalande i tre delningsområden till en
konceptuellt sammanhållen nation. Arbetet med firanden och andra besläk
tade företag var en motreaktion på de misslyckade upproren 1830-1831 och
1863-1864. Istället för de forna blodiga misslyckade spektalden där en stor
del av de befintliga och kommande eliterna gick åt, skulle nationen byggas
upp från grunden, genom organiskt arbete. Detta arbete skulle kunna karak
täriseras som en tidsödande men genomgripande uppbyggnad av institutioner
från bynivå och uppåt. 14 Denna pessimistiska syn på den polska nationens
historiska utveclding och den väpnade kampen som ett misslyckande kapades
i ett hugg av den nyvunna självständigheten 1918. I stället framstod de väp
nade ansträngningarna de flesta misslyckade som nödvändiga på vägen till
självständigheten, utan vilka Polens senare existens hade varit omöjlig. En ro
mantisk och heroisk vision av det förflutna uppenbarade sig. Upproren fram
ställdes som ett sätt att försvara det gamla polsk-litauiska samväldets institu
tioner, och ett memento om dess storslagna förflutna och förlorade frihet.15
I denna tolkning var upprorsgärningen en länk mellan svunna tiders militära
kraft (och segrar) och den nyligen genomförda frigörelsen.
13. Dabrowski, Patrice M., Commemorations and the Shaping ofA1odem Pol,md, Indiana Uni
versity Press, Bloomington 2004, s. 10.
14. Dabrowski, Commemorations and the Shaping ofModem Poland, s. 16-20.
15. Janowski, Maciej: "Mirrors for the Nation: Imagining the National Past among the Poles
and Czechs in the Nineteenth and Twentierh Century", i
Stefan & Lorenz, Chris
(red.): 1he Contested Nation. Etlmicil)\ Class, Religion and
in National Histories, Palgrave Macmillan, Basingstoke & New York 2008, s. 445.
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År 1919 skapades embryot till Militära historiebyrån ( Wojskowe Biuro His
to1yczne, WBH) vid Generalstaben. Den hade till uppgift att skriva militär
historia som kunde användas av den polska krigsmakten. Betoningen skulle
ligga på "de polska krigen'' 1918-1920, med betoning på polsk-bolsjevikiska
(1919-1920) och polsk-ukrainska kriget (1918-1919). Historien om "De
polska krigen" skulle även förmedlas till allmänheten genom byråns försorg.
Arbetsuppgifterna utökades med tiden. Studier av världskriget 1914-1918
och sammanställningar av främmande makters militära historia genomfördes
för polska militärattacheer, analytiker, men också för den militära pressen.16
WBH utförde även vid behov särskilda beställningsarbeten åt generalstaben.
När "Polska legionens" (polska frivilliga) insatser för den vita sidan i Finland
1918 framstod som okända för militärattachen i Helsingfors och generalsta
bens 2:a avdelning (med ansvar för underrättelseverksamhet), beställdes en
utredning från WBH.17
När Polens tioårsjubileum som självständig stat firades, skrev Zolnierz
Polski att landet hade en tusenårig historia av "ärorikt, oberoende varande,
och stod nu på tröskeln till sitt andra årtusende". Det återuppbyggda polska
huset stod kvar tack vare folkets oförtröttliga arbete, och genom att Polen
"blödde offervilligt" när det krävdes.18 Blodet som spilldes och de stora väp
nade uppoffringarna under delningstiden var inte förgäves, även om de inte
gett omedelbara resultat i form av frihet. Kosciuszkos uppror 1794 mot Ryss
land och Preussen, som kontrollerade Polen vid denna tid, beskrevs som en
central händelse vars eftermäle och gärning "långsamt och skyddat" grodde i
det fördolda. Självständigheten vanns så småningom åter, vilket aktualiserade
behovet för armen och officerskåren att respektera de grundläggande riddar
dygderna som vilade på en kristen grund.19 Det misslyckade upproret mot
Ryssland 1863-1864 vändes också till en fördel för Polen. Upproret var för
visso dåligt planerat och dåligt beväpnat, men den nationella saken hade brett
folkligt stöd. Det spillda blodet sjönk ned i den polska myllan och berikade
den. Ur jorden skördade så småningom den polske bonden det bästa - "Den
Stora Väpnade Gärningen - Legionerna", summerade skribenten.20 En till
16. Wawrzyriski, Tadeusz, Zespol akt wojskowego biura historycznego [1919) 1921.1939, http://
www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/bl7/bl7_5.pdf, besökt 2012-03-23.
17. AAN, Sztab Gl6wny 617/38, 27 januari 1927, II avdelningen till WBH med mera.
18. Zolnierz Polski 1928: 46, "O czym pami<;tac musimy w dziesiqtq rocznic� wskrzeszenia nie
podleglosci".
19. Polska Zbrojna 1921, 5-8 oktober, "Klejnot rycerst:wa".
20. Zol11ierz Polski 1938: 3, "Poszli nasi w boj bez broni". Legionerna var en polsk frikår under

75

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

synes resultatlös uppoffring var alltså aldrig förgäves. Gamla förluster bidrog
till framtida segrar. Det är uppenbart att kampen genom historien i polska
generalstabens ögon hade ett självändamål.
En särskild plats i det allmänna medvetandet förbehölls Polens östligaste
delar, huvudsakligen det som idag utgör västra och centrala Ukraina och Vit
ryssland. Dessa områden hade historiskt sett inte bara utgjort ett territorium
där polsk-litauiska samväldet drabbat samman med det moskovitiska riket och
Ryssland, utan var också en region om vilken de gryende nationalistiska his
toriografierna utkämpade en ständig kamp.21 När 14. fåltartilleriregementet i
Poznan firade regementshögtid, hyllades de stupade vars gravar var "utspridda
vid landets östgräns - Kresy zuschodie" (författarens kursivering). P latserna
betraktades som "stumma monument" över de stupades trohet mot foster
landet. 22 Kresy zuschodie (bokstavligen "de östliga utkanterna'') var således en
mytomspunnen och kraftfull symbol. Kresy blev därmed en viktig del i det
polska kollektiva medvetandet, då det var en symbol för en gränszon mel
lan civilisation och barbari, mellan väst och öst, latinsk kristendom och det
barbariska östs olika ortodoxt kristna och muslimska skepnader. Under mel
lankrigstiden symboliserade Sovjetunionen arvtagaren till de forna fienderna:
ottomanerna, tatarerna och det moskovitiska riket. Trots att polackerna var i
minoritet i Kresy, tolkades det som evigt polskt, där det genuint polska måste
försvaras såväl som odlas.23 När ordet begreppet användes, frammanades före
ställningar om en polsk civilisatorisk mission i världen, som ett kristet bålverk
mot ondskan. Kresy hade populariserats genom historiska romaner och dikt
ning och appellerade till en allmänt känd kollektiv ide.24
österrikiskt befäl som kämpade för centralmakterna.
21. Wendland, Anna Veronika: "The Russian Empire and its Western Borderlands: National
Historiographies and Their 'Others' in Russian, the Baltics and the Ukraine", i Berger &
Lorenz, 7be Contested Nation, s. 408-409.
22. Zolnierz Polski 1928: 25, s. 523. Samma form av ceremoni omkring ordern Virtuti A1ilitari
återgavs i 7. Ulanregementets "Lubelskych" firande 1928, se Zolnierz Polski 1928: 16, s.

23.

24.

322.

Kapralska, Lucja: Pluralizm k11/t11ro1vy i etniczny a odrrbnofc regionalna Kresow po!11d11iowo11Jschod11ich 1/J !atach 1918-1939 (De S)'döstm utmarkernas regionala särart och k11/t11rella och
etnislea p!umlism 1918-1939), Nomos, Krak6w 2000, sid. 7, 68 och 84-86. Grovt sett,
avsågs ett område som idag utgör de västligaste länen i dagens Ukraina, Vitryssland och
Litauen. I ett längre historiskt perspektiv kan man tala om område bort mot Smolensk och
Dnjeprs östra strand.
Kapralska, sid. 7. Hentyk Sienkiewicz var den mest kände besjungaren av Kresy. Han fick
Nobelpriset i litteratur 1905 för sina episka verk, de Resta av dem patriotiska och med det
pols k -litauiska samväldets storhetstid i fokus.
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Iden om Polen som en skans riktad österut vädrades ofta i militärpressen.
1938 skrev Zolnierz Pols/datt Polen hade kämpat mot Ryssland i fyra sekel.
Gud gav polackerna ett brett bälte mellan Svarta havet och Östersjön att för
svara. Under den jagiellonska dynastin på 1400- och 1500-talet, och senare
under de valbara kungarna Stefan Batory, Sigismund III Vasa och Wfadyslaw
IV Vasa (död 1648), stod Polen på höjden av sin styrka. Stora segrar över
Moskva firades, men den polska statens nedgång kunde sedan tyvärr inte hej
das. Under delningstiden 1795-1918 företogs flera misslyckade upprorsför
sök, men det bästa tillfallet att strida mot den ryska "vilda och hämndlystna
inkräktaren" uppstod i och med världskrigets utbrott 1914. Gränsen mellan
Polen och Ryssland blev skiljelinjen mellan "det civiliserade Väst och det vilda,
barbariska Öst", skrev redaktören i Zolnierz Polslei. Ryssland och Polen beskrevs
som varandras motsatser - "eld och vatten" - oavsett Rysslands tsaristiska eller
Sovjetunionens kommunistiska skepnad. Bolsjevikryssland ansatte den polska
friheten så fort Polen kastat av sig det tyska oket. Genom segern mot bolsje
vikerna visade polackerna att de var i stånd att realisera "mål, uppgifter och
arbeten där gemensam vilja och ansträngning krävdes". Det polska folket hade
även bevisat att det blivit kvitt de många brister som tidigare störtat det "i
fångenskapens helvete". 25 Raderna skrevs 1938, men skiljer sig knappast från
1919-1920 års artiklar som skrevs under en tid av akut bolsjevikryskt hot mot
den polska självständigheten.26
Den vitt spridda polska övertygelsen var att Polen genom historien inte
bara försvarat sin egen frihet, utan stått i hela Västerlandets tjänst som utpost
mot det österländska barbariet. Kampen behövde bitvis inte vara framgångsrik
eller taktiskt och operationellt sett fulländad; den bidrog ändå till den övergri
pande segerrika strategin att hålla Polen och Europa fria.

Figur 1. Ett av de historiska monumenten vid
Officersskolan i Komor6w; kungen Stefan Batory
(1579-1582) med de kapitulerande moskoviterna,
Narodowe Archiwum Cyfrowe (CAW) 1-W-837-1.

25. Zo!nierz Polski 1938: 23, "Wielkie nasze zwyci�stwo".
26. Zolnierz Polski 1920: 145, ,,Stoj"; Zolnierz Polski 1920: 146, ,,Zwyci�stwo wojsk polskich".
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Förhållandet till Tyskland fanns ständigt i bakgrunden. Att stort utrymme
ägnades Polens relationer med Finland, Estland och Sverige tyder på stor oro
för det tyska inflytandet. Detta beskrevs alltid som havande negativa konse
kvenser för den polska saken. Som bekant reste Tyskland upprepade krav på
revidering av Versaillesfördraget vad gäller den östra gränsen och betecknade
(framför allt under 1920-talet) Polen som Saisonstaat, "säsongstat", som inte
förväntades bestå särskilt länge.27 Polens historiska drabbning med Tyskland
framstår i materialet som lika tidlös som den med moskoviterna Ryssland
- Sovjetunionen. Polsk-litauiska samväldet grumlade de tyska planerna på att
fullständigt lägga det framtida Estland och Lettland under sig. Sedan utdelade
"Polen'' (ingen hänvisning till Litauen, allierade och vasaller) det ödesdigra
slaget mot Tyska orden vid Grunwald 1410.28 Liksom med moskoviterna var
dock faran aldrig helt över - även efter stora segrar; Preussen deltog i det
polsk-litauiska samväldets delningar 1772-1793-1795. Det nya Tyskland ut
gjorde ett fortsatt hot, även om Sovjetunionen ansågs utgöra den största faran
mot Polen ända fram till 1930-talets slut.29 Om den fortsatta polska inre mo
biliseringen mot Tyskland, och de högst levande historiska föreställningarna
om detta, vittnar affischen som annonserade "den antityska veckan" nedan.
Texten i affischens nedre del utlovar ett upprepande av segern vid Grunwald
om inte "preussaren" tog sitt förnuft till fånga och avstod från sin revisionspo
litik. Lärdomen från affischen påminner om den som serverades i de militära
skribenternas texter om Ryssland och Tyskland. Liksom affischens Tysldand
förblir oföränderlig över tid, ses skribenterna Ryssland och Tysldand som eviga
fiender oavsett vilken form de än antar. Det fientliga innehållet förblir kon
stant.

27. Wawrzeniuk, Piotr: "Officerare emellan - polska bilder av svenskar", i Personhistorisk tid
skrift 2011: 2, s. 170-184.
28. Archiwum Akt Nowych (AAN), Sztab Gr6wny 616/251, 6 november 1937, Warszawa,
biträdande chef för Militärhistoriska byrån överstelöjtnant Tadeusz Machalski till chefen
för II avdelningen, "En skiss av Finlands, Estlands och Lettlands historia'' (Zarys historii
Finlandii, Estonii i Lotwy).
29. Wyszczelski, Lech: W obliczu wojny. iVojsko po!skie 1935-1939 (Inför kriget. Den polska
krigsmakten 1935-1939), Neriton, Warszawa 2008.
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Figur 2. "Bort, preussare! Vi kommer att upprepa Grun
wald!" - Skytteförbundets (Zwi<jzel< Strze/ecl<t) reklam
för "Den antityska veckan" 21-2B september 1930, med
den polska kustremsan och den omstridda "korridoren" i
bakgrunden, NAC 1-P-2808-2.

I mellankrigstidens polska historiemedvetande var alltså Sovjetunionen
(tidigare Ryssland) och Tysldand tidlösa fiender och hot mot varje polsk stats
bildning. Framför allt vad gäller Ryssland framställdes det historiska och men
tala avståndet som oöverstigligt. Polen hade med skiftande framgång kunnat
hålla Ryssland stången, men de tillfällen då det inte mäktat med detta var
skickelsedigra. En gradvis försämring av Polens situation inträffade. Till slut
mynnade den ut i delningarna och statlighetens försvinnande. Betoningen i
de polska framställningarna ligger på Sovjetunionen som fiende, vilket beror
på att den kommunistiska staten fram till andra hälften av 1930-talet sågs
som den mest sannolika motståndaren i ett framtida lerig. Därför var det ock
så ganska naturligt att Polen - i det polska historiemedvetandet - ansågs ha
mycket gemensamt med Finland och Estland.

Förenade genom kamp - Finlands och Estlands historia
Grannländernas historia tolkades ofta specifikt för polskt inrikes bruk. Ur tex
terna om Finland och Estland framträder bilden av stater vars erfarenheter
och öden periodvis varit sammanflätade med Polens i en episk drabbning för
friheten med udd österut. Det historiska förtrycket från de gemensamma fien
derna accentuerades.
I Zolnierz Polski Ryter Finlands och Polens öden samman genom det ryska
förtrycket. Det svenska styret i Finland framstår som relativt positivt, framför
allt jämfört med "det hatade, biodiska, barbariska, tsariska" Rysslands fram-
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fart efter 1809. Trots löftena, bringade den ryska tiden ingen lycka.3° Fin
land fråntogs sin privilegierade status före Världskrigets utbrott 1914, trots
att finländska trupper hade deltagit i pacificeringen av det polska upproret
1863-1864. Finland skulle "degraderas" till Polens underkuvade rillstånd.31
Liksom Polen måste Finland slåss mot bolsjeviker i ett blodigt krig efter själv
ständighetsförldaringen 6 december 1917. Bolsjevikerna stöddes av Finlands
"missledda arbetare". De "moskovitiska bolsjevikerna" och deras inhemska
anhang blev nästan utraderade, "utan någon som helst nåd", summerade skri
benten nöjt.32 Parallellerna mellan Polen och Finland skulle framställas för
läsarna. Båda länderna hade utstått svekfullt ryskt styre. Polen revolterade och
bestraffades medan Finland inte belönades för sin trohet. Dess politiska sta
tus började - med russificeringen i slutet på 1800- och början på 1900-talet,
att reduceras till Polens, vilket far det ryska "sveket" att framstå som ännu
värre. Indirekt framgår det även att Finland hade utgjutit sitt blod för fel sak
- Polens underkuvande. Motivet känns igen från den polska soldatpressen när
polska soldaters krigsinsatser för de tre delningsmakterna fördes på tal. Det
var bara legionärerna som sades vilja slåss för Polen,33 Legionerna var fristå
ende polska förband inom den österrisk-ungerska armen 1914-1918. Efter
Pilsudskis statskupp 1926 kom de forna "legionsofficerarna" att dominera den
polska militären, och i stort även politiken.34
I en sammanställning gjord av WBH för generalstaben 1937 beskrevs Fin
land, Estland och Lettland som offer för Tyskland och Ryssland/Sovjetunio
nen. Under medeltiden förslavade tyskarna de
ägarna till det stora
området från Ostpreussen till Estland med kristnande mission som förevänd
hindrades lyckligtvis av den polsk-litauiska statens
ning. Tyskarnas
uppkomst 1386, eftersom de tyska kommunikationerna med Lettland och
Estland försvårades kraftigt. Genom segern vid Grunwald 1410 "räddade Po
len de baltiska provinserna från att fullständigt översvämmas av tyskar". Förfat
taren, överstelöjtnant Tadeusz Machalski vid Militärhistoriska byrån, menade
att den polska segern var en garant för det framtida Estlands och Lettlands
L«Le>«.«<L

30. Zolnierz Polski 1921:42. Detta stämmer alltså inte riktigt med den gängse finska historie
skrivningen, där tillvaron inom Ryssland fram till utfärdandet av Nikolai II: s februarima
nifest 1899 ses som huvudsakligen fredlig och gynnsam för Finland.
31. Zol11ierz Polski 1921: 41.
32. Zol11ierz Polski l 921:42.
33. Zolnierz Polski 193 0: 31.
34. Stawecki, Piotr: V1ojsko marsz,dka jozefa Pi!sudskiego 12 V 1926- 12 V 1935, Rytm, War
szawa 2004, s. 19-20.
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"statliga självständighet" och "nationella särarter". Medan en del av det bli
vande Estland skyddades genom anslutning till Sverige på 1500-talet, gjorde
den polske kungen Stefan Batorys kampanjer mot moskoviterna 1579-1582
"slut på den moskovitiska expansionen västerut och räddade därmed Livland
från den expansiva grannens anstormning".35 Polen tillskrivs en monumental
roll, där Estlands och Lettlands kultur och därför framtida statlighet säkrades
på ett tidigt stadium genom att det polsk-litauiska territoriet skar igenom de
tyska kommunikationerna, och tack vare den "polska" militära segern över
Tyska orden som markerade början på dess maktpolitiska tillbakagång. Polska
segrar över den moskovitiska staten och den svenska entren på den maktpo
litiska arenan bidrog i sin tur till att freda det framtida Estland och Lettland
från att slukas upp av en annan farlig aktör i området.
Tyvärr råkade Polen och Sverige i krig på grund av att Sigismund III Vasa
begåvade Polen med Estland, något som svenskarna inte kunde acceptera. En
kedja av krig försvagade därefter Polen och Sverige så till den grad att de inte
mäktade med att freda sina territorier från ytterligare makter. Den politiska
arenan togs över av Ryssland under Peter I. Sverige förlorade sina baltiska pro
vinser i 1700-talets början och slutligen även Finland 1809. Polen försvann
från kartan och Kurland införlivades i Ryssland. Läsarna bjuds således på ett
klassiskt exempel där en tredje part utnyttjar två stridande parters utmattning.
När Polen och Sverige tappade garden, tog civilisationens fiende Ryssland ini
tiativet - med ödesdigra följder för hela regionen.
En positiv del i denna olycksaliga utveckling var dock att förenande drag
fanns i den kamp som Finland, Estland och Polen måste utkämpa för sin
självständighet. Under ett helt sekel visade det sig omöjligt för Finland att göra
sig av med tsarväldet, men ett tillfålle att "välta den ryska kolossen" gavs i och
med världskrigets utbrott. Efter att ha kämpat på tysk sida, landsteg 27. jägar
bataljonen i Vasa i februari 1918 för att bistå den formerande finska armen
med erfaret manskap och framtida officerare. Tack vare dessa improviserade
styrkor kunde den bolsjevikiska framfarten stoppas. Sedan delade den tyska
expeditionsstyrkan ut dödsstöten mot detta av finländska och tyska bolsjevi
ker försökta attentat mot den unga finländska staten. Tyskarna kunde nu "stå
stabilt på Östersjöns stränder efter att ha återuppbyggt och utökat tillståndet
från Tyska ordens tid", konstaterade skribenten. Detta bådade illa för de små
baltiska staterna som riskerade att införlivas med Tyskland. Den estniske mili35. MN, Sztab Gl6wny616/251,6 november 1937, Warszawa, biträdande chef för Militärhis
toriska byrån överstelöjmant Tadeusz Machalski till chefen för II avdelningen.

81

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

täre ledaren under frihetskriget 1918-1920, överste Laidoner (sedermera som
general estnisk ÖB 1924-1925 och 1934--1940), måste till och med lämna
Estland en tid. När Tyskland till slut tvingades att evakuera området, beväpna
des frikårer för att bevara "de tyska baronernas feodala makt" och motverka att
lokalbefolkningen kastade av sig deras ekonomiska ok. Efter tyskarnas tillba
kadragande i enlighet med Versaillesfördraget, ökade återigen det röda trycket.
Finland lyckades hålla sina gränser intakta efter blodiga strider under ledning
av general Mannerheim. Estlands och Lettlands
till frihet var betydligt
mer problematisk, men till slut lyckades de slå sig fria från tyskar och bolsje
viker tack vare omväxlande brittisk, ömsesidig (estnisk-lettisk) och polsk hjälp
under general Rydz-Smigly i januari-februari 1920.36 Estlands förmåga att
framgångsrikt hävda sig mot de stora var möjligtvis än större än Lettlands. I
samband med den polske presidentens besök i Estland 1930, konstaterades att
esterna var starka nog att uthärda omväxlande förtysknings- och russifierings
försök i sex hundra år. Det estniska folket var "hårt och modigt". Det kunde
hävda sig mot den dubbla faran av tyskar och bolsjeviker efter världskriget,
för stormaktsambi
och upprätthålla Estlands frihet trots att den stod i
3
tioner. 7
I den polska historieskrivningen finns alltså en tydlig vilja att föra sam
man Polen med Finland och Estland. De nya staterna hade - liksom Polen
- Rysslands och i viss mån även Tysklands kollaps att direkt tacka för sin till
komst. Det fanns även andra omständigheter som i det polska tycket bidrog
till den gemensamma historien. Innan Polen försvagades, bidrog det till att
säkra Estlands och Lettlands framtida existens genom sin dynastiska union
med Litauen (som endast nämns i det sammanhanget) och därefter genom
segerarna mot Iyska orden 1410 och mot moskoviterna i slutet av 1500-talet.
Sverige passerar i marginalen som bidragande till att Estland, men framför
allt Finland, kunde utvecklas i civiliserad riktning. Eländet inträdde först när
det svenska och polska styret byttes ut mot ryskt. Detta blev tydligast i fallet
Finland, som i polska ögon utnyttjades och sveks av tsarmakten. Ut ur his
torien framträder en värde- och intressegemenskap som verkar ha bestått till
den granskade periodens slut. Finland, Estland och Polen hade en gemensam
36. AAN, Sztab Gl6wny 6 16/251, 6 november 1937, Warszawa, biträdande chef för Militär
historiska byrån överstelöjtnant Tadeusz Machalski till chefen för Il. avdelningen, "En skiss
av Finlands, Estlands och Lettlands historia" (Zarys historii Finlandii, Estonii i Eotwy).
Informationen om överste Laidoner: Johan Laidoner. http://www.ne.se/johan-laidoner, Na
tionalencyklopedin, hämtad 2012-11-02.
37. Zolnierz Po/ski 1930: 34, "Wizyta prezydenta Rzeczypospolirej w Estonji".
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fiende i form av Sovjetunionen. För Estland och Polen var även Tysklands
historiska (men även outtalade samtida) anspråk ett aktuellt problem. Polens
mission var att stå pall mot anstormningen österifrån och Finlands och Est
lands roll var att bistå Polen i dess historiska gärning. Det ligger nära till hands
att de tre på något sätt borde samarbeta, möjligen kunde detta aktualiseras av
sovjetisk aggression mot någon av parterna. Det finsk-tyska samarbetet vid de
rädas utträngande från Finland nämndes förvisso, men förbyttes snabbt till att
presenteras som ett hot mot närområdet. I överstelöjtnantTadeusz Machalskis
text framstår Finland och i mindre grad Estland som utposter mot Öst tack
vare dels Finlands svenska och Estlands svensk-polska förflutna och dels tack
vare frigörelsen från Ryssland i första världskrigets spår. Bägge staterna hade
"starka män" - Mannerheim och Laidoner - som hade lett frihetskampen.
Dessa framställs som motsvarigheter till Pilsudsld, vars kult vid tiden hade
växt lavinartat i Polen. Han beskrevs ofta som det ensamma geniet, "Ledaren"
som räddade Polen.38 Den polska förståelsen för Finland torde ha underlättats
av att det fanns verbala kretsar i Finland som laborerade med parallellen Gus
tav II Adolf - Mannerheim och Finland som västerlandets bålverk mot hotet
österifrån.39 Bägge dessa aspekter kunde utan större problem översättas till
polska förhållanden, där Pilsudski (som saknade egentlig militär utbildning)
ofta jämfördes med eller nämndes i samma andetag som historiska polska
härförare som general och marskalk av Frankrike J6zef Poniatowski (som stu
pade 1813 vid Leipzig) eller kung Stefan Batory, bägge mest kända för sina
operationer mot Polens östra granne.
I diskussionen om den gemensamma historien framkom också dolda po
litiska budskap. Under 1927-1928 utredde militärattachen i Helsingfors och
polska Il avdelningen om stupade polacker kunde användas för att bringa
Polen och Finland närmare varandra. Samtidigt skulle då en kil slås in mellan
Finland och Tyskland och deras gemensamma firanden och minneshögtider.
Bland de tyska stupade soldaterna fanns flera polacker från västra Polen. Detta
fick kapten Chodacld att spekulera i huruvida de lokala myndigheterna kunde
övertygas att sätta upp en polskspråkig skylt på den militära kyrkogården i
centrala Helsingfors. Skedde detta, måste Polen bjudas in till de gemensamma
finsk-tyska firandena av befrielseinsatserna, resonerade kaptenen. Det polska
38. Cichoracki, Piotr: Legendtt i politylea. Ksztttltowrmie sir wizerr111k11 marsz.alka jozefo Pilsud
skiego w swiadomofci zbiorowej spolecze1istzua polskiego w latach 1918-1939, Ksi�garnia Aka
demicka, Krak6w 2005, s. 211-269.
39. Engman, Max: "Konungen eller hakkapeliterna? Gustav Adolfsminnet i Finland 1932",
Historisk tidskriftfor Finland 1990: 4, s. 614, 606-607, 609.
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inrikesdepartementet genomförde en kartläggning av den finska kampanjens
polska veteraner, där flera intervjuades.40 Projektet verkar dock av ej kända
skäl ha övergivits innan dess fullbordan.
Historia som motgift: Sverige och den långa fredens problematik
Sveriges historia behandlades endast i liten utsträckning av de polska skriben
terna. Undantaget utgjordes av historiska tillbakablickar för fastställande av
graden av svensk tyskvänlighet och dess orsaker. 41 Det är möjligt att denna
behandling berodde på Sveriges etablerade ställning som stat, och dess offici
ellt inaktiva roll i oberoende Finlands och Estlands tillblivande 1918-1919.
Sverige var inte en deltagare i den internationella utvecklingen, utan snarare
en iakttagare. Ur den polska framställningen är det lätt att sluta sig till slut
satsen att det i de polska ögonen var handling som räknades. Det begränsade
utrymme som ges svensk historia kontrasterar mot det utrymme som av de
polska militärerna gavs Finlands och Estlands förflutna. Sveriges relativt skyd
dade läge och den långa fredsperioden lät sig inte enkelt jämföras med den
polska militära ansträngningen 1918-1920. I detta avseende stod onekligen
Finland och Estland betydligt närmare Polen. Sverige diskuteras mest i förhål
lande till Finland och Estland, men desto mindre i egenskap av Sverige självt.
De polska iakttagarna drog slutsatsen att användningen av "traditionen"
och historien i Sverige var tänkt som motgift mot pacificeringen av försvars
makten. Två polska attacheer använde sig av uttrycket "traditionens kraft" överstelöjtnant Liebich och major Marecki. Enligt Liebich var just den djupa
svenska respekten för traditionen en av anledningarna till varför den svenska
krigsmakten helt enkelt inte klappade ihop under hårda besparingsbeting efter
försvarsbeslutet 1925. Desto mer chockades överstelöjtnanten av att Försvars
kommissionen 1935 föreslog nedläggning av flera regementen med en "obru
ten trehundraårig tradition".42 Major Marecki fastslog samma år att "tradi
tionens kraft" kom till uttryck när försvarssaken populariserades, exempelvis
40. AAN, 617/38, 20 december 1927, Helsingfors, kapten Chodacki till II. avdelningen; 29
maj 1928, Helsingfors, kapten Chodacki till chefen för IL avdelningen.
41. En första skiss av detta förfarande finns i Wawrzeniuk: "Officerare emellan''. Sympatier för
Tyskland ansågs öppna för att den tyska revisionismen gentemot Polen även skulle kunna få
stöd i det granskade landet. I de polska granskarnas ögon komplicerades det hela ytterligare
av att de såg svenskarna som ett folk som stod tyskarna kulturellt och rasmässigt nära.
42. AAN, Sztab Gl6wny 616/197, 30 april 1935, Riga, överstelöjtnant Liebich till chefen för II
avdelningen.
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genom regementshögtider.43 Efter att ha tjänstgjort vid flera svenska infante
riregementen 1934, konstaterade överstelöjtnant Rurkowski att traditionen
vårdades inom den svenska försvarsmakten, bland annat genom att namn på
polska städer där svenskarna segrat fanns broderade på regementsfanor. Exem
pelvis hade Hälsinge regementes i Gävle fana segernamnet "Warszawa 1656".
Bland svenska regementen, skrev Rutkowski vidare, fanns sekellånga traditio
ner som vördnadsfullt kultiverades.44 Överstelöjtnant Zii;tkiewicz, som var i
Sverige på studiebesök 1933, konstaterade också att den svenska militären var
mycket fast vid traditioner.45 I en av de första militära skildringarna av den
svenska försvarsmakten 1919 menade Zii;tkiewicz att "traditionen" kändes
och kunde ses överallt. I officersmässar hängde porträtt av forna regements
chefer. Regementsminnen bevarades omsorgsfullt. Vid varje bataljon fanns en
särskild plakett där alla tidigare befålhavare fanns nedtecknade.46
Det långa historiska perspektivet i fråga om Sverige betonades också av
polska skribenter. När en förkortning av den svenska respektive polska värn
pliktstiden diskuterades, menade en skribent att den svenska militära förmå
gan inte skulle bli lika lidande som den polska tack vare svenskarnas erkänt
goda fysiska skick och på att de behållit de levande banden med "Gustav II
Adolfs ståndaktiga soldater som ingöt Europa med skräck" Detta kan tyda
på en viss förståelse och beundran för den svenska "traditionsbundenheten",
möjligen även en dos internalisering av det svenska historiska perspektivet.
I Polen fanns knappt föremål som kunde leda tillbaka till 1700-talet, och
både det historiska medvetandet och soldaternas fysik måste byggas upp från
grunden. Det var därför lätt för polackerna att sympatisera med Sverige i dessa
avseenden, hela vägen till tecknandet av paralleller mellan Gustav Il Adolfs tid
och samtiden.
Vid en jämförelse med Finland och Estland framgår att den svenska his
torien i de polska skribenternas ögon inte hade mycket gemensamt med den
43. AAN, Szrab Gl6wny 616/197, odaterat, major Andrzej Marecki; "Redogörelse för tjänst
göring i den svenska armen" (Spmwazdrmie z str1ge11 w armji szwedzkie/).
44. AAN, Sztab Gl6wny 616/197, odaterat, överstelöjtnant Stanislaw Ruckowski, "Rapport
från tjänstgöring i svenska infanteriregementen" (Raport po staiu w pu!kach piechoty szwedz
kiej).
45. AAN, Sztab Gl6wny 616/160, Odaterat, överstelöjtnant Zietkiewicz redogörelse från hans
skickades till 11 avdelningen 16 maj 1933.
studiebesök i Finland och
46. Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), I.303.4.7724, 25 septemtber 1919, Stockholm, ej
undertecknat, "Besök vid kavalleriskolan i Strömsholm och vid Göta livgarde" (\flizytr1cja
szkoly kawa/e1Jjsldej w Strö111sho/111ie i 2 p. gwmdji. \Vmze11ia ogo/11e).
47. Be//011t1 1922: l.
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polska. Sverige hade en hundratjugoårig fredsperiod bakom sig och byggdes
på stabila institutioner som inte utsatts för krigets prövningar. Den svenska
historien verkar i de polska ögonen ha använts som Ersatz för bristen på
stridserfarenhet, och som ett sätt att sporra krigsmakten till vaksamhet efter
en lång period av "overksamhet". För mellankrigstidens vidkommande har
detta konstaterats av Fredrik Eriksson, som framhåller att det svenska histo
riebruket inom krigsmakten så att säga "demokratiserades" i takt med den
politiska utvecklingen. De historiska parallellerna till stormaktstiden behölls
dock intakta trots paradigmskifte från "överhetens försvar mot underordnade
samhällsgrupper till att, bli en förenande länk av svenskhet" .48 Traditions
kulten i Sverige förefaller ha imponerat på de polska iakttagarna, eftersom
Polens militära tradition kapades tvärt i och med delningarna, och vanvår
dades redan under det gamla polsk-litauiska samväldets tid på grund av en
svag försvarspolitik.49 Förutom vad gäller traditionsvurmen, fanns det ganska
lite gemensamt i den svenska och polska historien, och följaktligen kunde
Sverige inte stå lika nära Polen vad gäller värdegemenskap - som Finland
och Estland gjorde.

Sammanfattning: historien som förenande och åtskiljande faktor
Artikelns ambition var att bidra till forskningen om hm historietolkning på
verkar attityder mellan stater och hur den kan användas för att bygga vär
degemenskap, eller för att hävda dess frånvaro. Textens andra avsikt var att
uppmärksamma hur värdegemenskap konstruerades utifrån de specifika tolk
ningarna av historien som gjordes av polska militära bedömare. I början av ar
att Polens perception av sig självt och av omvärlden
tikeln poängterades
till betydande del grundats i tolkning av landets historiska erfarenheter.
Historia var ett centralt element i den ständigt pågående polska utvärde
ringen av grannstaters värde- och normsystems kompatibilitet. Möjligen var
historien än viktigare under mellankrigstiden jämfört med under 1990-talet,
när historien starkt påverkade ömsesidiga föreställningar bland Östersjöstater
nas eliter. I och med att den polska statligheten upphörde 1795, för återuppstå
först 123 år senare, fanns inte några levande diplomatiska traditioner - eller
48. Eriksson, Fredrik: 1""'""1iau skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen'. His
toriebruk i svenska soldarinsrruktioner under mellankrigstiden", A1ilitärhistorisk tidskrift
2009-2010, s. 213-232, citat s. 231.
49. För en övergripande karaktäristik av denna politik, se Davies, Norman: Gods P!ayground. A
Histo1y ojPo!and. Volume I: lbe Origins to 1795, Oxford University Press, Oxford 1981.

86

Historia som värdegemenskap - finsk, estnisk och
svensk historia i polsl<a ögon under mellankrigstiden

inrikes- och utrikespolitisk utveckling - som gick långt tillbaka i tiden. Därför
blev historia en viktig identitets- och gemenskapsskapande faktor.
Stor samhörighet vanns således ur historien när Polens, Finlands och Est
landsförflutna jämställdes med varandra. De tre staterna och deras hjältemo
diga befolkningar beskrevs som "underdogs". Vid många tillfällen och under
en lång tid måste de slå tillbaka försök att utradera deras kultur och/eller stat
lighet. I detta sammanhang fungerade Finlands och Estlands problematiska
förhållande till Ryssland och Sovjetunionen som en gemensam plattform. I
fallet Estland kunde även Tyskland och dess misstänkta östpolitik utgöra ett
bestående historiskt hot som förenade. Sverige var en outsider i sammanhanget
på grund av sin långa historia som en självständig stat i Östersjöregionen. Det
hade åtnjutit flera århundraden av obruten statlighet. Därtill hade Sverige levt
mer än ett sekel under fredsförhållanden. Dess historiska erfarenhet kunde
inte översättas i termer av motstånd och kamp på samma sätt som Finlands
och Estlands historia kunde. Här utgjorde frihets- och inbördeskriget i Est
land respektive Finland en viktig punkt. Medan dessa två stater ansågs ha en
levande historia av drabbningar, kamp och uppoffringar att visa upp, förefaller
den svenska militärens självbild - som den framstår i de polska beskrivning
arna - ha byggt på svunna tider, allra helst på stormaktstiden.
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Rapport från det militära samarbetets vardag
- finska militärattacheers syn på Sverige och
svensk-finsk militär samverkan, 1924-1939
Anders Ahlbäck
I december 1923 anlände det självständiga Finlands första militärattache till
Skandinavien, kapten Carl Rothe, till sin stationeringsort i Stocltholm. Detta
skedde alltså först fem år efter att man år 1918 upprättat ett nytt nationellt
fötsvarsväsende. Visserligen var det meningen att en av de fem militärattache
tjänster som den finska regeringen godkänt redan år 1919 skulle stationeras i
Stockholm. Den nya finska generalstaben gjorde sig emellertid ingen brådska
med den saken, utan började med att placera ut militära sändebud i Paris
och Tallinn år 1919 samt i Riga och Warszawa år 1920. Den femte beviljade
tjänsten användes till att skicka en militärattache till Moskva år 1921, så fort
fredsfördraget mellan Finland och den ryska rådsrepubliken gjorde detta möj
ligt. Först i december 1922 föreslog man att ytterligare en militärattache skulle
placeras i Stockholm, och regeringen dröjde till oktober 1923 med att bevilja
de nödvändiga anslagen. I
Tidpunkten för kapten Rothes ankomst till Stocld10lm var ingen slump
utan hängde samman med den omorientering av den finska utrikes- och sä
kerhetspolitiken i riktning mot Skandinavien som stegvis genomfördes under
åren 1922-1924. Vid sidan om förhoppningarna att Nationernas Förbund
1.

Eero Elfvengren, Suomen yleisesikumum orgrmist1t1tio11 synty ja vt1kii11t11mi11e11 v11osint1
1918-1925 [Uppkomsten och etablerandet av den finska generalstabens organisation åren
1918-19251 (Helsingfors 1997), s. 156--158, 237-239; Klaus Casrren, Suomen sotilt1st1sit1111iehet 1918-1944 [Finlands militärattacheer 1918-1944](Helsingfors 1999). Carl Rothe
till chefen för Finlands generalstab 13.12.1923, Finlands Riksarkiv, SArk-1402/6 (11).
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skulle garantera de nya småstaternas säkerhet framstod någon form av för
svarsförbund med Sverige som allt mer eftersträvansvärt för Finlands politiska
och militära ledare.2
Tidigare forskning har beskrivit allianstrevarna under 1920- och 1930talen, där inte bara finska diplomater och politiker utan även högt uppsatta
svenska militärer var pådrivande. Historikern Martti Turtola har i en ingående
undersökning skildrat hur svenska generalstabsofficerare i all tysthet förde
ingående förhandlingar med sina finska kolleger och gjorde upp detaljerade
hemliga planer för att transportera nästan hela den svenska fåltarmen till Fin
land i fall av en attack från Sovjetunionen. Den svenska regeringen var ovillig
att förbinda sig till en försvarsallians med Finland, men så länge planerna
hölls topphemliga kunde förberedelsearbetet fortskrida utan att de svenska
politikerna behövde ta ställning eller ingå några bindande överenskommel
ser.3 Även den svenske historikern Sverker Oredsson har framhävt hur ledande
strateger inom den svenska officerskåren bedrev opinionsbildning och idkade
påtryckningar mot de politiska beslutsfattarna i Sverige för att få till stånd ett
försvarsförbund med Finland. Dessa "aktivistiska" officerare hävdade att det
låg i Sveriges eget intresse att möta det ryska hotet redan vid Finlands östgräns
och inte vänta tills buffertzonen Finland invaderats av fienden.4
På den nivå som Turtola och Oredsson har studerat framstår det :militära
samarbetet, särskilt ur ett finländskt perspektiv, främst som en lång räcka av
slutligen fruktlösa strävanden att få till stånd en formell allians. Bilden av de
två ländernas militära samarbete får emellertid andra nyanser om man vänder
blicken mot vad man kunde kalla det vardagliga militära samarbetet. Under
större delen av mellankrigstiden fortgick nämligen ett konkret militärt ut
byte mellan de två länderna, som inte rörde
om alliansfördrag och gemen
samma krigsplaner, utan om att dela kunskaper och erfarenheter om militär
teknologi, taktik, logistik, organisation och utbildning. En nyckelperson i det
sammanhanget var den finska militärattachen i Stockholm, som var fullt sys
selsatt med att handlägga informationsutbytet och inte minst den täta trafiken
av studiebesök mellan de två krigsmakterna.

2.
3.
4.
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Jorma Kallenautio, S110111i katsoi eteemii. ltseniiisen Suomen ulkopolitiikka 1917-1955 [Finland
sig för. Det självständiga Finlands utrikespolitik 1917-1955] (Helsingfors 1985).
Martti Turtola, Från Tome iilv till Systerblick: hemligt foJ'Svarssamarbete mellan Finland och
Sverige 1923--1940 (Stockholm 1987).
Sverker Oredsson, 'Stormaktsdrömmar och stridsiver. Ert tema i svensk opinionsbildning
och politik 1910-1942', Scandia 59:2 (1993), s. 257-296.

Rapport från det militära samarbetets vardag- finska militärattacheers
syn på Sverige och svensk-finsk militär samverkan, 1924-1939
Både de finska och svenska militära aktörerna trevade sig under 1920-talet
fram i okänd terräng. De gamla och nya staterna regionen såg sig spänt om
kring i den nya säkerhetspolitiska omgivning som uppstått efter första världs
kriget. Man försökte utvärdera grannländernas inrikespolitiska stabilitet och
yttre hotbilder. Projektioner och perceptioner av grannarnas militära förmåga
var av stor betydelse när olika länder övervägde allianser och gjorde upp för
svarsplaner. I det här sammanhanget var de militärattacheer man skickade till
varandras huvudstäder ofta viktiga observatörer, bedömare och informations
förmedlare.5
I de brev och rapporter som de olika finska militärattacheerna skrev till
sina överordnade i Finland och samarbetsparter i Sverige framträder en bild av
det svensk-finska militära samarbetet som en daglig och konkret realitet, inte
bara som planering för en hägrande allians vid drömmarnas horisont. Trots att
de efterlängtade svenska landstigningstrupperna aldrig materialiserades, fick
Finland ut någonting påtagligt och värdefullt ur samarbetet, nämligen en om
fattande militär know-how.
Formerna för samarbetet även på denna nivå påminner emellertid i många
stycken om en utomäktenskaplig förbindelse. Den svenska parten bejakade
villigt den finska partens olika önskemål, men endast på villkor att allting
sköttes så diskret och omärkligt som möjligt och utan att någonsin verkligen
lova eller förbinda sig till någonting konkret.
I den här uppsatsen undersöker jag hur de finländska militärattacheerna
i Stockholm under åren 1924-1939 uppfattade och beskrev den svenska för
svarsmakten, Sveriges militära förmåga samt inställningen i Sverige till militärt
samarbete med Finland. Materialet utgörs av militärattacheernas rapporter och
korrespondens i den finska generalstabens arkiv i Riksarkivet i Helsingfors. 6
Ur denna korrespondens kan man inte bara utläsa militärattacheernas percep
tioner av Sveriges försvar och dess försvarspolitik. Indirekt vittnar materialet
även om de uppfattningar om svenskt försvar som svenska officerare försökte
projicera och genom militärattacheerna förmedla till Finlands militära och
politiska ledning.
5. Piotr Wawrzeniuk, Med osäker 11tgti11g: Sverige, Finl,md och Estland i polsk militärrttpporter
i11g 1918-1939 (kommande); Fredrik Eriksson, Från Viborg till N11rv11 och Lemberg: Svenska
militämttacheers bedö11111i11g11r av östersjöområdet under mel/1111krigstide11 (kommande).
6. Samtliga akter ingår i finländska generalstabens IV avdelnings (udandsbyrån, Yleisesikunta
Toimisto IV) arkiv i det forna finländska krigsarkivet, som nu utgör en del av Finlands Riksar
kiv (FRA). Arkivakterna kan lokaliseras med Riksarkivets signum för arkivboxen (t.ex. SArk1399/12) samt arkivmappens undernummer, här angivet inom parentes efter signum.
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Både Turtola och Oredsson ställer frågan om Sverige på tröskeln till andra
världskriget vilseledde Finlands regering till att räkna med svensk hjälp mot
det ryska hotet. Finlands militärattacheer i Stockholm stod visserligen vid si
dan om det militärpolitiska spelet på högsta nivå, men deras brev och rappor
ter lägger även här andra nyanser till bilden. Rapporteringen indikerar näm
ligen att svenska officerare, i samband med det fortgående kunskapsutbytet,
skickade både direkta och indirekta signaler om att finländarna inte skulle
göra sig några illusioner om vare sig Sveriges politiska vilja eller militära för
måga att komma till Finlands undsättning.

Ett nytt säkerhetspolitiskt landskap
De finska militärattacheernas verksamhet måste ses mot i bakgrund av hur
Finland och Sverige försökte orientera sig i den nya situation som uppstått
kring Östersjön,
de gamla kejsardömenas fall och uppkomsten av en rad
nya srpåstater mellan Ryssland och Centraleuropa. Det nya Finlands borger
liga ledning upplevde landets existens som mycket hotad av både bolsjevism
och imperialistisk revanschism i Ryssland. Finländarna sökte därför med ljus
och lykta efter allianspartners. Åren 1920-1921 riktade de tongivande finska
mittenpartierna blicken främst mot de baltiska länderna och Polen, som satt
i samma båt som Finland om och när Ryssland försökte återta sina förlorade
provinser. Relationerna till Finlands västra grannländer Sverige och Norge var
emellertid ansträngda av Ålandsfrågan och de finslmationalistiska drömmarna
om ett "Stor-Finland" som skulle sträcka sig ända upp till norska Ishavskus
ten.7
Ur svenskt perspektiv hade däremot det strategiska läget runt Östersjön
förbättrats genom uppkomsten av ett bälte med buffertstater mellan Sverige
och de gamla regionala stormalcterna, Tysldand och Ryssland. De svenska so
cialdemokraterna och liberalerna trodde på en långvarig fred i närområdet och
gick in för att främja nedrustning och internationella säkerhetsgarantier inom
ramen för NF. Man ville minska på försvaret för att frigöra skattemedel för
sociala reformer. Den svenska politiken gentemot randstaterna såg som önsk
värt att dessa var militärt starka men alliansfria, så att de inte drogs in i några
krigiska förvecklingar mellan stormalcterna. De finländska allianstrevarna mot
såväl de baltiska staterna som Polen betraktades därför som farliga förbin7. Juhani Paasivirta, Suomija Eurooppa 1914-1939 [Finland och Europa 1914--1939} (Hel
singfors 1984), s. 226--230; Kallenautio (1985), 46-52, 91-94.
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delser. Den svenska utrikespolitiken försökte tidigt uppmuntra en finländsk
orientering mot Skandinavien och den skandinaviska neutralitetspolitiken.8
Redan i slutet av 1922 röstades randstatspolitiken ner av en majoritet i
Finlands riksdag. Vänstern förknippade en allians med Polen med en "även
tyrlig", riskfylld och aggressiv politik gentemot Ryssland, medan den av tra
dition tyskvänliga högern ogillade Polens antagonism gentemot Tyskland. De
baltiska staterna sågs som alltför svaga för att kunna bidra positivt till Finlands
säkerhet. Finland gick istället från och med år 1923 stegvis in för en alliansfri
linje och strävade i sin utrikespolitik allt mer mot att förknippas med det
neutrala nordiska blocket.
Enskilda finländska politiker och tjänstemän hade redan 1922 initierat sam
tal med svenska diplomater och militärer om möjligheterna att sluta avtal om
vapenleveranser och andra former av diplomatiskt eller militärt stöd i fall av
en väpnad konflikt med Ryssland. Särskilt socialdemokraterna - landets största
parti med drygt 25 procents väljarunderstöd stödde varmt ett närmande med
Sverige. Den finska borgerliga opinionen fortsatte emellertid att uppröras över
"inblandning" från svensk sida i språkstriden i Finland. Den pågående "vänster
vridningen:" inom svensk politik betralnades dessutom med tilltagande skepsis i
finska högerkretsar. Sverige sågs som en militärt försvagad partner efter besluten
om stora nedskärningar i det svenska försvaret år 1925. Den svenska nedrust
ningspolitiken uppfattades av många som ett svek mot Finland, eftersom ned
rustningen i Sverige ansågs öka risken för en rysk attack mot Finland,9
Inom delar av högern och framför allt officerskåren i Sverige var man inte
helt främmande för tanken på att stödja Finland militärt, men även i den
svenska borgerliga pressen sades rent ut att Sverige efter nedskärningsbeslu
ten i mitten av 1920-talet inte skulle ha de militära resurserna för att stödja
Finland i ett kommande krig. Vånstern var emellertid skeptisk till ett partner
skap med Finland. Inom arbetarrörelsen dröjde antipatier kvar mot det "vita"
Finland, på grund av terrorn mot de röda revolutionärerna i slutskedet av in
bördeskriget. Man tyckte att Finland bedrev en onödigt antagonistisk politik
österut och ansåg att landet borde ta exempel av Sverige och sträva till fredlig
samexistens med Sovjetunionen.10
8.

9.

Wilhelm M. Carlgren, Sverige och Baltikum fi-J11 mellankrigstid till efterkrigsår: en översikt
(Stockholm 1993); Erik Lönnroth (red.), Den svenska utrilmpolitikens historitl. 5, 19191939 (Stockholm 1959); Jorma Kalela, Gm1111ar på skild11 vägar: det ji11/ii11dsk-svemka sam11rbetet i denjinliindska och svenskf/ utrikespolitiken 1921-1923 (Helsingfors 1971).
Kalela (1971), s. 142-157; Paasivirta (1984), s. 265-273; Kallenautio (1985), 116-118;
Turtola (1987), s. 38-41.

I 0. Kent Zetterberg, Konsten att överleva

Studier i Sveriges forsvm; stmtegi och siileerhetspolitik
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Enligt historikern Lina Sturfelt var neutraliteten
första världskriget
en central beståndsdel i den svenska nationella identiteten och iden om det
modernistiska samhällsbygget. Man ville betrakta krigets och allianspolitikens
värld som ett primitivt, alltmer passerat utvecklingsstadium, som det progres
siva Sverige redan lämnat bakom sig.11 Sveriges officiella inställning till ett
försvarsförbund med Finland förblev alltså avvisande. När utrikesministern
i Ernst Tryggers högerregering, greve Carl Hedenstierna, år 1923 offentligt
uttryckte sitt stöd för ett försvarsförbund mellan Sverige och Finland, blev
reaktionerna så kraftiga att Hedenstierna tvingades avgå. 12

Sveriges eftertraktade militära kunnande
Enligt de hemliga instruktioner den finländska generalstaben gav sina mili
tärattacheer på 1920-talet innebar uppdraget inte bara att grundligt under
söka krigsmakternas fredstida och krigstida organisation, beväpning, taktik
och utbildningssystem i de länder de bevakade. Militärattacheerna skulle
också utvärdera transportnätverk, industrikapacitet och ekonomisk bärkraft i
krigstid; följa med den militärpolitiska diskussionen i landets parlament och
tidningspress, liksom även debatten i militära facktidskrifter; samt dessutom
samla in och studera landets militära förordningar, reglementen och lagstift
ning. Militärattachen i Stockholm hade även i särskild uppgift att studera de
skandinaviska armeernas metoder och utrustning för krigföring under vinter
förhållanden.13
Fyra finländska officerare innehade i tur och ordning militärattachetjäns
ten i Stockholm under mellankrigstiden: kapten Carl Rothe 1923-1929, ma
jor Bertel Rosenbröijer 1929-1933, major Lars Ehrnrooth 1933-1937 och
jägaröverste Våinö Palojärvi 1937-1940. Utöver de brev och rapporter de
själva författade sände de under årens lopp hem ett stort antal militära hand
böcker, reglementen och instruktioner samt tidningsartiklar i försvarspolitiska
och militära frågor, klippta ur svensk dagspress och militära facktidskrifter.
1111der 200 år (Stockholm 2007), s. 168-176; Kalela (1971), s. 92, l 09-114, 138f.
11. Lina Sturfelt, 'Utanför krigskartan. Första världskrigets svenska berättelser om neutrali
tet och modernitet', i Magnus Jerneck (red.), Fred i rea/politikens skugga (Lund 2009), s.
143-167, här s. 161--164.
12. Kalela (1971), s. 204-219.
13. Ohjeita Suomen sotilasasiamiehille ulkomailla [Instruktioner för Finlands militärattacheer
i utlandet] (1923), FRA, T 20317; Ohjeet Suomen sorilasasiamiehille ulkomailla (1927),
FRA, SArk-1407/9 (24).
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De rapporterade formellt direkt till generalstabens chef i Helsingfors, men i
praktiken var det chefen för "Byrå IV", generalstabens utrikesavdelning, som
skötte kontakten med militärattacheerna, instruerade dem och begärde in
olika upplysningar av dem.
I ljuset av militärattacheernas omfattande instruktioner kunde man vänta
sig att deras rapportering skulle innehålla regelbundna översikter och ingående
bedömningar av Sveriges militära förmåga och försvarspolitik. Det material de
själva skrev ger emellertid till stora delar ett intryck av närapå mekanisk skötsel
av en daglig ström av små, konkreta löpande ärenden. Analyser, sammanfattan
de beskrivningar och personliga omdömen är sällsynta i materialet. Rothe och
Rosenbröijer skickade inte ens de månadsrapporter till Helsingfors som instruk
tionerna föreskrev. I det stora hela lyser de explicita bedömningarna av Sverige
som militärmakt och potentiell allianspartner genomgående med sin frånvaro.
I en uppsats om de finska militärattacheerna i Stockholm har officeren
Hannu Ahtinen gjort samma iakttagelse om rapporteringens karaktär och
knyter den främst till Carl Rothe och dennes personlighet. Ahtinen menar
att Rothe, som i sin personakt beskrevs som "försiktig och besinningsfull i
utförandet av tjänsten", helt enkelt inte vågade ge sig in på analyser och sub
jektiva bedömningar.14 Det kan ligga något i detta, men i sin förkärlek för
det tekniska, konkreta, och objektivt fastställbara skiljer sig Rothes brev och
rapporter inte väsentligen från hans efterträdares.
Militärattacheernas skrivande verkar genomgående ha styrts av ett ideal
om saklighet och objektivitet, en uppfattning om att militära rapporter skulle
undvika subjektivt tyckande och hålla sig till kalla fakta. Man kan här möjli
gen tala om ett
militär genrekonvention inom den finska generalstabens
utrikesavdelning. Inte heller de sammanställningar över olika länders försvars
väsen som gjordes på utrikesavdelningen i Helsingfors - till stor del baserade
på uppgifter lämnade av militärattacheerna i respektive land - innehöll näm
ligen några explicita slutsatser vad gällde ländernas militärpolitiska betydelse
för Finland. Dessa sammanställningar var torra och tekniska till sin natur och
bestod nästan uteslutande av uppräkningar av fakta om försvarets organisa
tion och ledningsstrukturer, samt lagar och förordningar om värnplikt och
försvarsväsen.15
I 4. Hannu Ahtinen, Sotilnsasim11iestoi111i11ta Ti1kholmass11 1918-1939, [Militärattacheverksam
heten i Stockholm 1918-1939] (opublicerat lärdomsprov vid Finlands Försvarshögskola),
(Helsingfors 2004), s. 23, 37f, 52.
I 5. 'Selvitykset Ruorsin armeijasra' [Utredningar om Sveriges arme], Yleisesikunta Osasro 2,
FRA, SArk-1404/4, 1404/8.
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Rapporteringens innehåll vittnar enligt min bedömning om att de fin
ländska militärattacheerna i Stockholm faktiskt inte såg det som sin primära
uppgift att utvärdera Sverige som en potentiell allianspartner för Finland. Det
är förstås möjligt att material kring detta tema klassats som så hemligt att det
sorterats ut ur materialet och senare förstörts.16 Vad militärattacheerna munt
ligen avhandlat med sina överordnade vid besök i Helsingfors vet vi heller
inte. Martti Turtolas forskning tyder dock på att de direkta förhandlingarna
om försvarssamarbete i ett krigsfall nästan uteslutande fördes på högre nivå.
Ser man till det material som har bevarats i militärattacheernas arkiv be
traktade emellertid militärattacheerna Sverige ur ett annat perspektiv. I deras
korrespondens och rapporter framstår det svenska försvaret inte i första hand
som en potentiell allianspartner utan mer som ett slags kunskapsförråd, som
ett kassaskrin sprängfyllt av militära kunskaper och erfarenheter som Finland
behövde och som det var militärattacheernas jobb att skaffa fram. Det som
främst intresserade dem och upptog deras tankar var vad det gick att få loss
ur detta förråd som gagnade Finland - och hur de kunde lirka ut så mycket
information som möjligt ur sina svenska kolleger. Detta mönster framträder
tydligast under 1920-talet och avtar under 1930-talet, i takt med att Finlands
försvar tekniskt och organisatoriskt närmade sig Sveriges nivå.
Finlands försvarsväsende törstade under 1920-talet efter vapen, utrustning
och bundsförvanter men kanske mest av allt efter kunnande, efter know
how. Eftersom ryska trupper skött Finlands försvar under tiden fram till och
med första världskriget hade man varit tvungen att börja mer eller mindre
från noll när militära organisationsformer och infrastrukturer byggdes upp
efter självständigheten. Det saknades inhemska militära institutioner och tra
ditioner att bygga på. Armen hade visserligen tillgång till mycket erfarna äldre
finländska officerare som gjort karriär i den ryska kejserliga armen. Deras er
farenheter och yrkeskunskaper betraktades emellertid som föråldrade av den
stora gruppen så kallade jägarofficerare, vilka själva endast fått ett slags under
officersutbildning i den tyska armen under världskriger.17
Från den finska militärens sida ökade intresset för samarbete med Sve
rige slagartat när generalstabschefen Oscar Enckell år 1924 avpolletterades
16. Den finska militära underrättelsetjänsten - Byrå V vid generalstaben förstörde stora delar
av sitt arkiv i slutet av andra världskriget för att det inte skulle falla i ryska händer. Mindre
delar av materialet från Byrå V forslades över till Sverige hösten 1944 (den berömda "Stella
Polaris"-operationen), där det senare förstördes eller försvann. Elfvengren (1997), s. l8f.
17. Jarl Kronlund et al., S110111enp11ol11st11s/11itos 1918-1939. P11ol11st11svoi111ie11 ra11ht1n 11j11n histo
ri11 [Finlands försvar 1918-1939. Försvarsmaktens fredstida historia] (Helsingfors 1988).
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efter starka påtryckningar från jägarofficerarna. Enckell, själv utbildad i Sankt
Petersburg, ansåg att samtidens främsta militära förebilder stod att hämta i
Frankrike och var skeptisk till Sveriges militära förmåga. Han efterträddes till
fälligt av jägaröverste Erik Heinrichs, och från år 1925 av jägaröverste Kurt
Wallenius.18 Jägarna beundrade i regel främst den tyska krigskonsten, men
av utrikespolitiska skäl var ett militärt samarbete med Tyskland inte att tänka
på efter ententens seger i världskriget. Den geografiska, kulturella och språk
liga närheten med Sverige underlättade däremot ett kunskapsutbyte. Sveriges
krigsmakt hade visserligen inte egna praktiska erfarenheter av modern krigfö
ring, men nog av ett långvarigt arbete med att utveckla metoder och utrust
ning för modern krigföring i terräng- och klimatförhållanden som var nästan
identiska med Finlands. Framför allt visade sig den svenska officerskåren vara
ytterst välvilligt inställd till att hjälpa sina finska kolleger och dela med sig av
sina kunskaper.

Svensk välvilja
Från första början av sin stationering i Stockholm förmedlade Carl Rothe till
sina överordnade uppfattningen att hans svenska värdar lämnade ut militär
information åt finländarna som de inte ville dela med sig av till andra länder.
I september 1924 rapporterade Rothe till exempel att den svenska armen inte
skulle bjuda in utländska observatörer till sin förestående höstmanöver - of
ficiellt på grund av resursbrist men i själva verket för att man testade nya öv
ningsreglementen som skulle hållas hemliga. Rothe hade emellertid fått veta
att han själv fick närvara, dock inte som officiell gäst utan genom att tjänstgöra
i ett av de regementen som deltog i övningen. Av detta framgick klart och
tydligt, skrev Rothe, "att Sveriges militära myndigheter sätter Finlands mi
litärattache i en helt annan och privilegierad position i förhållande till andra
länders militärattacheer."19
Förutom att det svenska försvaret öppnade många av sina övningar och
anläggningar för besök av finska militärer tog man också från mitten av 192018, Turtola (1987), s, 62, 81.
19. Carl Rothe till chefen för generalstaben 6.9. 1924; se även Rothc till chefen för general
staben 13.12.1923 och 8.1.1924, samtliga i FRA, SArk 1402/6 (11), Den officiella kor
respondensen mellan militärattachen och generalstaben gick på finska, det finska försvarets
tjänstespråk, även om både avsändare och mottagare i många full var svenskspråkiga. Kor
respondensen med svenska, norska och danska militärer sköttes på svenska. Alla citat ur
finskspråkiga dokument är översatta av artikelförfattaren.
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talet årligen emot 10-20 finska officerare till kurser och utbildningar i Sve
rige. (Finska officerare skaffade sig dock högre utbildning också i andra länder
under 1920-talet, framför allt i Frankrike och Tyskland.) En synlig markering
av det särskilt goda förhållandet mellan Sverige och Finlands militärer var att
många svenska officerare tjänstgjorde som lärare på den 1924 grundade krigs
högskolan i Helsingfors.20
De finska militärattacheernas olika önskemål om information, studieplat
ser och inbjudningar till Sverige beviljades i regel. Man kan dock anta att
attacheerna utvecklade en god fingertoppskänsla för vad det lönade sig att be
om och undvek att genera svenskarna med framställningar som sannolikt inte
skulle beviljas. Generalstaben i Helsingfors begärde in faktauppgifter om allt
mellan himmel och jord som man önskade att militärattachen skulle försöka
ta reda på, från svenska armens erfarenheter av nya gevärsmodeller och norska
artillerislädar för vinterbruk till hur tungt de olika skandinaviska armeerna las
tade hästarna i trossen eller hur man bäst skötte sommarförvaringen av solda
ternas skidor.21 Varje sådan begäran föranledde ofta en korrespondens i flera
led med olika uppgiftslämnare och samarbetspartners i Sverige, Norge och
Danmark. En stor del av korrespondensen handlade också om förfrågningar,
tillstånd och praktiska arrangemang i samband med att finska officerare gjorde
studiebesök i Sverige.
Som Turtola visat, arbetade den svenska generalstaben under hela 1920talet utifrån bedömningen att Finlands fortsatta självständighet var viktig även
för Sveriges militära säkerhet. Flera inflytelserika svenska officerare hade år
1918 deltagit som frivilliga i Finlands "frihetskrig", Carl Rothe hade själv un
der kriget varit adjutant åt den svenske översten Ernst Under, vilket säkert
var en bidragande orsak till hans utnämning till militärattacheposten i Stock
holm.22 En annan Finlandsfrivillig officer var den unge generalstabsofficeren
Axel Rappe, som år 1923 gav ut boken Sveriges läge en krigspolitisk studie där
han argumenterade för att bästa sättet att trygga Sverige mot hotet
Ryss
land var att militärt hjälpa Finland att bevara sin självständighet. 23 De svenska
officerare som ansåg att ett försvarsförbund med Finland låg i Sveriges intresse
fortsatte driva kampanj för sin ståndpunkt i den 1927 grundade Ny Militär
20. Kronlund et al. (1988), s. 331.
21. Se bland annat korrespondensen mellan generalstaben och militärattachen i FRA, SArk1401/11, SArk-1402/6.
22. Ahtinen (2004), s. 23.
23. A,cel Rappe, Sveriges läge: en krigspolitisk studie (Stockholm 1923); Iimola (1987), s. 40-44,
49-51, 67-73; Oredsson (1993), s. 263-266.
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Tidskrift samt genom publiceringen år 1930 av den uppmärksammade artikel
samlingen Antingen-eller: Freds- och jörsvarsproblemet i saklig belysning. 24 Som
Sverker Oredsson påpekat, handlade kampanjen inte bara om att motarbeta
den svenska nedrustning som drevs framåt av liberaler och socialdemokrater,
utan även om en historieuppfattning med fokus på svensk stormaktstid där
man kände en ödesgemenskap med Finland och uppfattade att länderna hade
en gemensam historisk uppgift att utgöra Europas norra bålverk mot det ryska
barbariet. 25
De svenska officerarna hade svårt att finna gehör bland politikerna för
denna säkerhetspolitiska doktrin. I det vardagliga samarbetet med finländska
militärer kunde de emellertid i liten skala och relativt omärldigt arbeta för
sakens befrämjande.
fem års erfarenhet av samarbetet med svenska mi
litärer vidhöll sålunda Rothe år 1929 fortfarande att
förhöll sig "med
största välvilja" till Finlands försvar:
Till stöd för min uppfattning vill jag bara hänvisa till de otaliga kom
menderingarna och besöken i Sverige under senaste svenska office
rares svarsbesök i Finland samt till det faktum att Sverige överlåtit både
arme- och marinofficerare som lärare till vår krigshögskola. I mitt dag
liga arbete som militärattache har jag endast mött den största välvilja
och hjälpsamhet såväl från Sveriges militärmyndigheters som enskilda
officerares sida.26
Kunskapsutbytet mellan de två försvarsmakterna blev så omfattande att
militärattachen i Stockholm år 1934, major Lars Ehrnrooth, efter besök vid
svenska krigsskolan och krigshögskolan rapporterade till Helsingfors att ing
enting väsentligen skilde
från den finska officersutbildningen; "den livliga
växelverkan i form av studiekommenderingar och utbyte av reglementen och
facklitteratur har liksom likheterna mellan terrängen i Finland och Sverige
varit ägnade att förenhetliga de ledande principerna för utbildningen."27

24. Helge )ung (red.), Anti11gen-eller :fi'eds- och.forsv11rsproblemet i s11k/ig belyming (Stockholm
1930); Turtola (1987), 104-107.
25. Oredsson (1993).
26. Carl Rothe till Finlands minister i Oslo, Östen Ellving [kopia sldckad till chefen för gene
ralstaben i Helsingfors] 3.5.1929, FRA, SArk-1402/12 (26).
27. Lars Ehrnrooth till chefen för generalstaben 20.6.1934, Tukholman sotilasasiamiehen sel
ostus ajalta 1.-30.Vl.1934 [Militärattachens i Stockholm rapport för tiden 1.-30.4.1934),
FRA, SArk-1621/3 (9).
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Betydelsen av informella kontakter och diskretion
Under sin tid i Stockholm betonade Rothe flera gånger att det främst var i
informella samtal man fick ut den mest intressanta informationen ur svenska
officerare. Formellt var dessa bundna av sekretessregler, men i muntliga sam
tal, helst i informella sammanhang, delade de gärna med sig av sina kunskaper
åt sina finska kolleger. Finlands militärattache i mitten av 1930-talet, Lars
Ehrnrooth, träffade ofta en av sina bästa kontakter och uppgiftslämnare, kap
ten C.A. Ehrensvärd, på dennes morgonritt på Djurgården.28 I ett personligt
hållet brev till generalstabschefen Oscar Enckell, ett par månader efter sin
ankomst i Stockholm 1923, påpekade Carl Rothe att hans lön inte räckte till
för det sällskapsliv som var nödvändigt för tjänstens skötsel; "Herrar officerare
synas sätta mycket stort värde vid uppmärksamhet i form av luncher och mid
dagar och det är vid sådana man lättast får upplysningar och tillfålle till samtal
i militärfrågor."29
Förutom sådana middagssamtal var det bästa sättet att få hemliga upp
gifter av svenskarna att delta i deras övningar och manövrar och där samtala
med olika officerare. Rothe rekommenderade också vid flera tillfällen att ge
neralstaben skulle bjuda in svenska experter på vinterkrigföring till övningar i
Finland. Där skulle de förses med lämpliga följeslagande finländska officerare
som inom ramen för muntliga samtal fick dem att berätta om svensk taktik,
utrustning, utbildningsmetoder, med mera.30
Även stora mängder skriftlig information av känslig karaktär utbyt
tes mellan länderna genom militärattachens förmedling. Finländarna fick till
exempel genom enskilda Finlandsvänliga svenska officerares förmedling ut
hemlig beredning från den svenska försvarskommission som åren 1930-1935
planerade det svenska försvarets framtid.31 Finland försåg i sin tur svenskarna
med underrättelsematerial om förhållandena i Sovjetunionen och information
om de egna metoderna för vinterkrigföring.32 Tidvis skickas sådant material
regelbundet och månatligen från Finland, men huruvida det fanns något for
mellt system för utbytet framgår inte.
28. Se bl.a. lars Ehrnrooth till chefen för generalstaben 31.12.1934, FRA, SArk-1621/3 (9).
29. Carl Rothe till Oscar Enckell, 10.2.1924, FRA, SArk-1402/6-11
30. Se bl.a. Rothe till chefen för generalstaben 21.3.1925, FRA, SArk-1402/9 (15); 11.12.1926,
SArk-1402/10 (19); 7.9.1927, SArk-1407/9 (25); 17.2.1928, SArk-1407/12 (36);
1.11.1928 och 8.3.1929, SArk-1404/12 (26).
31. Bertel Rosenbröijer till chefen för generalstaben 13.4.1932, 27.8.1935, FRA, SArk-1621/3
(9).
32. Se till exempel FRA, SArk-1399/13 (36), SArk-1401/10 (32).
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Det framgår tydligt ur militärattacherapporterna från Stockholm att
svenskarna var måna om att samarbetet skulle skötas så diskret som möjligt,
särskilt till den del det handlade om att dela med sig av militärhemligheter.
När en finsk officer som fått delta i en svensk vintermanöver år 1928 gav en
öppenhjärdig intervju om sina intryck till en stor finsk dagstidning, skrev Carl
Rothe ett upprört brev till sina överordnade i Finland. Det var enligt Rothe
ytterst oklokt att med dylika artiklar fasta uppmärksamhet vid att svenskarna,
vilka i regel höll allt som rörde vinterkrigföring hemligt, på senaste tiden bör
jat dela med sig av sina erfarenheter på området åt finländska militärer. Detta
hade svenska militära myndigheter påpekat för honom:
En viktig förutsättning för de svenska militära myndigheternas ytterst
välvilliga inställning till att överlämna information och erfarenheter
åt oss är för det första förvissningen om att vi inte vidareförmedlar
denna kunskap åt andra och för det andra förtroendet för att vi håller
hemligt det faktum att vi överhuvudtaget fått mottaga information,33
Vad gällde utbyte av utrikes- och säkerhetspolitiskt känsligt material ville
de svenska generalstabsofficerarna ibland att inte ens deras egen regering eller
utrikesförvaltning skulle få nys om saken. Det främsta exemplet är från maj
1925, då Carl Rothe blev invigd i svenska generalstabens avsikter att planera
och förbereda överflyttningen av svenska trupper till en möjlig krigsscen i Fin
land. I ett brev klassat som "Ytterst hemligt" och "Personligt" till generalsta
bens chef i Helsingfors, som verkar finnas bevarat endast som ett handskrivet
utkast i Rothes egen brevkonceptbok, berättade Rothe att Sveriges general
stabschef, generalmajor Carl Gustaf Hammarskjöld, ville skicka chefen för
sin fortifikationsavdelning, generalmajor Henti de Champs, till Finland för
att bekanta sig med terrängförhållandena på Karelska näset, Bara en handfull
höga svenska officerare var invigda i planerna. "Däremot kommer man inte att
anmäla någonting till den nuvarande regeringen eller ens till försvarsminister
Per Albin Hansson", skrev Rothe. "Från svensk sida skulle resan alltså företas
bakom ryggen på den nuvarande regeringen, på generalstabschefens ansvar."
Ett oåterkalleligt villkor för att planerna skulle kunna genomföras var enligt
Rothes svenska kontakter att saken hölls absolut hemlig även i Finland. Fin
ländarna fick inte skriva till svenska myndigheter angående de Champs resa
och någon officiell inbjudan skulle inte skickas,34
33. Carl Rothe till chefen för generalstaben 2.4.1928, FRA, SArk-1407/12 (36).
34. Brevkoncept, Carl Rothe till chefen för generalstaben 4.5.1925, FRA, SArk-1399/12 (33).
JfrTurtola (1987), s. 67-73.
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Ett liknande fall var när Bertel Rosenbröijer som militärattache 1931 för
medlade underrättelsematerial om Sovjetunionens rustningar mellan de båda
generalstaberna.
för den svenska generalstaben general Boustedt för
höll sig positivt till finländarnas initiativ i frågan, men endast på villkor att så
få personer som möjligt vid de två generalstaberna skulle invigas i saken och
att kommunikationen med svenska försvaret endast skulle löpa via Boustedt
personligen. Boustedt ville att den svenska utrikesförvaltningen och till och
med Sveriges militärattache i Helsingfors hölls ovetande om utbytet.35
Orsaken till att de svenska militärerna var så angelägna om diskretion inte
bara gentemot andra stater utan också den egna statsförvaltningen var givetvis
den svenska neutralitetspolitiken, som i princip var oförenlig med ett militärt
samarbete med Finland, särskilt om detta var riktat mot en tredje makt. Turto
la har hittat belägg för att den svenska generalstaben invigde svenska politiker
i sina planer visavi Finland först från åren 1927-1930. Dessa planer framställ
des då inom ramen för ett "sanktionsingripande" auktoriserat av Nationernas
förbund i fall av en sovjetisk aggression mot Finland.36 Det är sannolikt att
Sveriges generalstab i en eller annan form höll den svenska regeringen och
utrikesdepartementet informerade också om det fortlöpande, konkreta mi
litära samarbetet. I så fall var hemlighetsmakeriet snarast ägnat att markera
gentemot finländarna att det "officiella" Sverige inte befattade sig med och
inte förband sig till något som inkräktade på landets neutralitet.

Bedömningar av Sveriges militära förmåga
Om man i Finland hyste vissa förhoppningar om att Sverige på ett eller an
nat sätt skulle komma till undsättning, var en viktig fråga i sammanhanget
givetvis vilken militär förmåga Sverige verldigen var i besittning av. Här kunde
Finlands militärattache i Stockholm i princip ha varit en viktig bedömare.
Han följde från första parkett de försvarspolitiska besluten i Stockholm och
umgicks med ett stort antal svenska officerare med betydande insikter i lan
dets försvar. Kanske just därför förefaller militärattacheerna emellertid ha haft
svårt att självständigt och oberoende skapa sig en objektiv bild av det svenska
försvarets slagkraft. I praktiken bestod deras roll i att förmedla vidare svenska
politikers, journalisters och officerares bedömningar och åsikter. Det råder
35. Bertel Rosenbröijer till chefen för generalstaben 28.3.1931 och 4.5.1931, FRA, SArk1621/3 (8).
36. Turtola (1987), 87-93, 208.
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nämligen ingen tvekan om att det i första hand var vad deras svenska yrkes
bröder anförtrodde dem som formade åtminstone Rothes, Rosenbröijers och
Ehrnrooths uppfattningar om Sveriges styrkor och svagheter. Den bild av Sve
riges försvar som den svenska officerskåren ville ge finländarna färgade därmed
starkt deras skrivelser till sina överordnade.
Den kanske största möjligheten att bilda sig en egen åsikt hade militärat
tacheerna när de deltog i det svenska försvarets större övningar och besökte
olika militära inrättningar. I rapporteringen från dessa "fältstudier" fokuserade
emellertid attacheema, särskilt Carl Rothe, på att snappa upp information om
tekniska och organisatoriska lösningar som finländarna kunde använda i sitt
eget försvar. Från svenska armens stora vinterövning 1925 rapporterade till
exempel en fascinerad Rothe om soldaternas sovsäckar, vilka tydligen var en
för honom okänd innovation.37 Man kan visserligen härifrån härleda att atta
cheerna över lag betraktade det svenska militära kunnandet som högtstående
och av stor nytta för Finland, men det följer inte att de skulle ha uppfattat det
svenska försvaret som särskilt starkt.
Carl Rothes uppskattning av de svenska officerarnas yrkeskunnande är up
penbar. Tack vare beväringarnas höga bildningsnivå och goda fysik kunde be
fälet enligt Rothe fa till stånd häpnadsväckande resultat under den otillräckliga
övningstiden. Lika uppenbart är emellertid att han betraktade den allmänna
försvarsviljan i Sverige som svag. Jämfört med finska soldater salrnade svenska
soldater enligt Rothe seghet, uthållighet och tålamod, men hade höga krav
vad gällde beklädnad och särskilt bespisning.38 Han betraktade förkortningen
av de värnpliktigas militärutbildning i mitten av 1920-talet som ett allvarligt
överslag och hänvisade flera gånger till utlåtanden av svenska militärinspek
törer som hävdade att det var omöjligt att under den förkortade övningstiden
utbilda fältdugliga trupper.39
Den mest omfattande helhetsbedömningen av det svenska försvaret i mi
litärattacheernas arkivmaterial utgörs av en "Promemoria om tjänstgöringsti
dens utveckling i Sverige", daterad den 30 juni 1927 i Helsingfors. Ingen för37. Carl Rothe till chefen för generalstaben 21.3.1925, 'Ilmoitus tekemistäni havainnoista jal
kaväen upseereja varten järjestetyn ta!vikurssin aikana 25/2--21/3 1925' [Anmälan om mina
observationer på vinterkursen för infanteriofficerare 25.-21.3.1925), FRA, SArk-1402/9
(15).
38. Carl Rothe till chefen för generalstaben, [Rapport från svenska armens hästövningar]
17.11.1925, FRA, SArk 1402/9 (15).
39. Carl Rothe till chefen för generalstaben 22.3, 2.12., 16.12.1926, FRA, SArk-1402/10 (19);
10.2.1928, SArk-1407/12 (25).
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fattare är utsatt, men den är gissningsvis skriven av Bertel Rosenbröijer, som
vid denna tid var
för utrikesavdelningen på generalstaben i Helsingfors.
Rosenbröijer hade under våren det året vikarierat Carl Rothe som militäratta
che i Stockholm och där haft möjlighet att träffa svenska officerare och samla
material för promemorian. 40
Textens författare dömde fullständigt ut den svenska försvarsreformen
1925, som han menade var baserad på önsketänkande, lösa antaganden, po
litisk opportunism och nonchalans av militär sakkunskap. Utan någon saldig
bedömning av försvarets behov eller landets ekonomiska bärförmåga tävlade
de politiska partierna om vem som kunde bjuda högst i en auktion om hur
stora budgetmedel som kunde omfördelas från försvaret till andra ändamål.41
Resultatet var enligt promemorian att Sverige inte längre hade militär förmåga
att försvara hela sitt territorium mot en angripare. De värnpliktigas grundut
bildning, som skurits ner från 240 till 140 dagar (inklusive repetitionsövning
arna), var helt otillräcklig för att utbilda fältdugliga trupper. Sverige kunde i
en kris endast mobilisera fyra fördelningar (divisioner) av de tolv som landets
försvarsplan förutsatte. Det fanns varken utbildat befäl eller utbildat manskap
för reservfördelningarna.
Reformen baserade sig enligt promemorian på den politiska uppfattningen
att Sverige inte hotades av någon attack i erövringssyfte från något håll. Det
svenska folket accepterade nedkörningen av försvaret eftersom den över hund
raåriga freden gjort svenskarna bekväma och ovilliga till en lång militärtjänst
göring. "Den långa freden och bevarandet av neutraliteten under världskriget
har i folket inrotat tron att Sverige i framtiden förskonas från krig." Högerop
positionens motargument att reformen skapade ett militärt vakuum bakom
Finlands rygg och ytterligare försämrade Finlands sedan tidigare utsatta läge
fick inget stöd av majoriteten.
Det intressanta med promemorian är, att den direkt stöder sig på bedöm
ningar gjorda av höga svens/ca officerare när den dömer ut Sveriges militära
förmåga; framför allt inspektionsberättelser från åren 1924-1926 av bland
andra fördelningscheferna och inspektörerna för infanteriet, kavalleriet och
artilleriet. Dessa rapporter finns även med som bilagor till promemorian. Carl
40. Promemoria palvelusaikakysymyksen kehiryksesrä Ruotsissa 1927, 30.6.1927, FRA, SArk1408/J 4 (20).
41. Kontrasten är stor mot Carl Rothes torrt sakliga rapport om försvarsreformen år 1925, som
utan omdömen eller kommentarer sammanfattade regeringspropositionen, urskottsbetän
kander och riksdagens beslut. Carl Rothe till generalstabens chef 16.6.1925, FRA, SArk1402/9 (15).
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Rothe hade skickat över dem till generalstaben i Helsingfors redan år 1926
och skickade nya motsvarande rapporter med samma innehåll år 1928.42
Det fanns givetvis förhoppningar både på svensk och på finsk sida att den
försvarskommission som arbetade I 930-1935 skulle få till stånd en radikal
förändring i den svenska militära förmågan. Ännu år 1934 rapporterade emel
lertid Lars Ehrnrooth att biträdande chefen för lantförsvarets kommandoexpe
dition (den verkställande grenen av lantförsvarsdepartementet), uttryddigen
en Finlandsvänlig officer, sagt honom rakt på sak att en svensk militär insats i
Finland var omöjlig så länge värnplikten i Sverige var bara 140 dagar. Trupper
med så kort utbildning dög endast på egen grund, men hade varken den disci
plin eller kunnighet som krävdes om de skulle sändas över Bottenviken.43
Under intryck av det försämrade internationella läget i Europa beslöt
svenska riksdagen 1936 att modernisera den svenska krigsmakten, utöka ar
men från fyra till sex fördelningar, och förlänga övningstiden för värnpliktiga
från 140 till 175 dagar.44 Försvarskommissionens betänkande 1935 och för
svarsbesluten 1936 uttryckte enligt Lars Ehrnrooth en förstärkning av den
allmänt taget svaga försvarsviljan i Sverige och kvalitativa förstärkningar av
försvaret. Han ansåg ändå att vämpliktstiden trots en liten förlängning förblev
helt otillräcldig.45
Lars Ehrnrooth byttes ut mot Väinö Palojärvi, en äldre officer med längre
erfarenhet och högre militär utbildning, när krigshotet började bli uppenbart
år 1937. Enligt Hannu Ahtinen gjordes detta i syfte att påskynda samarbetet
mellan de nordiska länderna kring materialinförskaffningar.46 De sista åren
före andra världskrigets utbrott framstår mycket riktigt Sverige i militärat
tachens korrespondens primärt som en producent av krigsmateriel och ett
transitland för vapen från andra länder.
Överste Palojärvi, Finlands sista militärattache i Skandinavien under mel
lankrigstiden, konstaterade år 1938 att man fortfarande inte kunde tala om
42. Carl Rothe till chefen för generalstaben 22.3.1926, FRA, SArk-1402/10 (19); 10.2.1928,
SArk-1407/12 (36).
43. Lars Ehrnrooth till chefen för generalstaben 30.12.1933, 31.3.1934 och 22. J 2.1934, FRA,
SArk-1621/3 (9).
44. Arvid Cronenberg, 'Kapplöpning med tiden: svensk krigsorganisation och krigsplanering'
inför andra världskriget (Stockholm 1989),
i Bo Hugemark (red.), Stor111vami11g:
s. 91-122; Lars Ericson, Medborgare i vapen: värnplikten i Sverige under två sekler (Lund
1999), s. 129f.
45. Lars Ehrnrooth till chefen för generalstaben 27.8.1935, FRA, SArk-1621/3 (9), 28.11.1925,
3.4.1936 och 24.2.1936, SArk-1621/4 (10).
46. Ahtinen (2004), s. 57f.
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någon "normal" försvarsberedskap i Sverige till följd av nedskärningarna på
1920-talet. De årsklasser som ryckt in 1925-1936 hade fått en "alldeles un
derhaltig" militär fostran. Palojärvi var föga imponerad av vad han fått se på
svenska försvarets höstövning 1938. Övningens förlopp bekräftade Palojärvis
uppfattning om hur "teoretiskt kunnande alltid
större vikt i Sveriges
arme än praluisk förmåga". Befälet saknade rutin och vana att hantera trupp,
och vågade enligt Palojärvi inte kräva några verkliga kraftansträngningar av
soldaterna.47
Sammanfattningsvis var det inte någon rosig bild av Sveriges militära för
måga militärattacheerna förmedlade till Finland. Under 1920-talet framstod
ännu det svenska kunnandet på militärområdet som mycket eftertraktat, men
under 1930-talet verkar militärattacheerna i allt mindre grad ha upplevt att
det finska försvaret hade någonting att lära sig av svenskarna. I och med att
. det svenska försvaret enligt rapporterna inte ens hade kapacitet att försvara
det egna territoriet, svävade ett stort frågetecken över vilka resurser Sverige
verkligen kunde lösgöra för en militär intervention i Finland. Det svenska
försvaret gjorde inga försök att gentemot finländarna dölja detta faktum. Vissa
officerare skickade alltså tvärtom signaler till kollegerna i grannlandet om att
hjälp inte fanns att få.

Militär hjälp från Sverige?
Bara vid sällsynta tillfållen kommenterade militärattacheerna i sin rapporte
ring frågan om
var gränsen gick för
samarbetsvilja i militära
frågor. Av allt att döma baserade Finlands politiska och militära beslutsfattare
sina uppfattningar om utsikterna för en militärpakt med Sverige främst på
andra källor. Det är ändå intressant att försöka utröna vilka uppfattningar de
olika militärattacheerna själva bildade sig, utifrån sina omfattande kontakter
med svenska officerare. Några enstaka dokument i militärattacheernas arkiv
ger fingervisningar i frågan.
I samma brev år 1925 där Carl Rothe berättade att svenskarna ville skicka
generalmajor de Champs till Finland för att rekognosera på framtida slagfält
för svenska interventionstrupper, reflekterade han över orsal{erna till svensk
arnas initiativ. Han konstaterade att synsättet inom den svenska officerskåren
under den tid han varit i Stockholm ett och ett halvt år allt ldarare utveck47. Väinö Palojärvi till chefen för generalstaben 28.9.1938 och 12.10.1938, FRA, SArk-1621/4
(10).
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lats mot ståndpunkten att Sverige och Finland i fall av krig borde uppträda
tillsammans. Tron på Finlands möjligheter att bevara sin självständighet, som
i början varit svag i Sverige, hade småningom stärkts. Militärpolitiska studier
i samband med den förestående svenska försvarsreformen år 1925 hade visat
att Finlands självständighet gav Sverige stora fördelar och att det därför lönade
sig för Sverige att stöda grannlandet. När nu de svenska politikerna stod i
beråd att skära ner försvaret och förminska armen ansåg den svenska militär
ledningen enligt Rothe att de återstående resurserna inte skulle räcka för att
försvara Sverige mot en rysk attack vid de egna gränserna. "Deras intresse att
hjälpa oss och därmed hålla faran på längre avstånd blir större."48
Rothe kommenterade inte innebörden i att de svenska militärerna ville
hemlighålla planerna från sin egen regering. Som för att påminna generalsta
ben i Helsingfors om de politiska realiteterna underströk han emellertid i slu
tet av brevet att det i Sverige endast var officerskåren och en del av högern som
omfattade åsikten att det lönade sig för Sverige att delta i Finlands försvar.49
Rothe bedömde år 1925 att det bland svenska officerare fanns en växande
opinion för att Sverige borde ingå en försvarsallians med Finland. Han verkar
senare under 1920-talet ha förhållit sig försiktigt optimistisk till att kretsen
kring Ny Militiir Tidskrift och Antingen-Eller skulle få politikerna och den all
männa opinionen med sig. År 1929 skrev han nämligen till sina överordnade
att mycket förändrats sedan år 1923, då knappast någon offentligt vågat stö
da utrikesminister Hedenstiernas utspel om ett försvarsförbund; "nu är hela
Sveriges officerskår och största delen av försvarsvännerna offentligt av denna
åsikt". Fastän ingenting konkret ännu uppnåtts, hade den allmänna opinio
nen enligt Rothe utvecldats så att saken kunde diskuteras mycket öppnare än
tidigare.5° I ett konfidentiellt brev till generalstabschefen samma år under
strök han emellertid att det skulle krävas lång tid innan den allmänna opinio
nen kunde omfatta denna åsikt. Utan stöd av en stark opinion var svensk hjälp
mycket osäker och svenskarnas löften inte att lita på, varnade Rothe.51
Ett orosmoln i sammanhanget var de radikalt nationalistiska tendenserna i
Finland, som bland annat tog sig uttryck i strävanden att förfinska landets kul
turella och ekonomiska liv. De svenskspråkiga i Finland upplevde att man för
sökte tränga ut dem från offentliga arenor och inskränka deras kulturella och
48.
49.
50.
51.

Brevkoncept, Carl Rothe till chefen för generalstaben 4.5.1925, FRA, SArk-1399/12 (33).
Ibid.
Carl Rothe till chefen för generalstaben 23.7.1929, FRA, SArk-1402/12 (26).
Brevkoncept, Carl Rothe till chefen för generalstaben 20.4.1929, FRA, SArk-1399/12
(33).
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medborgerliga rättigheter. I Sverige upplevdes angreppen på svenskans tradi
tionellt starka ställning i Finland som riktade även mot Sverige och svenskhe
ten över lag. Rothe varnade redan åren 1925-1926 för att språkstriden och
särskilt åtgärder som uppfattades som riktade mot svenskspråldga officerare
inom Finlands försvarsmakt undergrävde stödet för militärt samarbete bland
officerare i Sverige.52 Hans efterträdare, Lars Ehrmooth, skrev i samband med
sin ankomst till Stockholm 1933, att svenska officerare hälsat honom välkom
men men även genast låtit honom förstå att den finska språkpolitiken inte
kunde undgå att påverka den svenska armens och allmänhetens inställning till
Finland i negativ riktning.53
De starka signalerna från Sverige, som även förmedlades av Finlands am
bassadör och f.d. statsminister J.K. Paasikivi, ledde faktiskt till att Finlands
politiska och militära ledning engagerade sig för att avsluta språkstriden.
Bland annat marskalk Gustaf Mannerheim lyckades framgångsrikt inverka på
äktfinnarna genom att ställa språkfrågan mot försvarsfrågan.54
Trots att officersgruppen kring Antingen-eller fick stort inflytande på den
svenska parlamentariska försvarskommission som arbetade åren 1930-1935,
lyckades man från finländsk sida emellertid inte övertala Per-Albin Hanssons
socialdemokratiska regering till något försvarsavtal. Lars Ehrnrooth målade
i sin kvartalsrapport från senhösten 1934 utsikterna framöver i dystra fär
ger. Finland och Sverige hade under året fört resultatlösa förhandlingar om
att tillsammans befästa Ålandsöarna. Pressdebatten kring frågan hade enligt
Ehrnrooth huvudsakligen uttryckt en "kylig passivitet" i förhållande till Fin
lands försvar. Opinionen i Sverige såg enligt Ehrnrooth inte Finland som en
samarbetspartner, utan tvärtom som en stat, vilken i ett kommande storkrig
genom omständigheternas tvång kunde hamna på fiendens sida. Befästningar
på Ålandsöarna kunde därför plötsligt utgöra ett fientligt fäste i omedelbar
närhet av Sveriges huvudstad.55
Ehrnrooth bedömde år 1935 att Sveriges officerskår i allmänhet nog var
för ett fast samarbete med Finland, men att frågan var så delikat att man
inte ville tala om den offentligt. Från Finlandsvännernas festtalsretorik var det
enligt Ehrnrooth ett mycket långt steg till att Sveriges folk eller åtminstone
52. Carl Rothe till chefen för generalstaben 12.2.1925, FRA, SArk-1402/9 (15); 23.2. och
21.11.1926, SArk-1402/10 (l 9).
53. Lars Ehrnrooth till chefen för generalstabens II avdelning 23.11.1933, Lars Ehrnrooth till
chefen för generalstaben 30.12.1933, 31.3.1934 och 22.12.1934, FRA, SArk-1621/3 (9).
54. Paasivirta (1984), s. 410; Kronlund (1988), s, 418.
55. Lars Ehrnrooth till chefen för generalstaben 22.12.1934, FRA, SArk 1621/3 (9).
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inflytelserika element skulle vara villiga att ge mer än materiellt understöd
i en verklig kris. På basis av pressdebatten menade Ehrnrooth att den stora
allmänheten i Sverige vore redo att försvara sitt land först när en anfallsbe
redd fiende stod omedelbart vid det egna landets geografiska gränser.56 Vid
årsskiftet 1936-1937 konstaterade han att det främst var yngre truppoffice
rare som talade öppet om ett försvarssamarbete. Generalstabsofficerarna var
försiktigare, vilket enligt Ehrnrooth berodde på deras närmare kontakt med
partipolitikerna och deras "medvetande om den stora allmänhetens försiktiga,
likgiltiga eller fördomsfulla inställning" till en öppen allians. Hur uppriktigt
många i officerskåren än otvivelaktigt kände för Finlands sak, vore det enligt
honom ett misstag att i Finland fästa alltför stora förhoppningar vid dem.57
Med facit på hand kan vi konstatera att i den mån beslutsfattarna i Hel
singfors uppmärksammade militärattacheernas lägesbedömningar borde de
ännu år 1937 ha haft en ganska realistisk uppfattning om möjligheterna till
en allians med Sverige. På basis av det bevarade materialet var emellertid sig
nalerna från militärattacheerna svaga och kom med långa mellanrum. Från
de avgörande åren 1938-1939 finns dessutom praktiskt taget inget skriftligt
material om frågan i militärattacheernas arkiv.

Kollegialitet, imitation och budskapet från Stockholm
En sista aspekt i militärattacheernas rapportering från Stockholm som är värd
att lyfta fram här är den anda av kollegialitet de verkar ha upplevt i samröret
med officerare från de andra nordiska länderna. Mest umgicks de med svenska
officerare, främst stabsofficerare i Stockholm, men även med truppofficerare i
landsorten i samband med besök på övningar och truppförband. Stämningen
på dessa sammankomster framstår i rapporteringen i regel inte som enbart
artig och affärsmässig, utan snarare som varm, kollegial, rentav hjärtlig. Mili
tärattacheerna hade förstås ett visst egenintresse i att gentemot sina överord
nade beskriva sina kontaktnät i Sverige i ett fördelaktigt skimmer, men det är
knappast hela orsaken till andan i dessa beskrivningar.
Trots sina starka anknytningar till olika nationalstater, delade svenska och
finska officerare till stora delar en internationellt präglad officerskultur. Man
hade en likartad utbildning och en likartad social bakgrund. Av Finlands mel
lankrigstida militärattacheer i Stockholm var de tre första svenskspråkiga.
56. Lars Ehrnrooth till chefen för generalstaben 30.12.1935, FRA, SArk 1621/3 (9).
57. Lars Ehrnrooth till chefen för generalstaben 31.12.1936, FRA, SArk-1621/4 (10).
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Både Bertel Rosenbröijer och Lars Ehrnrooth tillhörde finländska adelssläkter,
medan Carl Rothe var son till en bankdirektör och Väinö Palojärvi stammade
från en finsk godsägarsläkt.58 Detta saknade kanske inte betydelse med tanke
på att en fjärdedel av det högre svenska befälet kring år 1930 fortfarande var
adelsmän och fyra femtedelar av generalstabsofficerarna hade överklassbak
grund.59
Kollegialiteten mellan militärattacheerna och deras svenska yrkesbröder
kom inte bara till uttryck i hur man trivdes tillsammans vid möten och mid
dagar och den stora vikt som fästes vid att man dekorerade varandra med
militära ordenstecken som tack för gott samarbete.6° Kollegialiteten kan också
skönjas i hur de finländska militärattacheerna till synes rätt okritiskt anam
made den svenska officerskårens utsagor om det svenska försvaret och svensk
försvarspolitik. Det var i främsta hand svenska officerares omdömen om det
svenska försvarets tillstånd - i form av rapporter, betänkanden och muntliga
uppgifter - som förmedlades till Helsingfors. Militärattacheerna var långti
från några objektiva utomstående observatörer med kritisk distans. Snarare
kunde man tala om ett slags militär intertextualitet eller imitation i de finska
militärattacheernas rapporter, fyllda av direkta och indirekta hänvisningar till
och ekon av svenska militära utredningar och rapporter. Det mesta i rappor
teringen var uppsnappat och lånat, återgivet och cirkulerat ur yrkesmilitära
diskurser i Sverige.
I de finländska militärattacheernas bild av en svag svensk försvarsvilja, en
allmän opinion ovillig att göra uppoffringar för försvaret, soldater som blivit
litet för bekvämliga av den långa freden, kom den svenska yrkesofficerskårens
perspektiv på det svenska samhället till uttryck, och där flöt uppenbarligen
de svenska och finska officerarnas perspektiv samman. Civila politikers in
blandning i de svenska försvarsbesluten framställdes som olycklig och kon
trasterades mot militär sakkunskap. En grupp undanhölls däremot kritik i
militärattacheernas rapportering och framställdes istället som innehavare av
en högtstående yrkeskunnighet: de svenska officerarna.
Gunnar Åselius har beskrivit hur svenska officerare under decenniet före
första världskriget förstod utformningen av den nationella säkerhetspolitiken
58. Finlands nationalbiogmji, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8670/ och http://
www.kansallisbiografia.fi/kb/arcikkeli/7824/, läst 2012-08-22. Ahtinen (2004), s. 23.
59. Göran Andolf, 'Den svenska officerskårens sociala ursprung under 1900-talet', .Militärhisto
risk tidskrift 1984, s. 75-131, här s. lOlf.
60. Se till exempel Bered Rosenbröijer till chefen för generalstaben 19.2.1930, 3.8.1931 och
18.9.1931, FRA, SArk-1621/3 (8-9).
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som hörande till yrkeskårens främsta ansvarsområden. Försöken att stärka den
politiska kontrollen över försvarssektorn uppfattades därför av officerarna som
"tjuvskytte" på deras professionella jaktmarker. 61 Som Sverker Oredsson visat,
levde dessa attityder kvar åtminstone inom aktivistiska officersklickar ända
fram till andra världskriget. 62 Kent Zetterberg har karakteriserat försvaret som
den sektor det var svårast att etablera en effektiv parlamentarisk kontroll över i
samband med demokratiseringen av samhället under början av 1900-talet. 63
Den enda av de fyra finska militärattacheerna som uttalade sig kritiskt om
den svenska officerskåren var överste Väinö Palojärvi. Som finskspråkig höll
han möjligen större distans till sina svenska kolleger, men han hade också en
gedignare tidigare yrkeserfarenhet än de andra militärattacheerna, utifrån vil
ken han bedömde vad han såg i Sverige. Hans attityd skvallrar möjligen även
om den finska officerskårens stigande självförtroende i förhållande till sina
svenska kolleger mot slutet av mellankrigstiden.
Vilken betydelse hade kollegialiteten för militärattacheernas arbete och
deras perceptioner av försvar och försvarspolitik i Sverige? Som vi sett möjlig
gjorde den svenska officerskårens och försvarsledningens välvilliga inställning
att Finlands försvarsmakt fick stor tillgång till svenskt militärt kunnande. Den
bild av det svenska försvarets verldiga insatsförmåga militärattacheerna för
medlade till Helsingfors var emellertid negativt fårgad. Deras fåtaliga bedöm
ningar av möjligheterna till att Sverige i ett skarpt läge verldigen skulle ställa
upp för Finlands försvar var likaså präglade av försiktighet och i Lars Ehrnroo
ths fall av markerad skepsis. I ljuset av en helhetsbild av militärattacheernas
varseblivning av förhållandena i Sverige förefaller det sannolikt att detta var
just den bild som flertalet av deras svenska kontakter ville projicera till Hel
singfors. Det var ett slags dämpad varningssignal från den svenska officerskå
ren; att man inte i Helsingfors skulle räkna allt för mycket med det svenska
försvaret, som de svenska officerarna själva uppfattade som försvagat och lam
slaget av den parlamentariska nedrustnings- och neutralitetspolitiken.

61. Gunnar Åselius, The ''Russian menace" to Sweden: The belief system of a small power security
elite in the age ofimperialism (Stockholm 1994),s. 45-50.
62. Oredsson (1993).
63. Kent Zetterberg, 'Riksdagen, MO och försvarets demokratisering 1914-1945. En studie i
reformsträvanden och Militieombudsmannens (MO) verksamhet', Militärhistorisk tidslcrift
2008,s. 55-107,här s. 56-60.

n3

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

Käll- och litteraturförteckning
Arkiv
Finlands Riksarkiv (FRA), Generalstabens IV byrås arkiv

Tryckta källor och bearbetningar
Ahtinen, Hannu, Sotilasasiamiestoiminta Tul,holmassa 1918-1939, [Militär
attacheverksamheten i Stockholm 1918-1939] (opublicerat lärdomsprov
vid Finlands Försvarshögskola), (Helsingfors 2004).
Andolf, Göran, 'Den svenska officerskårens sociala ursprung under 1900-ta
let', Militärhistorisk tidskrift 1984, s. 75-131.
Carlgren, Wilhelm M., Sverige och Baltikumfi'ån mellankrigstid till efterkrigsår:
en översikt (Stockholm 1993).
Castren, Klaus, Suomen sotilasasiamiehet 1918-1944 [Finlands militäratta
cheer 1918-1944] (Helsingfors 1999).
Cronenberg, Arvid, 'Kapplöpning med tiden: svensk krigsorganisation och
krigsplanering' i Bo Hugemark (red.), Stormvarning: Sverige infor andra
världskriget (Stockholm 1989), s. 91-122.
Elfvengren, Eero, Suomen yleisesikunnan organisaation synty ja vakiintuminen
vuosina 1918-1925 [Uppkomsten och etablerandet av den finska general
stabens organisation åren 1918-1925] (Helsingfors 1997).
Ericson, Lars, Medborgare i vapen: värnplikten i Sverige under två sekler (Lund
1999).
Eriksson, Fredrik, F1'ån Viborg till Narva och Lemberg: Svenska militärattache
ers bedömningar av östersjöonu'ådet under mellankrigstiden (kommande).
Finlands nationalbiografi, http://www.kansallisbiografia.fi/
Jung, Helge (red.), Antingen-eller :fir:ds- ochforsvarsproblemet i saklig belysning
(Stockholm 1930).
Kalela, Jorma, Grannar på skilda vägar: det finländsk-svenska samarbetet i den
finländs/,a och svenska utrikespolitiken 1921-1923 (Helsingfors 1971).
Kallenautio, Jorma, Suomi katsoi eteensä. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka
1917-1955 [Finland såg sig för. Det självständiga Finlands utrikespolitik
1917-1955] (Helsingfors 1985).
Kronlund, Jarl, et al., Suomen puolustuslaitos 1918-1939. Puolustusvoimien
rauhan ajan historia [Finlands försvar 1918-1939. Försvarsmaktens freds
tida historia] (Helsingfors 1988).

n4

Rapport från det militära samarbetets vardag- finska militärattacheers
syn på Sverige och svensk-finsk militär samverkan, 1924-1939

Lönnroth, Erik (red.), Den svensl,a utriluspolitiluns historia. Vol. 5, 1919-1939
(Stockholm 1959).
Oredsson, Sverker, 'Stormaktsdrömmar och stridsiver. Ett tema i svensk opi
nionsbildning och politik 1910-1942', Scandia 59:2 (1993), s. 257-296.
Paasivirta, Juhani, Suomija Eurooppa 1914-1939 [Finland och Europa 19141939] (Helsingfors 1984).
Rappe, Axel, Sveriges läge: en krigspolitisk studie (Stockholm 1923).
Sturfelt, Lina, 'Utanför krigskartan. Första världskrigets svenska berättelser
om neutralitet och modernitet', i Magnus Jerneck (red.), Fred i realpoliti
/uns skugga (Lund 2009), s. 143-167.
Turtola, Martti, Från Torne älv till Systerbäck: hemligt försvarssamarbete mellan
Finland och Sverige 1923-1940 (Stockholm 1987).
Wawrzeniuk, Piotr, Med osälur utgång: Sverige, Finland och Estland i polsk
militärrapportering 1918-1939 (kommande).
Zetterberg, Kent, 'Riksdagen, MO och försvarets demokratisering 19141945. En studie i reformsträvanden och Militieombudsmannens (MO)
verksamhet', Militärhistorisk tidskrift (2008), s. 55-107, här s. 56-60.
Zetterberg, Kent, Konsten att överleva - Studier i Sveriges forsvai; strategi och
säkerhetspolitik under 200 år (Stockholm 2007).
Åselius, Gunnar, 7he "Russian menace" to Sweden: 77Je belief system oja small
power security elite in the age ojimperialism (Stockholm 1994).

n5

Med staten som husvärd
en undersökning av officerarnas
inkvartering inom indelningsverket 1776-1807
Christopher Arunasalam

Denna artikel bygger på min C-uppsats i militärhistoria, framlagd vid För
svarshögskolan 2010.
Inledning
Indelningsverket har rötter från Gustav Vasas tid och under Gustav Il Adolfs
regeringstid tillämpades principen att avlöna officerare i form av naturaskatter
från anslagna kronohemmanen, något som benämnts som det äldre indel
ningsverket. Systemet byggdes dock ut för att omfatta samtliga officerare i den
icke-kontantavlönade armen. Detta skedde med hjälp av indragna hemman
från den stora reduktionen under 1680-talet, genomförd av Karl X:J.l Resul
tatet blev det så kallade yngre inledningsverket som godkändes vid riksdagen
1682. Det kvarstod sedan i relativt oförändrad form fram tills dess att man
under 1800-talet successivt gick över till att avlöna de indelta officerarna med
kontanta löner. Boställssystemet avvecklades slutligen 1875. En viktig anled
ning till indelningsverkets tillblivelse var statens svårigheter att kontantavlöna
1.

Fredriksson, Berndt, "Folk och försvar. Agrarsamhället och det militära indelningsverket i
Närke 1680-1901", i Fr«11 bergslng och bondebygd, Örebro lii11s 1m1se11111, Örebro 1997 och
Gerhardsson, Björn, "Boställen och karaktärshus. Något om boställssystemet i Örebro län
och dess avveckling under 1800-talet", i Från bergslng och bondebygd, Örebro läns museum,
Göran: "Indelningsverkets militära boställen. Vad vet vi egent
Örebro 1997: s. 12,
ligen?", Militärhistorisk tidskrift 2002: s. 176.
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en stor stående krigsmakt. Detta hade sin grund i Sveriges huvudsakligen
agrara ekonomi som inte kunde generera kontanta skatteintäkter i tillräcldig
utsträckning. Med indelningsverket kunde staten avlöna sin arme med natu
raskatter direkt från skattebetalarna, utan att behöva insamla och omfördela
resurser för det ändamålet på central nivå. Indelningsverket bestod även av
rusthållet och båtmanshållet som däremot inte kommer att beröras närmare
här. 2 Därutöver hade indelningsverket en civil sida. I princip alla civila äm
betsmän på regional och lokal nivå avlönades också med indelta löner. Det
civila indelningsverket var dock till sin omfattning betydligt mindre än dess
militära motsvarighet.
En aspekt av systemet var att man, genom att tillhandahålla så kallade
karaktärshus, kunde lösa det inkvarteringsproblem som uppstod i fredstid för
officerarna och underofficerarna. Ett karaktärshus var själva boningen på bo
stället vars storlek och utformning berodde på innehavarens tjänst och värdig
het. Övriga ekonomibyggnader så som fähus och stall var innehavaren själv
ansvarig för att uppföra och underhålla. En major var således berättigad till ett
större hus än vad en fåmik var. Officeraren skulle bo på och helst bruka sitt
boställe. Avkastningen från detta öch räntorna från tilldelade hemman skulle
utgöra lönen.3 Hur systemet fungerat i praktiken och mer i detalj är däremot
mindre väl undersökt. Forskning som gjorts på enskilda indelningar och rege
menten har visat att det ibland saknades ståndsmässiga karaktärshus.4
Syftet med denna artikel är att försöka kartlägga i vilken utsträckning in
delningsverket löste sin uppgift att vid sidan av att vara ett lönesystem, också
tillhandahålla inkvartering för dess officerare. Detta sker genom en analys av
karaktärshusen på boställena vid de indelta regementena i Sverige-Finland
mellan åren 1776 och 1807. Avsikten är att skapa en översiktsbild över förhål
landena i riket. Frågeställningarna som här kommer att besvaras är: vilka regi
onala skillnader avseende officerarnas inkvartering genom karaktärshus finns
i riket? Hur utvecklades inkvarteringen under perioden? Vilka mönster fanns
i kronans anslående av medel för reparationer och byggande av karal{tärshus?
Resultaten diskuteras med utgångspunkt i hur detta påverkade indelnings2.

Thisner, Fredrik: "Det senfeodala resurssystemet och den agrara revolutionen några upp
slag inför en studie av indelningsverket 1721-1833", Militärhistorisk Tidskrift 2008: s.
31-32.
3. Gerhardsson, 1997: s. 70-71.
4. Se exempelvis 1hisner, Fredrik: Militiimatens
- Officertjiinstens socialreprod11ktiv11
fimktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala
2007: s. 109-110.
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verkets praktiska tillämpning jämfört med vad förordningarna bestämt. Med
andra ord handlar det om att försöka se om inkvarteringsproblematiken även
fick vidare konsekvenser för systemets sätt att fungera. Ambitionen är därmed
att öka förståelsen för boställenas funktion som inkvarteringsförättningar och
på så sätt ge nya ingångslägen för vidare forskning i ämnet.

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
Sveriges ekonomi var under 1700-talets andra hälft fortfarande i stort sett
agrar. Under 1700-talets lopp tog emellertid den agrara revolutionen fart. Den
svenska spannmålsproduktionen ökade med 75 procent mellan åren 1720 och
1815. 5 I Sverige var en stor del av skatterna frysta genom indelningsverket,
vilket innebar att staten inte kunde ta del av stora delar av produktionsökning
en. 6 Istället var det bönderna, som kunde behålla allt större delar av överskot
tet och på sikt nyinvestera i jordbruket.? Med ökad produktion och välstånd
ökade även priserna i landet, vilket gjorde att staten rimligen fick handskas
med ökade utgifter såväl som med sjunkande skatteintäkter relativt sett. 8 De
ökande kostnaderna och minskande skatteintäkterna borde rimligtvis även ha
påverkat den stående krigsmaktens finansiering. 1700-talets kostsamma krig
- inte minst det pommerska kriget 1757-62 - tillsammans med den stora
andelen skatteintäkter låsta i indelningsverket borde lett till att den svenska
statens kassor var tämligen tomma. Därmed var det svårt för staten att upp
rätthålla alla systemets delar, exempelvis den ståndsmässiga inkvarteringen åt
dess indelta officerare. De allt mer förmögna officerarna i Sverige som presen
teras i Fredrik Thisners avhandling Militärstatens arvegods - Ojficertjänstens
socialreproduletiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720--1800, borde även
med tiden fått allt större anledning att välja bort brukandet av det statligt till
handahållna, temporära, bostället och istället ägna sig mer åt en egen gård, en
verksamhet som under seklet förmodligen blev mer lönande.9
Forskningen kring karaktärshusens praktiska betydelse inom indelnings
verket är påfallande skral. Mycket av den forskning som gjorts har rört främst

5.
6.
7.
8.
9.

Thisner, 2007: s. 24-25.
Arteus, Gunnar, Krigsmakt och samhälle ifi-ihetstidens Sverige, Militärhistoriskaförlag, Stockholm 1982: s. 162.
Thisner, 2007: s. 24-25.
Arteus, 1982: s. 163.
Thisner, 2007: s. 192-193, 316.
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karaktärshusens arkitektoniska historia. 10 Fallstudier om enskilda boställenas
funktion och bruk har gjorts av Fredriksson och Gerhardsson som undersökt
boställen i Närke.11 Fredriksson visar i sin studie visserligen på att vissa bo
ställen inte brukades av sina innehavare, men ägnar sig mest åt boställenas
roll. Gerhardsson ägnar sig mer åt boställena från
ekonomiska och
ett normativt perspektiv då han behandlar olika bestämmelser kring boställe
nas underhåll och byggande. Han redovisar även de olika typritningarna som
fanns för karaktärshusen samt listar ett antal boställen och deras utformning.
Gerhardssons artikel rör dock tiden efter föreliggande undersölming. I en ar
tikel i Militärhistorisk Tidskrift från 2002, försöker Göran Ulväng samman
fatta forskningsläget och skriver där att ingen undersökning har gjorts för att
se i vilken utsträckning ståndsmässiga karaktärshus saknades på boställena.12
Karakrärshusen borde dessutom under 1700-talets andra hälft ha nått sitt bäst
före datum då det yngre indelningsverket varit i bruk sedan slutet av 1600talet. Ulväng uppskattar livslängden på ett karaktärshus av trä till ca 50 år.13
Det fanns förvisso planer på att uppföra karaktärshus i sten med längre livs
längd, men de genomfördes aldrig i någon omfattande grad. År 1770 utgick
en kunglig förklaring som sade att vissa boställen
så dålig åker och äng
att kostnaderna för ett stenhus översteg summan för hela hemmanet. Trä och
korsvirke skulle användas istället.14 Sedan dess har Fredrik Thisner, om än på
lokal nivå, undersökt bristen på karaktärshus vid Upplands regemente. Där
visar han att en stor andel av karaktärshusen faktiskt saknades på boställena,
samt att boställena i stor utsträckning inte beboddes av sina innehavare. l5
Studiens uppläggning
Då jag har som avsikt att kartlägga samtliga indelta regementen i Sverige, faller
det sig naturligt att använda en kvantitativ metod för insamlandet av informa
tion. Av arbetsekonomiska skäl väljer jag att göra fem olika nedslag under un
dersökningsperioden. Dessa har valts med åtta års mellanrum med undantag
10. Ulväng, Göran; "Indelningsverkets militära boställen. Vad vet vi egentligen?", klilitiirhistorisk tidskrift 2002: s. 174.
11. Fredriksson, 1997 och Gerhardsson, 1997.
12. Ulväng, 2002: s. 203.
13. Ulväng, Göran, 2002: s. 203.
14. Kongl. Maj:ts
förldaring öfver then förnyade nrn:Ps'1n<- och boställsordningen ...
angående Caracters- och
byggnader å milicie-boställen, § 1 1770-01-23.
15. Thisner, 2007: s. 108-109.
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för år 1807 (eftersom det inte finns fullständig information för 1808), med
syfte att spegla utvecklingen över tid. Vid tolkningen av resultaten tillämpas
en kvalitativ metod. Tolkningen tar då stöd i utvald litteratur och enskilda,
samtida förordningar.
För att räkna ut hur många karaktärshus som faktiskt saknades i riket har
jag använt mig av samma metod som Thisner gör i sin avhandling när han un
dersöker Upplands regemente i detta avseende, närmare bestämt regements
räkenskaperna och de utbetalda inkvarteringspengarna som redovisas där. 16
Samtliga regementen upprättade sådana listor och kopior av dem skickades
in och sammanfattades i Husesynskontorets huvudböcker. Eftersom inkvarte
ringspengar endast utbetalades till dem som saknade ett hus, säger således ut
betalandet av inkvarteringspengar något om bristen på karaktärshus. Listorna
anger namnet och graden på det befål som mottog pengar samt summan han
erhöll. I en kunglig förordning från 1770 fastslås de gällande summorna som
delas ut för respektive indelning.17 Dessa är fortfarande gällande för 1776,
men för övriga år har jag inte hittat någon liknande förordning. Ett förtydli
gande skall här göras: med saknade hus menas här ståndsmässiga karaktärshus.
Med andra ord kan det möjligtvis ha funnits officerare boende på bostället,
men inte i hus av den storlek eller typ som officeren i fråga var berättigad till.
För att göra materialet överskådligt och för att kunna studera en mer all
män utveckling över tid, har jag valt att dela upp de i artikeln ingående rege
mentena i fem olika regioner. Regionindelningen framgår av tabell 1.

16. Thisner, 2007: s. 107.
17. Kongl. Maj:ts nådiga förklaring öfver then förnyade husesyns- och boställsordningen...
angående Caracters- och Laga byggnader å militie-boställen, §3 1770-01-23.
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Tabell 1. De studerade regementenas regionstillhörighet
Södra

Götaland

Svealand

Norrland

Finland

Smålands
Kavalleri

Västgöta Kavalleri

l<ungl. Liv
Regementet

Jämtlands
Dragoner

Nylands och
Tavastehus Dragoner

Norra Skånska
Kavalleri

östgöta Kavalleri

Upplands
Infanteri

Dalarnas Infanteri

Karelska
Dragonskvadronen

Södra Skånska
Kavalleri

Bohusläns
Dragoner

Södermanlands
Infanteri

Hälsinglands
Infanteri

Åbo Läns Infanteri

Jönköpings
Infanteri

Skaraborgs
Infanteri

Västmanland
Infanteri

Västerbottens
Infanteri

Österbottens Infanteri

l<almar Infanteri

Östgöta Infanteri

Närke och Värmlands Infanteri

Kronobergs
Infanteri

Väslgöta-Da Is
Infanteri

Tavastehus Läns
Infanteri

Älvsborgs
Infanteri

Nylands Infanteri

Björneborgs Infanteri

Savolax Infanteri
Kungl.
Livdragonregernentet

I tabellen har jag använt mig av en moderniserad version av regementsbe
teckningarna som användes vid studiens början, år 1776. År 1791 genomgick
några regementen organisationsförändringar. Östgöta infanteri och kavalleri
omvandlades till Livgrenadjärregementet, ivnegemc:nti�t till häst delas upp
i Husarer och kyrassiärer, och vissa infanteriregementen delades upp i jägare
och lätt infanteri som till exempel de Kungl. Livdragonerna. 18 Detta gör att
inte alla ursprungliga regementen från undersölmingsåren 1776 och 1784
finns kvar från 1792 och framåt. Detta kan ställa till med problem när det
gäller att följa mönster över tid. Min lösning är att räkna in de "nya" rege
mentena i deras gamla motsvarigheter, något som förefaller rimligt med tanke
på att boställena inte avskaffades, det var endast deras regementstillhörighet
som skiftade. Samtliga omstruktureringar skedde inom samma regioner och
antalet indelningar förblev också de samma.
bör dock sägas om kaval
leriregementet Adelsfanan som här utelämnats. Regementet var utspritt över
hela riket och är därför inte möjligt att placera i en specifik region. I övrigt
ingår samtliga indelta regementen i denna undersökning.
18. Detta framgår av listorna i huvudböckerna samt Wirilander, Kaarlo, Oflicerskhen i Finland
under 1700-talet: en socialhistorisk a11handli11g om den finska 1tr111e11s officemre, Natur o. kul
tur, Stockholm, 1964: s. 18.
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Källor, termer och begrepp
Det huvudsakliga materialet jag använt mig av är alltså Husesynskontorets
huvudböcker. De innehåller allt från utbetalningar för byggnationer på bo
ställena, till tjänstemannalöner och listor för utbetalda inkvarteringspengar.
Listorna skickades in till Husesynskontoret av de olika regementenas skrivare.
Huvudböckerna innehåller genomgående sammanställningar där totalsum
morna av de utbetalda inkvarteringspengarna per regemente kan utläsas. Hu
vudböckerna sammanställdes vid början av varje år och de summor jag hänvi
sar till refererar till de summor som blivit utbetalade för det föregångna året.
Jag har som kompletterande källa även använt mig av Årstrycket för att hitta
olika kungliga förordningar och kungörelser, med bäring på karaktärshusen.
Under undersökningsperioden använde man sig i Sverige av olika sorters
myntsystem beroende på vilken tidsperiod man rör sig i. De två olika mynt
system som här användes var riksdaler specie (förkortas här "rdr") och daler
silvermynt (förkortas "dsm"). En riksdaler specie motsvarade sex dsm eller 18
daler kopparmynt.19 Det faktum att olika system används under perioden
utgör emellertid inget större problem för denna studie, eftersom jämförelserna
huvudsakligen sker momentant, det vill säga mellan kategorier inom ett och
samma år. I de fall där jämförelser mellan flera år görs, görs jämförelserna
istället i relativa tal.
Då många officerare innehade en högre grad än lön, kan det även behövas
ett förtydligande av vad en indelning var för något och hur den förhöll sig till
grad och lön. Indelningen var d\rekt avgörande för officerarens lön, då en "hö
gre" indelning inte bara innebar ett större karaktärshus, utan kanske av större
vikt, större avkastning från bostället och större anslagna räntevolymer. Thisner
tar i sin avhandling upp problematiken som finns i diskrepansen mellan grad
och lön hos officerarna, en problematik som även Nils-Göran Nilsson tidigare
har behandlat.20 Eftersom jag studerar de faktiska husen på boställena, har
officerarens grad ingen större betydelse - det är avlöningsförhållandena som
här är de väsentliga. Den löjtnantsindelning som 1792 innehades av en övers
telöjtnant räknas alltjämt som just en löjtnantsindelning oavsett graden hos
innehavaren. 21
19. http://www.myntkabinettet.se/web/Myntrakning.aspx
20. Thisner, 2007:, s. 66-67, Nilsson, Nils-Göran, "Rank or command?: the use ofbrevet rank
in the 18th century Swedish army and its consequences for the modern history", i Aiag1111s
Nlörner & 1hommy Svemson (red.):C/asses, sh11ta and elites, Historiska institutionen, Univ.,
Göteborg, 1988: s.108.
21. Krigsarkivet: Krigskollegium, Husesynskontoret G 1b, Huvudbok 1792, Carelska Dragone
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Avgränsningar
Artikeln avgränsas till tidsperioden 1776-1807 av två orsaker: inkvarterings
pengarna, som är nyckeln till karaktärshusproblematiken, reglerades i en för
ordning från och med de första åren på 1770-talet. Något material som rör
just utbetalandet av inkvarteringspengar förefaller alltså inte ha produceras
tidigare. År 1809 delades riket och eftersom artikeln även behandlar rege
mentena i östra rikshalvan, ter sig den bortre gränsen som naturlig. År 1807
var nämligen det sista året inkvarteringspengar utbetalades till de finska rege
mentena. Åren som jag valt att närmare undersöka är följaktligen 1776, 1784,
1792, 1800 och 1807. I begränsad utsträckning används även visst material
från andra år inom samma period. Artikeln begränsas av arbetsekonomiska
skäl till officersboställen. Inkvarteringsförhållandena för underofficerarna och
den övriga personalen, såsom prästerna och skrivarna berörs alltså inte här.
Officerarna var även de största förmånstagarna inom indelningsverket, varför
deras förhållanden ter sig särskilt angelägna att undersöka. Det totala antalet
officerare i de regementen som omfattas i denna artikel stämmer väl överens
med Nilssons uppgifter om antalet officerare inom indelningsverket. Därmed
har jag ingen anledning att misstänka att något regemente utöver Adelsfanan
salmas.22
Då många av utbetalningarna av inkvarteringspengarna inte var för fulla
år, har jag valt att endast rälma med dem som fått betalt för minst fem måna
der. Orsaken till att jag valt just fem månader är att detta var en period som
dök upp frekvent, ofta i samband med den laga fardagen. Denna inföll på den
14 mars och var det datum fram till vilket ett befål och hans familj, alternativt
den eventuella arrendatorn, fick bo kvar på bostället efter det att innehavaren
blivit befordrad, avskedad eller dött och därmed förlorat den aktuella indel
ningen. I de fall där befälet dött, fick hans änka bo kvar till denna dag, samt
erhålla inkvarteringspengarna för denna period i de fall ett karaktärshus sal<
nades.23
Därmed är det nu dags att närma sig studiens resultat. Inledningsvis avser
jag att belysa nybyggen, därefter se på hur många karaktärshus som saknades
samt dess betydelse för förmånstagarna och slutligen ge en bild av de regionala
skillnaderna avseende avsaknaden av karaktärshus.

Esquadrons inkvarceringspengalista.
22. Nilsson, 1988: s. 108.
23. Gerhardsson, 1997: s. 72.
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Nybyggen
I Husesynskontorets huvudböcker är det möjligt att bilda sig en uppfattning
om de summor som lagts på nybyggnationer och reparationer. I de flesta av
huvudböckerna framgår inte explicit vad som är nybyggen och vad som är
reparationer. Man får istället gå efter summorna och jämföra med vilka objekt
de investerats i. Enligt Gerhardsson var kronan endast ansvarig för uppföran
det och till viss del för reparationer av själva karaktärshuset, medan boställes
innehavaren var ansvarig för de så kallade laga husen, exempelvis hemlighus,
mjölbod och badhus.24 Undersöks de utbetalningar som gjorts under de år
där nybyggen och reparationer går att separera, finner man att majoriteten av
utbetalningarna är ganska små.
1776 var den högsta summan som utbetalades 1300 dsm. och utbetalades
till överstesätet på Arnö. Den högsta summan som betalades ut till ett boställe
mindre än för majors grad var ett löjtnantsboställe vid Jämtlands kavalleri och
uppgick till 1135 dsm.25 Om man antar att löjtnantsbostället faktiskt fick ett
helt nytt karaktärshus och pengarna till överstesätet endast rörde reparationer,
kan man ana vad som prioriterades. Det är nämligen knappast rimligt att tro
att båda dessa var nybyggen eftersom ett överstesäte rimligen skulle kosta av
sevärt mycket mer att uppföra. Skulle båda dessa utbetalningar vara menade
för reparationer skulle det med största sannolikhet innebära att inget nytt ka
raktärshus uppfördes i hela riket detta år på statens bekostnad, eftersom inget
annat boställe mottog en summa i den storleksordningen.
Förvånansvärt lite pengar verkar ha lagts på byggandet av karaktärshus.
De totala summorna som lades på boställenas nybyggen och reparationer
under de undersökta åren samt den relativa andel i förhållande till dessa som
lades på regementsofficersboställen, framgår i tabell 2.

24. Gerhardsson, 1997: s. 70.
25. KrA, Krigskollegium, Husesynskontoret G lb, Huvudbok 1776.
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Tabell 2. Summor som lades på nybyggen och reparation av boställen
samt andelen tillhörande regementsofficerare/andelen av den totala
summan som lades på dem
1776

1784

1792

1800

1807

Summa

11548dsm

3083 rdr

4151 rdr

4853 rdr

9133 rdr

% Reg.off

25 %/49 %

33 %/67 %

15 %/42 %

48 %/77 %

27 %/18 %

Källa: KrA, Krigskollegium, Husesynskontore!G lb, Huvudböckerna 1776, 1784, 1792, 1800och 1807

Någon konkret summa för vad ett karaktärshus, oavsett storlek, kostade
har jag inte funnit, men den totala summan som lades på nybyggnationer och
reparationer i hela riket 1776, var 11648 dsm,, varav
gick till regements
officersboställen. Totalt betalades det ut pengar för nybyggen och reparationer
till 33 olika boställen
år. Endast 8 av dem var regementsofficersboställen.
Det betyder att nästan 50 procent av medlen lades på mindre än 25 procent
av de boställen som
sig pengar anslagna detta år, nämligen de som till
hörde de högre officerarna. Än mer anmärkningsvärd blir denna skevhet om
också nämns att det vid ett indelt infanteriregemente fanns tre regementsof
ficersboställen, men hela 22 kompani- och subalterna officersboställen. Med
andra ord utgjordes endast något mer än 10 procent av den totala stocken av
officersboställen i riket av just regementsofficersboställen. 26
Vad som framgår här är att, med undantag för 1807, regementsofficers
boställen konsekvent prioriterades men att det aldrig lades några särskilt stora
summor på denna del av indelningsverket. Jämför man summorna som betal
des ut i inkvarteringspengar, framgår det att det var ett relativt billigt alterna
tiv. 1792 betalades totalt 1618 rdr. ut i inkvarteringspengar jämfört med de
3083 rdr. som spenderades på nybyggen och reparationer, det vill säga nästan
halva summan. Skulle det vara så att en stor mängd karaktärshus, som kronan
var skyldig att uppföra, saknades, kan man lätt förstå varför kronan föredrog
att betala ut inkvarteringspengar istället för att bygga hus med tanke på den
relativt låga kostnad som inkvarteringspengarna motsvarade. Det var en me
tod för att, om inte lösa, så åtminstone hantera bostadsbristen på ett sätt som
var skonsamt mot skattkistan.
Det blir svårt att försöka kartlägga någon direkt regional skillnad, rörande
byggandet eftersom det oftast inte framgår vad som är nybyggen och vad som
rör reparationer. Däremot går det generellt att studera antalet boställen som
26. 'Ihisner, 2007: s, 84,
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tog emot pengar föi- ett av dessa syften och på så sätt se om någon region hade
fler boställen som fick pengar än andra. Resultatet framgår av tabell 3.
Tabell 3. Antal boställen som fick pengar för
nybyggande/reparationer fördelade på region och år
1776

1784

1792

1800

1801*

Södra

11

12

5

3

3/2

Götaland

12

13

10

5

3/2

Svealand

2

10

6

4

-

Norrland

6

3

1

3

1/4

Finland

1

2

4

5

6/1

Källa: l<rA, l<rigskollegium, Husesynskontoret G lb, Huvudböckerna 1776, 1784, 1792, 1800 och 1807.
* För 1807 var listan uppdelad mellan nybyggen och reparationer och kolumnen i tabellen visar nybyg
gen/reparationer

Antalet boställen som fick pengar är relativt jämnt utspritt över regionerna
i södra och mellersta Sverige, emedan Norrland och Finland överlag hade färre
boställen som fick ta del av pengar för reparationer och nybyggen. Norrlands
resultat borde förvisso kunna förklaras med att det var den region som hade
minst antal militära boställen. Finland förefaller däremot ha varit styvmoder
ligt behandlat samtliga år utom 1807, då regionen hade flest antal boställen
som erhöll pengar. Jämför man detta med resultaten i tabell 3, verkar en, i
relation till tidigare år, ansenlig mängd pengar lagts 1807 på ett jämförelsevis
lägre antal hus än tidigare år. Kan det möjligen ha varit ett försök att injicera
nytt liv i indelningsverket i den östra rikshalvan?

Läget i riket
Löjtnanter och fänrikar fick lika mycket inkvarteringspengar och i huvud
böckerna framgår inte vilken indelning officerarna hade annat än summan
som blev utdelad. Detta framgår dels i huvudböckerna, samt i förordningen
från 1770. 27 Eftersom löjtnanterna och fänrikarna i regel tjänade lika mycket
vid de indelta regementena har de här sammanfogas till gruppen subalterna
officerare. Kaptener klassas som kompanichefer. Majorer, överstelöjtnanter
27. Kongl. Maj:ts nådiga förklaring öfver then förnyade husesyns- och boställsordningen ...
angående Caracters- och Laga byggnader å militie-boställen, §3 1770-01-23.
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och överstar har slagits ihop till gruppen regementsofficerare. Hur såg då si
tuationen för dessa olika boställen ut? I diagram 1 nedan kan utläsas hur det
totala antalet har förändrats över tid.
Diagram 1. Antal saknade karaktärshus, fördelade
militär grad, åren 1776, 1784, 1792, 1800 och 1807
1111 Regementesofficerare

Kompanichefer

Subalterna Officerare

236

251

Källa: KrA, Krigsl<ollegiurn, Husesynskontoret G lb, Huvudböckerna 1776, 1784, 1792, 1800 och 1807

Störst brist verkar det varit på de subalterna boställena, något som dock
kan förklaras med att de vanligen var de mest förekommande på regementena.
Som framgår av diagram 1, saknades det med Idar övervikt Rest karak.tärshus
på de subalterna officersindelningarna.
Nils-Göran Nilsson har i sin artikel Rank or Command satt antalet offi
cerare (med indelning) inom indelningsverket till 790 st.28 Då jag behandlar
31 regementen i denna undersökning betyder det att 765 officersboställen
är berörda. 29 Det totala antalet saknade karaktärshus 1776 uppgick till 268
st. I relativa tal innebär det att drygt 35 procent av alla undersökta boställen
saknade karaktärshus detta år. Detta är en siffra som konsekvent ökar under
årens lopp med undantag för år 1792 Det kan dock förldaras med att Kungl.
Livregementet till häst salmas detta år, liksom listorna för Björneborgs rusthåll
och lätta jägare. Baserat på förhållandena övriga år borde alltså mellan 15 och
20 saknade karaktärshus läggas till den totala slutsumman.
28. Nilsson, 1988: s. 121, Detta innebär 32 regementen med 25 officersindelningar på varje,
29. Summan avviker emellertid något då Närke-Värmlands samt Åbo och Björneborgs hade
extra kompanier. Samtidigt bestod den Karelska Dragonskvadronen endast av ett kompani,
vilket borde göra att det hela jämnar ut sig, Wirilander, 1964: s. 18-19.

128

Med staten som husvärd - en undersökning av
officerarnas inkvartering inom indelningsverl\et 1776-1807

1791 års stora omorganisering av regementena och dessa strukturella för
ändringar är den troligaste orsaken till de avvikande siffrorna. Det går likväl
att utläsa en konstant ökning i antalet saknade karaktärshus i riket, ett antal
som 1807 har stigit till 384 st, eller närmare 51 procent av rikets totala an
tal.30

Karaktärshusens betydelse
Undersökningen har visat att mellan ungefär 35 och 50 procent av alla in
delta officerare saknade ståndsmässiga karaktärshus på sina boställen under
perioden 1776-1807. Denna höga summa antyder att indelningsverket inte
kunde tillhandahålla en av dess grundläggande löneförmåner i särskilt hög
grad. Med tanke på de stora bristerna som resultatet visar, kan man fråga sig
om boställessystemets avveckling inte tagit sin början långt tidigare än vad
som gjorts gällande i forskningsläget.31 Processen kan till och med ha inletts
redan i samband med att man 1770 introducerade inkvarteringspengar, vilket
alltså är betydligt tidigare än vad som hävdats.
Hur viktigt var det för officerarna att ha ett hus och vad betydde inkvarte
ringspengarna? Thisner tar upp ett fall där en löjtnant vid Upplands regemente
som 1806 arrenderar ut sitt karaktärshuslösa boställe och istället hyrde ett hus
i Uppsala för 50 rdr/år.32 lnkvarteringspengarna detta år uppgick till 12 rdr.
För att komma närmare karaktärshusets vikt för officeraren kan Thisners
undersökning av officerarnas beroende av sin tjänstelön som huvudsaklig in
komstkälla anföras. Enligt hans resultat var minst 50 procent och kanske så
mycket som 70 procent av den svenska officerskåren inte beroende av sina
löner under perioden, utan var förmögna nog att klara sig utan den.33 Precis
som Thisner tar upp i ett målande exempel med en löjtnant som väljer att
bo på sin fars slott istället för på sitt boställe, kan det antas att många av de
förmögna officerarna inte var alltför intresserade av att bosätta sig på sina
tilldelade boställen.34
Meningen var dock att befälen skulle bebo sina boställen om ett karaktärs
hus fanns. Fredriksson tar upp ett exempel från 1687 då Närke-Värmlands
regementschef i en brevväxling med kungen får tillstånd att låta sina officerare
30.
31.
32.
33.
34.

KrA, Krigskollegium, Husesynskontoret G 16, Huvudbok 1807.
För detta, se exempelvis Gerhardsson, 1997: s. 92.
Thisner, 2007: s. 110.
Thisner, 2007: s. 185.
Thisner, 2007: s. 112.
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arrendera ut sina boställen om karaktärshus saknades.35 Detta görs sedan gäl
lande i hela riket i en kunglig befallning från följande månad, då de officerare
"som icke ha hushåll eller äga avel, lov och tillstånd att boställena hele hållen
eller till hälften arrendera, men måste bo där själva för att tillse arrendator",36
Något Fredriksson utlämnar är dock fortsättningen på den kungliga befall
ningen. Petri skriver: Var bostället "mycket svagt" och officeraren hade egen
gård inom kompaniet var det honom "efterlåtet att vistas där utan att efter
sätta boställets hävd, bruk och nyttjande".37 Det viktigaste verkade alltså vara
att befälet befann sig nära sitt kompani, förmodligen av mobiliseringsskäl,
och inte nödvändigtvis att han faktiskt bodde på sitt boställe. Han var dock
fortsatt ansvarig för att se till att hans tilldelade boställe sköttes av arrendatorn.
Detta görs även tydligt i en kunglig kungörelse från 1783, där just den punk
ten tas upp igen.38
De officerare som däremot inte hade det lika väl ställt kunde få möjligheten
att arrendera ett av deras överordnades vakanta boställen. Detta skedde också
regelbundet,39 Alla kan däremot inte ha arrenderat bättre gårdar. I inkvarte
ringspengalistorna dyker det upp en handfull fall där endast en del av summan
betalats ut då ett karaktärshus blivit färdigställt åt den berörde löntagaren. Det
är rimligt att anta att de officerare som var beroende av sin tjänstelön, men
saknade möjligheten att arrendera ett bättre boställe, var måna om att få ett hus
byggt på sin indelning. Detta torde främst gälla dem som inte förväntade sig er
hålla någon befordran inom en nära framtid och därför behövde ett långsiktigt
boende. För dem borde karaktärshuset faktiskt ha varit viktigt. Något som talar
för detta är många av de officerare som hade råd att betala ackordssummorna
för att få högre tjänster och således kunde förvänta sig att få en ny indelning,
troligtvis inte alltid kände att det var värt besväret att begära få ett nytt karak
tärshus byggt på sitt boställe.40 Att få ett nytt karaktärshus rest var en process
som Ulväng visar kunde ta så mycket som 11 år att få genomförd.41 Givetvis
kunde detta även gälla de officerare som visserligen var förmögna, men som
saknade en egen eller familjegård i närområdet av sina tjänsteplaceringar.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Fredriksson, 1997: s. 22.
Petri, Gustaf, Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. D. 3, Östgöta infanteriregemente
under Karl XI och Karl XII, Norstedt, Stockholm, 1958: s. 102.
Ibid.
Kungl. Maj:ts och Rikets Krigs=Collegii Kungörelse ... , 15 maj 1783, Årstrycket 1783
Ulväng, 2002: s. 180.
För ackordssystemet, se (exempelvis) Thisner, 2007, s. 119-163.
Ulväng, 2002: s. 199.
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Kronans vikande investeringsbenägenhet:
varför byggdes det inte karaktärshus?
Som framgått ökade över tid antalet officersboställen där karaktärshus sak
nades. Med detta i åtanke och ett till synes svagt engagemang för att vända
utvecklingen, måste man fråga sig varför ett sådant litet antal hus byggdes.
Kronans ekonomiska situation är en anledning som lyfts fram ovan, men
Ulväng tar även upp boställsinnehavarens egen vilja. Som redan nämnts fanns
flera anledningar till att inte vilja få ett hus byggt, inte minst för att det skulle
tvinga officeraren att faktiskt bebo sitt boställe.42 Detta verkar vara ett rimligt
antagande. Kanske var efterfrågan helt enkelt inte särskilt hög? Med detta sagt,
tillät sannerligen inte kronans finanser att samtliga hus som saknades faktiskt
skulle byggas, då bristen vid denna tid hunnit bli så omfattande.
Nilsson nämner den indelta officerskårens krav på ett ökat antal officersbe
ställningar för att officerarna vid de indelta regementena skulle ha samma karri
ärförutsättningar som vid de värvade garnisonsregementena.43 I sin avhandling
karaktäriserar Thisner huvuddelen av de svenska officerarna såsom tillhörande
en lokal gentlemannal<lubb och var därmed en del av samhällets övre skikt.44
Officerskåren verkar knappast ha varit en inaktiv samling män som inte haft
något att säga till om snarare tvärtom. Hade karaktärshusbristen eller den låga
ersättningen ansetts vara ett problem, kan det antas att officerarna åtminstone
hade försökt få det åtgärdat i högre utsträckning än som var fallet.
Thisner visar i sin avhandling att officerarnas privata förmögenheter tycks
ha ökat under 1700-talets lopp. I samband med denna utveckling förefaller
det rimligt att anta att behovet av statliga tjänstebostäder sjunkit, varför lcra
ven på nya karaktärshus successivt bör ha minskat. När därtill också läggs att
det var kostsamt, är kanske de generella mönstren inte så anmärkningsvärda.
Varför använda förhållandevis stora resurser på något som inte efterfrågades?

Regionerna
Hitintills har utvecklingen studerats över tid. Nu är det på sin plats att också
ägna den geografiska dimensionen något större uppmärksamhet. Diagram 2
nedan visar inledningsvis karaktärshusbristens geografiska utbredning i di
rekta tal.
42. Thisner, 2007: s. 10, Ulväng, 2002 s. 203.
43. Nilsson, 1988: s. 110.
44. Thisner: 2007: s. 321.
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Diagram 2. Antal saknade karaktärshus, fördelade på regioner år 1784
1111

Regementesofficerare

Subalterna Officerare

u Kompanichefer

64

Södra

Götaland

Svealand

Norrland

Finland

l<älla: KrA, Krigskollegium, Husesynskontoret G lb, Huvudbok 1784

Ställer man upp 1784 års lista över saknade karaktärshus i ett stapeldia
gram kan snabbt iakttas att Finland var den region som led störst brist på
karaktärshus.
Karl XI:s stora reduktion var en av grundstenarna i det yngre indelnings
verkets skapande. I samband med denna kom de då indragna hemmanen att
användes för att avlöna bland andra officerarna. Finland som var mer gles
bebyggt vid denna tid hade möjligtvis färre hus som var användbara för att
inhysa officerare enligt regelverket och hade därför troligen sämre möjligheter
redan från början. Detta i kombination med den lilla kraft som lades på ny
byggen kan delvis förklara varför Finland saknar ett så stort antal karaktärshus.
De många krigen som utspelade sig på finsk mark bör inte heller de förringas
i detta sammanhang, inte minst det Stora nordiska kriget som säkerligen var
en stor bidragande faktor till att Österbottens infanteriregemente som sista
förband blev indelt så sent som 1733.45 Svartengren nämner fall där officerare
i Norr- och Västerbottens län fått sina boställen nerbrända av härjande rys
sar. Mot den bakgrunden ter det sig sannolikt att mer än en officer i Finland
förlorade sitt karaktärshus under 1700-talets krig, inte minst eftersom Fin
land dessutom kom att ockuperas av Ryssland under Stora nordiska kriget
och också blev krigsskådeplats under senare konflikter under 1700-talet.46 Att
45. Wirilander, 1964: s. 18.
46. Svartengren, Einar, Svenska ojficersboställen i Västerbotten, Henry Hamberg, Torsby, 1934
och Svartengren, Einar, Militära boställen i Norrbottem län, [Förf.], Stockholm, 1943.
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ett större antal regementen ingår i regionen Finland än i de övriga regionerna
påverkar naturligtvis också det totala antalet saknade karaktärshus, men inte,
som jag kommer visa längre ner, på något avgörande vis.
Ser man på staplarna för södra regionen så visar även de en relativt stor
brist. Fem av regionens sju regementen var förlagda i Småland och de uppvisar
ett stadigt fall i tillgängliga karaktärshus under undersökningsperioden. 1776
salmar Smålands kavalleri, Kronobergs, Jönköpings, Kalmars och Älvsborgs
infanteriregementen, 5 , 13, 7, 7, respektive 11 hus. År 1807 har den summan
ökat till 9, 17, 15, 11 och 16.47 Bortsett från Finland uppvisar ingen region
en sådan regionövergripande, markant ökning, i antal saknade hus. Det ver
kar däremot inte finnas något enhetligt regionalt sammanhang mellan fallet i
antal karaktärshus, som framgår av tabell 4.

Tabell 4. Förändring i antal saknade karaktärshus över tid,
vid södra regionens regementen
Regemente/Förändring i antal hus

1776

1784

1792

1800

1807

Smålands kav.

5

12

13

12

9

+/-0

+7

+l

-1

3

4

6

6

7

12

+/-0

+2

+/-0

+1

+5

10

10

11

12

8

+/-0

+l-0

+l

+l

7

12

12

14

15

+/-0

+5

+/-0

+2

+1

7

8

10

11

11

+l-0

+1

+2

+l

+/-0

13

12

12

14

17

+/-0

-1

+/-0

+2

+3

+16%

+l-0

+14

+4

+6

+2

ca +62%**

Norra Skånska kav.

Södra Skånska kav.

Jönköpings inf.

Kalmars inf.

l<ronobergs inf.

Total

% skillnad '76-'07*

+16%

+32%

-8%

+32%

+18%

Källa: l<rA, Krigskollegium, Husesynskontoret G lb, Huvudböckerna 1776, 1784, 1792, 1800 och 1807
* Procentenheten avser förändringen saknade karaktärshus, 76-'07. i förhållande till varje enskilt rege
mentes totala antal indelningar. Smålands kavalleriregemente saknar alltså 16 procent fler karaktärshus
år 1807 än vad det gör år 1776.
Detta avser regionens totala förändring under perioden 1776--1807.

47. KrA, Krigskollegium, Husesynskontoret G lb, Huvudböckerna 1776, 1807.
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Som framgår av tabellen, skedde de största ökningarna av saknade hus för
respektive regemente vid olika tidpunkter. Smålands kavalleri och Jönköpings
infanteri såg sina största uppsvingar i antal saknade hus under perioden I 7761784, medan Kronobergs infanteri och Norra skånska kavalleriregementet
ökade mest mellan 1792 och 1807. Alltså, även regionen såg en konstant
ölrning av saknade karakrärshus, såg utvecldingen annorlunda ut regemente
för regemente. Orsaken bakom den stora ölrningen av saknade karaktärshus i
den södra regionen jämfört med främst Svealand, men också till viss del Göta
land, kan däremot inte förklaras i denna studie. Det är i sådana fall något som
vidare forskning får försöka klarlägga.
Norrland skiljer dock. Som jag visat saknades det minst antal karalctärshus i Norrland, men detta är också den region som har lägst antal regementen.
Det som sticker ut är dock att Dal-, Hälsinglands och Jämtlands regementen
alla har ett relativt
antal saknade hus (oftast
stycken saknade per rege
mente), medan Västerbottens regemente stod för lejonparten av totalsumman
saknade karaktärshus. Som minst saknades år 1784 17 hus och som mest, år
1807, 21 hus, av de totalt 25 officersboställena. Detta ter sig något märldigt.
Ulväng anger i sin artikel att officerarna i Norrbottens och Västerbottens län
bebodde sina boställen under hela 1700-talet och en bit in på 1800-talet.
Detta baserar han på Svartengrens två undersökningar rörande de militära bo
ställena i dessa län under perioden.48 Föreliggande undersölrningsresultat visar
dock att majoriteten av regementets befål inte kunde ha bott i ståndsmässigt
passande karaktärshus på sina boställen - åtminstone under denna artikels un
dersölrningsperiod. Jag kan endast konstatera att Svartengren har katalogiserat
innehavarna av boställena, vilket inte är samma
som att de också bodde
(eller kunde bo) där.49
Även Svealands och Götalands regementen uppvisar en viss ölrning av sak
nade hus, men inte i lika stor grad som övriga regioner. Östgöta kavalleri och
infanteri som slås ihop till Livgrenadjärregementet 1791, är här undantaget
och dubblerar sina saknade karaktärshus under perioden 1776-1807.5° 1776
saknas sammanlagt 13 hus i de två regementena och 1807 har den siffran stigit
till 27.51 En förhållandevis stor mängd av pengarna för nybyggen och repa
rationer gick till Götaland, men uppenbarligen har detta inte varit tillräcldigt
48. Ulväng, 2002: s. 181.
49. Svartengren, 1934, 1943.
50. Edenstrand, Åke & Hellström, Sven, Livgrenadjiirregementet i slutet av en epok, Komm. för
Livgrenadjärregementets historia, Linköping, 2000: s. 12.
51. K1A, Krigskollegium, Husesynskontoret G 1 b, Huvudböckerna 1776, 1807.
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för att förhindra förfallet. De östgötska regementena kräver här en närmare
granskning eftersom antalet saknade hus vid dessa regementen uppvisar en så
drastisk ökning mot slutet av undersökningsperioden. I 1792 års huvudbok
visar listorna fortfarande Östgöta kavalleri och infanteri som separata rege
menten och antalet saknade hus var vid denna tid 11 respektive 8 för dessa
regementen. 1800 har siffrorna faktiskt sjunkit till 10 och 6.52 1807 har siff
rorna plötsligt stigit och kan nu utläsas till totalt 27, en ökning med närmare
69 procent från år 1800, medan det totala antalet saknade hus för de övriga
regementena i regionen inte ökade alls utan sammanslaget låg på samma to
talsumma som år 1800.53
Skillnaden i antal regementen per region gör naturligtvis att det lätt blir
missvisade att endast presentera totala antal saknade hus då de regioner med
färre regementen riskerar att framstå som bättre lottade. Diagram 3 nedan
visar därför den procentuella mängden saknade karaktärshus i förhållande till
varje enskild regions totala antal indelningar.
Diagram 3. Den procentuella avsaknaden av karaktärshus
per region under åren 1776, 1784, 1792, 1800 och 1807
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52. Här listas de som Livgrenadjärregementet.
53. KrA, Krigskollegium, Husesynskontoret G 16, Huvudböckerna 1792, 1800 och 1807.

1 35

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

Här måste återigen hänsyn tas till de saknade listorna från Svealand för år
1792 när den avvikande utvecklingen för detta år ska tolkas. Tydligt blir ändå
att Finland inte bara saknade flest hus, utan även procentuellt led störst brist
i jämförelse med de andra regionerna. Till detta skall läggas att Finland, vilket
framgått ovan, var den region som man satsade minst pengar på när det gällde
nybyggen och reparationer. Detta bör också rimligen vara den huvudsakliga
orsaken till Finlands usla förhållanden i inkvarteringshänseende.

Avslutningsvis
Resultaten som denna studie nått är att indelningsverket vid 1700-talets slut i
inkvarteringshänseende inte alls såg ut som det skulle enligt den gängse, nor
mativt präglade bilden. Det ståndsmässiga boendet som skulle vara en viktig
del av den indelta officerens lön, salmades i allt högre grad runt om i riket,
med en förvånansvärt stor brist i Finland där den totala avsaknaden av ka
raktärshus i slutet av undersökningsperioden uppgick till nästan 70 procent.
Under hela perioden lades små resurser på att bygga nya karaktärshus och
staten verkar istället ha valt att betala ut inkvarteringspengar till de bostadslösa
officerarna. Detta ter sig logiskt då det var ett avsevärt mycket billigare alter
nativ och en motvillighet att spendera ytterligare resurser på något som redan
låste en stor mängd av statens potentiella skatteintäkter kan också tänkas ha
funnits. Redan 1776 kan iakttas att avsaknaden av karaktärshus i riket var stor
och att den år 1807 var så omfattande att mer än hälften av alla karaktärs
hus salmas. Ett sådant resultat, tillsammans med den uppenbarligen utbredda
praxisen med utarrenderade boställen, visar att början till indelningsverkets
avvecklande, åtminstone så som det från början var tänkt att fungera, kan här
ledas redan till 1700-talet. Exakt hur utbrett arrendeförfarandet var, återstår
däremot alltjämt att reda ut.
Hur väl fyllde då indelningsverket sin funktion att på regementena i Sve
rige-Finland förse sina officerare med ståndsmässigt boende under perioden?
Svaret måste i all korthet bli: bristfälligt och i vissa regioner, rent ut sagt,
undermåligt. Bristen på karaktärshus, det låga engagemanget som fanns för
att återbygga dessa, parat med att man istället började betala ut inkvarterings
pengar, visar att indelningsverket vid 1770-talets början inte längre fyllde
denna funktion på ett tillfredställande sätt och att en ny inkvarteringspraxis
var i antågande.
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Hur såg då de regionala skillnaderna ut? Tydligt är att Finland under hela
undersökningsperioden led störst brist på karaktärshus på officersboställena,
medan de övriga regionerna alla hade relativt likartade srartförhållanden. Den
södra regionens karaktärshus kom dock att snabbt förfalla och även denna re
gion led av en förhållandevis stor brist vid undersökningsperiodens slut. Där
till kan konstateras att antalet saknade karaktärshus, generellt betraktat ökade
under hela perioden.
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Lokalsamhället som resurs och som
objekt för skador under Napoleonkrigen
följderna av den ryska armens logistiska
lösningar i Vasa län under finska kriget 1808-1809
Jussi Jääskeläinen
Den logistiska forslmingsinriktningen inom militärhistoria har pekat på under
hållets betydelse i äldre tiders krigföring. Enligt den tidigare uppfattningen lik
ställdes krig i det närmaste med slag och belägringar. Den svenske militärhisto
rikern Jan Lindegren har påpekat att forslmingen till stor del har missuppfattat
tidigare seklers krigföring. Därmed finns det stora brister i den krigshistoriska
forskningen för hela denna period. Forslming i krigets logistik är därför ett
centralt instrument för att skapa en ny förståelse. Enligt Lindegren finns det
ett samband mellan faktorerna logistik - krigföring - stat - politik. Logistiken
har alltså inte följder bara för den av historieforskningen underskattade krig
föringen, utan även för staten i sig.1 Då krigföringen var ett centralt medel för
utrikespolitiken, framhävs underhållets betydelse ytterligare.
Det finns väldigt lite logistisk forskning inom krigshistoria - i synnerhet
om Napoleonkrigen. Den svenske krigshistorikern Martin Hårdstedts dok
torsavhandling Om lerigetsforutsättningar utgör här ett betydande undantag.2
1. Jan Lindegren, "Logistik under Stora nordiska kriget", Historisk Tidskrififör Finland (HTF)
4 (2000), s. 506-507. En allmän bild av den logistiska forskningsimiktningen inom militär
historia får man bl.a. i Christer Kuvajas Försihjning riv en ock11pt1tio11S({1'11/i. Den 1yskt1 armens
1111derhållssystem i Finland 1713-1721 (diss. Åbo 1999), s. 12-15 och i Martin Hårdstedts
Om krigets forutsättni11gt11: Den militära 1111derhållsproblemr1tikm och det civi/11 samhället i
norm Sverige och Finland under Finsk({ kriget 1808-09 (diss. Umeå 2002}, s. 27-29.
2. Hårdsredr, 2002.

1 39

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

Forskningen har inte systematiskt behandlat de olika armeernas under
hållssystem under Napoleonkrigen. Likaså saknas forskning om hur de för
ändringar i organiserandet av armeernas logistik som skedde under Napole
onkrigen påverkade armeernas förmåga i resursfattiga och resursrika områden.
Förändringarna i armeernas underhållssystem sammanhängde med strategin
och därigenom med krigets utgång. Därtill har det i det närmaste helt saknats
forskning om vilka följder armeernas olika logistiska lösningar orsakade lokal
samhällena under Napoleonkrigen.3
Min doktorsavhandling kompletterar bilden som forslmingen har
av
den ovan nämnda aspekten.4 Denna artikel presenterar mina mest centrala
forskningsresultat i komprimerad form. Min undersökning har en dubbel in
fallsvinkel. Å ena sidan studerar jag lokalsamhället som resurs under kriget ur
ockupationsarmens logistiska perspektiv, å andra sidan vilka materiella följder
detta hade för lokalsamhället. Jag undersöker den resursfattiga perifera östra
delen av kungariket Sverige under finska kriget 1808-1809. Min huvudhypo
tes har varit att logistiken var grundorsak till de materiella skador som drabba
de lokalsamhället och därför lyfts den logistiska synvinkeln fram i min studie.
Jag undersöker i synnerhet försörjningens betydelse, men även i någon mån
vikten av utrustning (till exempel beklädnad), transporter och övriga behov.5
Utgången i kriget som utkämpades 1808--1809 mellan Ryssland och Sve
rige, som i forskningen även kallas finska kriget, var traumatiskt för Sverige.
Kriget avslutades med freden i Fredrikshamn 1809 som innebar att Sverige
förlorade en tredjedel av rikets landområde och en fjärdedel av befollmingen.
Till följd av kriget anslöts kungariket Sveriges östra del, Finland, till det ryska
kejsardömet där det fick status som autonomt storfurstendöme. Krigsopera
tionerna ägde rum i den östra delen av kungariket Sverige under år 1808. Föl
jande år koncentrerades krigshändelserna till rikets västra del. De avgörande
3.

4.

5.

Michael Broers
i "Civilians in The Napoleonic Wars," i Frey & Frey (red.), Daily
Lives oj Civilians in \Vrmime Europe 1618-1900 (Westport 2007), s. 133--174 på Napole
onkrigens inverkan på det civila samhället. Krigsskadoma kopplas dock inte samman med
logistik. Geoffrey Best har i \Wtr and Society in Revol11tio11my Europe 1770-1870 (Leicester
1982) tagit upp denna koppling, även om infallsvinkeln inte heller handlar om logistisk.
Jussi Jääskeläinen, Paikallisyhteisö res1msi11a ja tuhojen kohteena. Venäjän armeija11 logis
tisten ratkaisujen seumukset Suomen sodassa 1808-1809 (Lokalsamhii/let som res1m och
som objekt for skado1: Följdema av den ryska armens lösningar i finska
1808-1809).
Doktorsavhandling i Nordisk historia, Åbo Akademi 2011 (digital version:http://
www.doria.fi/handle/10024/3981 /browse?rpp=20&order=ASC&sort_by=1 &etal=-1&t:ype=title&starts_with=P, innehåller sammanfattning på svenska och engelska).
Ibid., s. 11--12, 29.
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slagen under 1808 i rikets östra del utkämpades delvis i Österbotten och delvis
i Savolax under sommaren och början av hösten. Den mer västliga krigsskåde
platsen, alltså det dåvarande Vasa län, var den viktigare.6
Med europeiska mått var finska kriget ett anspråkslöst krig. Armeerna var
små och striderna var ringa till sin omfattning. Befolkningstäthete� i rikets
östra del var endast 2,7 personer per kvadratkilometer. Eftersom kriget fördes
på glest befolkade områden med knappt om förnödenheter blev armeernas
underhåll ett problem. Armeernas styrka i början av kriget var, beroende på
beräkningssättet, grovt taget ungefår 20 000 man på varje sida; av de svenska
trupperna var dock cirka en tredjedel stationerade på fästningen Sveaborg. De
ryska truppernas numerär var som störst, cirka 50 000 man, i slutet av som
maren 1808,7
I min studie av lokalsamhället granskar jag materiella skador - krigsskador
- i huvudsak i Vasa län. För en djupanalys valde jag två socknar, Kuortane och
Närpes, där krigsskadorna var de största i länet.8
Det i många avseenden unika källmaterialet som jag har haft tillgång till i
min forskning har gett möjlighet att skapa en exceptionellt detaljerad bild av
de skador som drabbade lokalsamhället under kriget. Det är ytterst ovanligt
att den anfallande armens överbefälhavare lovar ersätta alla skador som trup
perna orsakar civilbefolkningen9. Utgående från dessa löften skapades käll
materialet. Mina huvudsakliga källor har varit de skadeståndsansökningar för
krigsskador som inlämnades till kejserliga senaten för Finlands kammarexpe
dition och kompletterande ansökningar i civilkansliets arkiv för Buxhoevdens
högkvarter. Ansökningarna om skadestånd gjordes utgående från de löften
som ryska truppernas överbefälhavare Friedrich Wilhelm von Buxhoevden gav
i början av kriget att ersätta alla skador som hans trupper eventuellt orsakade
civilbefolkningen. Regeringskonseljen (senare senaten) förutsatte att krigsska
dorna undersöktes i domstol. Nästan alla ansökningarna om krigsskadestånd
6.
7.

8.
9.

Jussi T. Lappalainen, Lars Ericsson Wolke, Ali Pylkkänen, S110111e11 sodan historia 1808-1809
(Helsingfors 2008); Martin Hårdstedt, Finska kriget 1808-1809 (Stockholm 2006) s. 336.
Lappalainen, Ericsson Wolke, Pylkkänen, s. 42; Eirik Hornborg, När ri!?et sprängdes (Hel
singfors 1955) s. 13; Martin Hårdstedt, Göran Backman, UlfSmedberg, "Krig kring Kvar
ken - en introduktion till finska kriget 1808-1809 och slaget vid Oravais", Hårdstedt &
Backman (red.), Krig kring Kvarken - Finska kriget 1808-09 och slaget vid Omvais i ny
be91s11ing (Oravais 1999) s. 13-14, 26; Ali Pylkkänen, "Finland år 1808 - en exceptionell
europeisk krigsskådeplats", Finsk Tidskrift, Häfi:e 2-3 (2008), s. 83.
Jääskeläinen (2011), s, 12, 16-17. Kuortane kyrkosocken bestod 1808-1809 av Kuortane
moderkyrkoförsamling, Alavo kapellförsamling och dennas predikohusförsamling i Töysä.
"Åttioåriga minnen, proklamation 18.2.1808" (Helsingfors 1890) s. 7.
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är utdrag ur tingsprotokoll och/eller bilagor till dessa (räkningar). Jag har en
dast undersökt krigsskador som verifierats och godkänts för ersättning. 10
Även om det utan tvivel har förekommit en viss mån av överdrift i skade
ståndsansökningarna, har de dock inte varit godtyckliga. Det är även tämligen
osannolikt att det skulle ha förekommit avsevärt fler överdrifter vid vissa dom
stolar som undersökte och verifierade krigsskador än vid andra och att bedöm
ningen av krigsskadornas fördelning därför skulle ha snedvridits. Vi bör även
beakta att regeringsmakten godkände dessa verifierade ersättningsansökningar
som grund för att bevilja skadestånd. Därtill stöder även andra källor, exem
pelvis behandlingen av krigsskador på Borgå lantdag11 , mina forskningsre
sultat om på vilka områden krigsskadorna var störst. Därför är det svårt att
bestrida bevisvärdet hos mina centrala källor.
Eftersom ansökningarna om krigsskadestånd baserade sig på löftena som
överbefålhavaren för de ryska trupperna hade gett i början av kriget, var krigs
skadorna som man ansökte ersättning för givetvis i huvudsak orsakade av de
ryska trupperna. Trots detta anser jag att det eventuellt i skadeståndsansök
ningarna i någon mån även finns krigsskador orsakade av den svenska armen,
fastän skadeståndsansökningar tillställda den svenska kronan i huvudsak upp
gjordes separat. I detta fall sammanhänger krigsskadorna förmodligen framför
allt med förvärv av furage till armens hästar. Det ska dock poängteras att det
för djupanalyssocknarnas del framför allt är fråga om krigsskador orsakade av
ryska trupper. 12

10. Jääskeläinen (2011), s. 15-25; Skadeståndsansölmingar för krigsskador åren 1808-1809,
Ed 12, Ed 14, Ed 15, Ed 17, KTMK, SEN, FRA (Finlands Riksarkiv); Skadeståndsansök
ningar med undersökningsprotokoll 1808, E 55, E 56, E 58, E 62, E 63, BPSK, FRA; För
teckningar över krigsskador och handlingar angående beredningen av skadeståndsärenden
1811-1815, Ed 29, KTMK, SEN, FRA. Om det i artikeln inte anges andra källor än min
doktorsavhandling, baserar sig resultaten i huvudsak på dessa källor.
11. Jääskeläinen, Timtemattomat sotavahingot. Veniiliiisten sotajoukkojen toiminnasta aihe11t1111eet
sotavahingot Timm ja Porin liiiinissii Suomen sodan aikana (Okända krigsskador. Krigsskador
förorsakade av de ryska trupperna i Åbo och Björneborgs län under finska kriget), otryckt
pro gradu-avhandling i Finlands historia, Historiska institutionen, Åbo universitet 2000,
TYK, s. 38.
12. Jääskeläinen (2011), s. 19-23.
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Skillnader i utnyttjande av resurser i armeernas underhållssystem
För försörjningens del kan anskaffandet av underhållet inom de olika arme
erna under Napoleonkrigen indelas i fyra system: 1) genom kvartersvärdar
eller lokalt, 2) genom rekvisitioner som truppen själv driver in, 3) genom
regelbundna rekvisitioner och 4) med hjälp av magasin. Alla dessa sätt att
lösa försörjningen kunde användas samtidigt, men vanligen var ett av dessa
sätt var mer framträdande. I vissa fall användes enbart ett av dessa underhålls
sätt. Det som även påverkade tillämpningen av olika underhållssystem var om
man opererade i fiendeland, på allierat eller neutralt område eller i det egna
landet.13
Starkt förenklat kan man konstatera att av dessa fyra sätt gav försörjning
genom kvartersvärdar eller lokalt avsevärda fördelar ur militär synvinkel: 1)
de lokala livsmedelsresurserna kunde utnyttjas maximalt, 2) trupperna kunde
hållas relativt koncentrerade, förutsatt att disciplinen var tillräcldig, 3) ingen
tross behövdes för transport av proviant och 4) rörligheten och därmed även
armens slagkraft ökade. Förutsättningen för en framgångsrik tillämpning av
denna metod var tillräcldiga livsmedelsresurser. Detta var fallet framför allt i
Centraleuropa, där befolkningstätheten hade stigit avsevärt under 1700-talet.
Underhållssättets följder för lokalsamhället berodde på truppernas numerär,
livsmedelsresursernas omfattning och på hur länge trupperna stannade inom
ett område. Om de lokala livsmedelsresurserna var små, trupperna stora och/
eller de stannade länge inom samma område, var skadorna mycket stora för
lokalsamhället. Plundring förekom ofta i samband med detta underhållssys
tem.
Om de övriga sätten att tillgodose försörjningen kan man sammanfatt
ningsvis konstatera följande. Med hjälp av rekvisition kunde livsmedelsbe
lastningen spridas jämnare, eftersom landets egna civila myndigheter admi
nistrerade fördelningen. Storleken på rekvisitionens regionala omfattning
berodde på den tillgängliga tiden; hade man mer tid till sitt förfogande kunde
belastningen spridas på befolkningen på ett större område. Detta underhålls
sätt kunde i regel tillämpas endast om trupperna inte löpte omedelbar risk
att komma i stridskontakt. Det var ett långsammare underhållssätt än om
trupperna själva tog ut försörjning lokalt, men snabbare än magasinssystemet.
Magasinssystemet var minst beroende av resurserna i lokalsamhället, eftersom
13. Carl von Clausewitz, Om kriget(1832), svensk översättning (Stockholm 2002), s. 314-320;
Jääskeläinen (2011), s. 36 & 40.
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åtminstone provianten transporterades med hjälp av tross från magasin som
oftast låg bakom linjerna. Detta systern belastade därmed lokalbefolkningen
minst. Magasinssystemet passade bäst för områden med knappa resurser. Det
begränsade dock truppernas rörlighet och försvagade därigenom deras slag
kraft. Det var även det dyraste sättet att försörja armen. Magasinssystemet var
vanligt från slutet av 1600-talet och under hela 1700-talet. Stora trossar var
alltså typiska för arrneerna under ancien rigime. 14
Det huvudsakliga målet för Napoleons strategi var att förinta fiendens
styrka. Detta skedde genom att tvinga motståndaren till ett avgörande slag,
som följdes av en ihärdig förföljelse. För att uppnå detta strategiska mål kon
centrerade Napoleon sina truppers huvudstyrka för att sätta in den slutliga
stöten på ett avgörande ställe. Napoleon försökte få numerärt överläge på de
avgörande platserna.15 En nödvändig förutsättning för detta strategiska mål
var att trupperna var mycket rörliga. En förutsättning för rörligheten åter var
att kriget fördes på områden där armeerna hade möjlighet att leva på lokala
livsmedelsresurser, det vill säga att de var resursrika områden. När Napoleons
arrneer krigade i sådana områden var målet alltså att i huvudsak leva på lokalt
underhåll. I sin strategi var Napoleon beroende av att hans trupper var rörli
gare än.motståndarens, vilket var möjligt att genomföra närmast på resursrika
områden, det vill säga som hade en tillräcklig befolkningstäthet. Däremot var
Napoleons strategi i och den truppnumerär som denna förutsatte svår att ge
nomföra i resursfattiga områden med långa avstånd. Fälttåget till Ryssland
1812 är ett bra exempel på detta; underhållet fallerade och trupperna livnärde
sig genom plundring eller rekvisition. 16
Av Napoleons motståndare grundade sig underhållet av såväl Österrikes
som av Preussens arme på magasinssystemet som fortfarande var i allmänt
bruk under revolutionskrigen och i början av Napoleonkrigen. Eftersom Na
poleons trupper uppnådde en betydande fördel genom sin mer mobila krig
föring, var även Preussen tvungen att avstå från att använda det långsamma
magasinssysternet i slutskedet av Napoleonkrigen. Försörjningen skaffades ge
nom rekvisition av krigsornrådets resurser. Det är sannolikt att även Österrike
14. Clausewitzs. 314-320; Jääskeläinen (2011), s. 36-40.
15. Gunther E. Rothenberg, The Art o/Wli11fare i11 the Age ojNapoleon, (London 1977) s. 126,
130 &147.
16. Jääskeläinen (2011), s. 41-45; Martin van Creveld, S11pp!ying iVttr (Cambridge 1977) , s.
43-47, 52-53, 55, 57-61, 64-68; Geza Perjes, "Die Frage de Verpflegung im Feldzuge
Napoleons gegen Russland", Revue I11ternatio11a!e d'Histoire A1ilitaire. Edition Allemande
Nr. 27 (1968), s. 207-224.
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samtidigt övergick till att använda den mer rörliga modellen för sin försörj
ning.17 Således var vissa av Napoleons centrala motståndare på kontinenten
på sätt och vis tvungna att övergå till ett försörjningssystem som möjliggjorde
en mer mobil krigföring. Detta var möjligt på de centrala krigsskådeplatserna
där det fanns tillräckliga resurser för truppernas underhåll tack vara att befolk
ningstätheten hade ökat under slutet av 17OO-talet.18
Storbritanniens underhållssystem på Pyreneiska halvön grundade sig i stor
utsträckning på sjötransporter från England till Portugal, vilket var möjligt
tack var herraväldet till havs. Sjövägen kunde man transportera en mycket
större mängd förnödenheter på en gång än med hästdragen transport landvä
gen. De brittiska truppernas befälhavare Wellington faste uppmärksamhet vid
en detaljerad planering av underhållet och kontantbetalning för anskaffande
av förnödenheter och tjänster användes allmänt. Trots det förekom ibland
även plundring.19
Den svenska armens försörjning baserade sig under finska kriget 18081809 fortfarande på ett utpräglat magasinssystem. Flexibiliteten förefaller
att ha varit mycket liten och beroendet av magasin stort. Magasinssystemets
bromsande effekt resulterade i att Sverige inte lyckades avancera tillräckligt
snabbt.20
Vilka var då de utmärkande dragen i den ryska armens underhållssystem
enligt forskningslitteraturen? Rysslands arme var van vid krigföring i resurs
fattiga områden. De ryska trupperna plundrade i allmänhet de områden som
ockuperades i Europa i slutet av den tidigmoderna perioden. Den ryska ar17.

18.
19.

20.

Jääskeläinen (2011), s. 46-47; Rothenberg, s. 82, 167-170, 172-173, 190-191, 194-195;
Martin Boycott-Brown, The Road to Rivoli (s.l. 2001), s. 43; Owen Connelly, Bl1111deriug
to G/01y. Napoleo11's Military Ca111paig11s (Wilmington 1987), s. 31, fotnot 2; F. Loraine
Petre, Napoleo11's Ca111paig11 i11 Polm1d 1806--07 (London 1977), s. 26; Paul Heinsius, "Der
Wandel der Logistik in den Napoleonischen Kriegen", Die Bede11t1111g der Logistik fiir die
111ilitärische Fiihru11g vo11 der A11tike bis in die 11e11este Zeit, Vomäge zur Miltärgeschichte
(Band 7, Herford 1986), s. 100, 102.
Jääskeläinen (2011), s. 61.
Jääskeläinen (2011), s. 45-46; Donald D. Horward, "Logistics and Strategy in the Penin
sula: A Case Study, 1810-1811", Co11sorti11111 011 Revo/11tio11my Europe 1750--1850: Selected
Papers 1999, s. 359, 361, 363; Rothenberg, s. 86, 179-180, 184-185; S.G.P. Ward, "The
Peninsular Commisary", joumal oj the Society for Army Historical Research [Great Britaiu}
75 (1997), s. 236; James P. Herson, "Flour, Full Bellies, and Resupply: Campaign Logistics
at Cadiz", Consortium 011 Revol11tio11my Europe 1750--1850: Selected Papers 1999, s. 336,

343-345.

Hårdstedt (2002), s. 161, 101-102; S. Jahnukainen, "Magasinsystemets inverkan på Klings
pors krigföring i Finska kriget 1808-1809", Sotm1111seo IV(195l), s. 124-131, 136.
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men hade en relativt stor tross med sig och utomordentliga transportvagnar
som garanterade ett visst underhåll i resursfattiga områden. A andra sidan
begränsade den stora mängden vagnar delvis rörligheten. Strategin var dock
inte bunden till rörlighet i lika hög grad som hos Napoleon.21

Utmaningar i resursfattiga områden
Bakgrundsfaktorer till forskningen i rubrikens ämne utgörs av den "militära
revolutionen", det vill säga den enorma ökningen av armeernas storlek och
den ökade befolkningstätheten på Napoleonkrigens centrala krigsskådeplatser
under den senare hälften av 1700-talet. Det att befolkningstätheten ökade i
huvudsak i Väst- och Centraleuropa, innebar bättre försörjningsmöjligheter
för armeerna, eftersom det rådde en nära korrelation mellan befolkningstäthet
och livsmedelsresurser i ett område. De förbättrade försörjningsmöjligheterna
gjorde att behovet av magasin delvis försvann. Däremot var magasinen fortfa
rande nödvändiga i områden med fortsatt låg befolkningstäthet och knappa
resurser, exempelvis i stater som Ryssland och Spanien - om än med regionala
skillnader. 22
En teoretisk granskning av de logistiska utmaningarna i resursfattiga om
råden leder till slutsatsen att en ockupationsarme inte kunde öka truppernas
och speciellt inte hästarnas antal obegränsat. Detta skulle ha medfört att trup
pernas underhåll och rörlighet försvårades. Rörligheten blev lidande av att un
derhålltrupperna inte kunde hålla samma marschfart som övriga trupper. Med
21. John Keep, "Feeding the Troops: Russian Army Supply Policies during the Seven Years War",
Canadian S!avonic Papers, Vo/. XXIX, No. 1/1987, s. 24-44; Christoffer Duffy, Russia's Mili
wy Wt'ty to West, Origins and Nature ojRussian A1ilitmy Power 1700-1800 (London 1981),
s. 222; John A. Lukacs, "Russian Armies in Western Europe: 1799, 1814, 1917", Ameri
can S!avic and East European Review 13(1954), s. 324; George F. Jewsbury, "The Russian
Army's Role in the Danubian Principalities, 1806-1812", Southeastern Europe, Il (1975),
s. 151-153; George F. Jewsbury, 7he Russian Amzexation ojBessarabia 1774-1828. A Study
oj Imperia! E>:pansion. (New York 1976), s. 50-53; Sir Robert Wilson, BriefRemarks on the
Character and Composition oj the Russian Amzy and a Sketch oj the Campaigns in Poland in the
years 1806 and 1807(London 1907), s. 9, 17, 31-32, 49, 51-52, 87, 94, 107-108; F. Lo
raine Petre, Napoleons Campaign in Po/and 1806-7 (London 1907), s. 31-32, 34, 36, 53,
202; John Keep, Soldiers ojthe Tsar (Oxford 1985), s. 220; Fritz Redlich, "De Praeda Mili
tari, Looting and Booty 1500-1815", Vierteijahrschriftfiir sozia!- 1111d wirtschaftsgeschichte,
Beihefte, 39 (1956), s. 77; Jääskeläinen, 2011, s. 49-58.

22. Geza Perjes, "Army Provisioning, Logistics and Strategy in the Second Half of the 17th
Century" Acta Historica. journal oj the jungarian Academy ojSciences. Tomus .XVI (Budapest
1970), s. 3-5, 33-38, Peries, s. 203, 205; Jääskeläinen (2011), s. 59-61.
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andra ord förde en ökning av truppernas numerär inte med sig de strategiska
fördelar som man eftersträvade. Detta var den centrala skillnaden i jämförelse
med att föra krig i befolkningstätare områden i Europa. Desto längre krigso
perationerna pågick, desto längre blev också kommunikationslinjerna och ju
större arme det var fråga om i relation till krigsområdets resurser, desto mer
accentuerades problemet. Ytterst handlade det om hur mycket en ockupa
tionsarme kunde rekvirera från ett resursfattigt område och hur rekvisitionen
av förnödenheter genomfördes.
Om proviant och delvis även furage transporterades enbart från stödområ
den via kommunikationslinjer, var truppernas rörlighet avsevärt mer begrän
sad. Långa linjer var ockupationsarmens akilleshäl och skyddet av dessa band
ett stort antal trupper. Därigenom försämrades armens slagkraft, eftersom det
på grund av den sämre rörligheten inte gick att tvinga fienden till avgörande
strider och inte heller förinta den genom förföljelse efter striderna. Om den
försvarande armen hade ett tillräckligt stort reträttområde, så försvagades den
anfallande armens styrka i ett stort fiendeland på grund av armens interna
underhållsbehov. 23
Om en arme försökte skaffa resurser enbart från lokalbefolkningen, var re
sultatet att befolkningen förhöll sig fientlig, flydde eller ibland grep till vapen.
Då försvårades förutsättningarna för underhåll i ett längre perspektiv, liksom
även områdets erövring och dess pacificering. Även truppernas hälsotillstånd
försämrades genom kontinuerlig undernäring och de farsoter som detta gav
upphov till. I forskningslitteraturen har man inte fäst tillräcklig uppmärksam
het vid det ovan nämnda sambandet mellan den anfallande armens logistiska
lösningar och lokalsamhällets beväpnade motstånd. Befolkningsflykt ledde till
att underhållet försvårades väsentligt, medan väpnat motstånd möttes med
kraftiga motåtgärder från ockupationsarmens sida, vilket ofta resulterade i en
spiral av hämnd.24
Följdverlmingarna för civilbefollmingen blev lindrigare om rekvisitionen
utfördes i samarbete med lokala myndigheter. Relationen till befolkningen
23. Perjes, s. 205-206; Leonard Shapiro, Logistic. In History and in R11ssit1, otryckt avhandling,
Graduate School, Georgetown University 1948, s. 94, 109, 112-113; Jääskeläinen (2011),
S, 67-68,
24. Rothenberg, s. 130, 156-157, Charles J. Esdaile, lhe YVtm ojNapoleon (London 1995), s.
118-119, 126; William C Fuller Jr, Strt1tegy t111d Power in R11ssit1 1600-1900 (New York
1992), s. 196, 212; Wilson, BriefRemarks 011 the Cht1rt1cter t111d Co111positio11 oj the R11ssit111
Army t111d ll Sketch ojthe Campaigns in Po!t111d in the years1806 t111d1807, s. 9, 51-52, Petre,
s. 29, 31; Jääskeläinen (2011), s. 68.
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var då mindre problematisk, men å andra sidan tog rekvisitionerna längre tid.
Tiden som krävdes varierade i förhållande till storleken på det område från
vilket resurserna uttogs. Den långa tidsåtgången var negativ med tanke på
behovet av rörlighet och slagkraft. Det snabbaste sättet att skaffa försörjning
för trupperna var genom kvartersvärdar eller lokalt. I praktiken innebar detta
ofta plundring. 25
I min granskning har jag kommit till den slutsatsen att förutsättningarna
för lokalsamhällets materiella välstånd i hög grad var bundna till hur trup
pernas underhåll organiserades i det resursfattiga krigsområdet. Ju mer okon
trollerat uttaget av lokala resurser skedde, desto mer förödande var följderna i
allmänhet för lokalsamhället. I sådana situationer riktades uttaget av resurser
punktmässigt till vissa delar av operationsområdet eller krigsområdet. Därtill
innebar plundringarna ofta stort slöseri av resurserna. Eftersom befolkningen
under normala tider - för att inte tala om missväxtår - levde nära existensmi
nimum i dessa områden, kunde krig och ockupationsarmens plundringar och
foderanskaffningar förorsaka verklig hungersnöd. Följden av detta blev ofta
att en del av befolkningen begav sig i väg för att tigga, vilket gav epidemier
ytterligare spridning. 26 I värsta fall blev de sammantagna följderna en förhöjd
mortalitet och en minskning av befolkningen.
Rekvisitioner utförda av de civila myndigheterna innebar en jämnare för
delning av resursuttaget, men även rekvisitionerna kunde ödelägga områden
om de var omåttliga och pågick länge. Man bör därtill beakta att också maga
sinssystemet belastade lokalsamhället i viss utsträckning. Detta framför allt i
form av de transporter som armeerna behövde, men även på grund av inköp
eller rekvisitioner av livsmedel på krigsområdet. Det avgörande för transpor
ternas del var utan tvivel storleken på armens egen tross eller underhållstrup
per eller snarare avsaknaden av dessa. I resursfattiga områden garanterade en
tillräckligt stor tross att soldaterna fick proviant, men den minskade samtidigt
rörligheten. Samtidigt måste antalet hästar i ett sådant område begränsas, ef
tersom tillgången på furage var begränsad - givetvis beroende på årstid. En
liten tross innebar för sin del att en avsevärd del av underhållstransporterna
måste utföras av lokalbefolkningen.

25. Clausewitz, s. 314-320; Jääskeläinen (2011), s. 68.
26. Myron P. Gutman, 1101' and Rum! Lift in the Ear!y Modem Low Co1111tries (Van Gorcum
1980, s. 4, 6; Oiva Turpeinen, "Katastrofaalinen kuolleisuus Suomen kaupungeissa 18081809, Nälkä. Talous. Kontrolli. - Kari Pitkänen (red.) Näkiikulmia kriisin ja konjliktien
syntyyn, 111erkityksee11ja ko11trol/ii11, (Helsingfors 1988), s. 131; Jääskeläinen (2011), s. 69.
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Således kan man konstatera att det låg en inbyggd motsättning mellan
intressena hos å ena sidan ockupationsarmen som ville föra ett framgångsrikt
krig och hos å andra sidan lokalsamhällena i operationsområdet. Sett ur lokal
samhällets synvinkel skulle det ha varit bättre om armens underhåll inte alls
hade tagits från operationsområdet eller att uttaget skulle ha riktat sig mot ett
så stort område som möjligt. Då skulle den lokala belastningen ha varit min
dre. Detta skulle emellertid ha tagit för lång tid att verkställa i samband med
snabba offensiva operationer. Tidsförlusten skulle ha lett till nedsatt rörlighet
och därmed till att operationerna skulle ha försvårats. Därför fick lokalsamhäl
lets intressen ofta ge vika för kraven på militär framgång. Den ockuperande
armens militära framgång vanns på sätt och vis på lokalsamhällets bekostnad.
I sista hand var lösningen avhängig av besluten som fattades av statens eller
armens högsta ledning och av det underhållssystem som användes. 27

Skadornas storlek och fördelning
Det har inte tidigare undersökts hur krigsskadorna fördelades i det svenska
rikets östra del under finska kriget 1808-1809. Likaså har det saknats en upp
skattning av krigsskadornas sammantagna storlek, således handlar studierna
av dessa om grundforskning.
Krigsskadoma i rikets östra del koncentrerade sig framför allt till Vasa län.
Ungefär tre fjärdedelar av de ersatta krigsskadorna återfanns nämligen där- en
knapp femtedel i Kuopio län. För Vasa län har jag utgående från källorna be
räknat att den totala storleken på krigsskadorna som godkändes för ersättning
uppgick till cirka 2,5 miljoner sedelrubel (i svenska pengar något över 861 000
riksdaler banko). Skadestånd beviljades för verifierade krigssk.ador som till sin
storlek uppgick till minst hundra sedelrubeL Därtill var en förutsättning för
att de sökande skulle få ersättning, att dessa hade "blifwit ruinerade". Av den
na summa ersattes cirka 1,83 miljoner sedelrubel (knappt 74 procent; drygt
634 000 riksdaler banko). Endast den del av krigsskadan som till sin storlek
låg mellan hundra och tusen sedelrubel godkändes för skadestånd. Maximier
sättningen var 10 procent av krigsskadans storlek. 28
27. Jääskeläinen (2011), s. 69.
skadeståndet ut28. Fördröjningar i utbetalningen ocb det försvagade värdet på mv,r ir.":wPr
betalades i, sedelrubeln, gjorde att den högsta ersättningen i det flesta fall var ännu lägre än
så. Ersättningen erlades i huvudsak i form av skatterester och skatter. Se vidare Jääskeläinen
(2000), s. 103-109.
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Jag anser det därför sannolikt att i genomsnitt även ungefär 70 procent av
krigsskadorna som godkändes för att ersättas i hela landet låg mellan hundra
och tusen sedelrubel. Utgående från detta är en grov uppskattning av den
sammanlagda storleken på krigsskadorna som ersattes i hela landet 3,4-3,5
miljoner sedelrubel (1,18-1,22 miljoner riksdaler banko). Skadorna uppgick
till avsevärda belopp om man jämför med inkomsterna i Finlands budget för
1810 som uppgick till 2,45 miljoner silverubel, det vill säga 4,9 miljoner se
delrubel (1,7 miljoner riksdaler banka) med andra ord uppskattningsvis
cirka 70 procent av budgetens hela inkomstbelopp. Detta förklarar också var
för det var totalt omöjligt att ersätta krigsskadorna till fullo.
Krigsskadorna var ett av de mest betydande samhälleliga missförhållan
dena i Finland under och efter kriget. Detta bevisas även av att saken behand
lades ingående på Borgå lantdag 1809.29
Krigsskadorna koncentrerade sig starkt till vissa socknar. I Vasa län ut
gjorde krigsskadoma i de fem socknar som drabbades värst över hälften (ca 54
procent) av skadorna i hela länet. Dessa socknar var, i skadornas storleksord
ning, Kuortane, Närpes, Saarijärvi, Karleby socken och Lappfjärd, i den ut
sträckning de hade 1808. Kuortane och Saarijärvi låg i Korsholms östra härad
och alltså i inlandet. Saarijärvi låg längst österut av dessa. Lappfjärd, Närpes
och Karleby socken låg vid kusten. Av dessa hörde de två förstnämnda till
Korsholms södra härad och Lappfjärd låg söder om Närpes. Karleby socken
låg längre norrut och hörde till Korsholms norra härad. Dess sydöstra del i
inlandet gränsade till Saarijärvi socken.
Krigsskadorna i Kuortane socken var klart störst i Vasa län, men därtill
sannolikt även de största i hela landet. Storleken på krigsskadorna i Kuortane
uppgick till drygt 150 000 riksdaler banko. Krigsskadorna i Närpes motsvara
de ungefär 96 000 riksdaler banko. I Saarijärvi var krigsskadomas storlek över
81 000 riksdaler banko och därmed de tredje största i länet. Karleby sockens
krigsskador var de fjärde största i länet och uppgick till drygt 75 000 riksda
ler banko. De femte största skadorna drabbade Lappfjärd, där deras storlek
29. Jääskeläinen (2011), s. 70-77, 14; Ernst Neovius, Suomen mha-asiai11jä1jestii111isestäPorvoon
valtiopiiiviä lähinnä se11m1111ei11a v11osi11a (Helsingfors 1899), s. 285; Protokoll från reger
ingskonseljens ekonomiavdelning 21.3.1811 (mfSEN 83); Förteckningar över krigsskador
och handlingar angående beredningen av skadeståndsärenden 1811-1815, Ed 29, KTMK,
SEN, FRA; Jääskeläinen (2002), s. 28-44, 125-127; Robert Castren, Skildringar ur Fin
lands nyare historia (Helsingfors 1882), s. 67-69; Aimo Halila, Pomoon valtiopäivät ja au
tononiian alkuaika. Suomen kr1nsm1ed11st11slr1itoksen historia I (Helsingfors 1962), s, 537 och
fotnot l.
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motsvarade över 62 000 riksdaler banko. Den gemensamma nämnaren för de
fem socknarna som led de största krigsskadorna var att de alla korsades av då
tida huvudvägar. Armeernas rörlighet var bunden till dessa vägar. Det samma
gällde truppernas underhåll, till den del som den sköttes genom transporter
från områden bakom linjerna.
Krigsskadorna drabbade inte i lika stor utsträckning alla områden i sock
narna, utan de riktades till områden som låg vid eller i närheten av de all
männa vägarna.30

Innehållsmässig analys av krigsskadorna
För att få en uppfattning om vilken typ av förluster lokalsamhället drabbades
av har krigsskadorna i Kuortane och Närpes kategoriserats i inalles 26 skade
grupper.
Den mest förekommande skadegruppen gällde beklädnad. Beklädnad be
hövdes för att tillfredsställa ett av soldaternas primära behov, nämligen värme.
Utrustningens underhåll genomfördes alltså delvis med hjälp av det ockupera
de landets resurser. Den därpå följande vanligaste skadegruppen var "boskap".
Denna skadegrupp inkluderar inte hästar som utgjorde en egen kategori. De
plundrade djuren användes utan tvivel till att göra soldaternas kost mångsi
digare. För medlemmarna i lokalsamhället innebar förlusten av nötboskap att
åkerbruket drabbades hårt på grund av bristen på gödsel. Den omfattande
förlusten av boskap ledde alltså till avsevärda konsekvenser för sockenborna.
Skadorna i denna grupp bestod framför allt av förlust av får, nötboskap
och svin. Skadorna koncentrerades uttiyckligen till Kuortane, där förlusterna
av nötboskap överlag var mycket större än i Närpes. I relation till boskaps
beståndet i Kuortane uppgick förlusterna för nötboskapens del till uppskatt
ningsvis 40 procent.
Likaså förekommer även andra skadegrupper som hänför sig helt eller del
vis till soldaternas forsörjning tämligen ofta i ersättningsansökningarna. Ska
degruppen "livsmedel" utgör en andel på nästan 40 procent och skadegruppen
"spannmål" en ännu större andel. Kategorin "skördeskador" sammanhängde
med att tillfredsställa soldaternas behov av proviant och hästarnas behov av fu
rage. Skador i denna kategori förekom något mer sällan än i de ovan nämnda
grupperna. Det var dock fråga om avsevärda krigsskador, eftersom invånarnas
levebröd var beroende av skörden. Krigsskador som drabbade skörden handla30. Jääskeläinen (201 I), s. 90-118.
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de framför allt om förlust av spannmåls- och höskörd. Sammantaget förlorade
uppskattningsvis tre fjärdedelar av bönderna sin skörd eller en del av skörden
och därtill övrig egendom. Det är möjligt att så många som en fjärdedel av
bönderna förlorade hela sin skörd och därtill övrig egendom. Försörjningen
för dessa sockenbor blev säkerligen ett problem.
Utöver skadorna på skörden, hänförde sig även skadegruppen "hö" till
truppernas behov av furage. Fodret för armens hästar anskaftades i huvudsak
lokalt under den tidigmoderna tiden. Det gick inte att transportera furage
långa sträckor till lands. Det är sannolikt att de ryska trupperna så gott som
uteslutande skaffade sitt furage på de områden de ockuperat i Finland. En
betydande del av krigsskadorna som drabbade det lokala samhället på de vär
sta skadeområdena orsakades uttryckligen av tillfredsställandet av behovet av
foder för truppernas hästar. Bristen på foder hade allvarliga följder för med
lemmarna i lokalsamhället. På grund av den måste boskap slaktas. Detta i sin
tur ledde till att det inte fanns gödsel att spridas på åkrarna. Gödslingen var en
nödvändig förutsättning för att få en normal skörd. Detta innebar att om man
inte hade foder för den boskap som fanns kvar efter ryssarnas plundringar, led
de det till brist på bröd följande år. Även ockupationsarmens transportbehov
orsakade krigsskador. Trupperna behövde hästar, kärror, andra transportmedel
och tillbehör. I Kuortane förlorade man så mycket som hälften av hästarna i
socknen. Om man inte hade ett enda ersättande dragdjur kvar och inte råd att
skaffa ett nytt, var det omöjligt att odla åkrarna. Därför var det ödesdigert för
gården om den förlorade sin enda eller alla sina hästar.
När man lägger en ekonomisk dimension till
innehållsmässiga analysen av krigsskadorna och alltså undersöker vilka skador som förorsakade de
största ekonomiska förlusterna, är följande skadegrupper de största: I) skörde
skador, 2) beklädnad, 3) byggnader, 4) spannmål och 5) hö. Det förekommer
dock skillnader mellan socknarna. Skador som orsakades av att ryska trupper
brände ned byggnader förekom mest i Närpes. På motsvarande sätt koncentre
rades skördeskador, förlust av !<läder, spannmål och hö till Kuortane.31

Skadornas sociala och tidsmässiga fördelning
Krigsskadorna i Kuortane och Närpes uppstod med undantag för en skada
under 1808 och de koncentrerades starkt till månaderna juli, augusti och sep
tember. Krigsskadorna i djupanalyssocknarna inträffade under en tidpunkt
31. Jääskeläinen (2011), s. 118-138.
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då det fanns stora mängder ryska trupper i socknarna och i synnerhet i Ku
ortane.
Tre stora slag utkämpades i Kuortane socken (medräknat Alavo kapellför
samling) under finska
nämligen Alavo den 17 augusti 1808, Ruona
den 1 september 1808 och Salmi den 2 september 1808. Under slaget vid
Alavo var de svenskfinska truppernas styrka 3 850 man och 12 kanoner och
de ryska truppernas 2 400 man och 8 kanoner. Den svenska armen vann slaget
vid Alavo. I slaget vid Ruona bestod de ryska trupperna av sammanlagt 8 300
man och 31 kanoner och de svenskfinska av 5 600 man och 21 kanoner. Efter
slagen vid Ruona och Salmi retirerade de svenskfinska trupperna. De ryska
trupperna var klan större till sin numerär och i antalet hästar, än de inhemska
trupperna. De ryska trupperna stannade också länge i socknen.32
Slagen som utkämpades i Närpes socken var små jämfört med de i Kuor
tane. I slaget vid Pjelax den 13 juli 1808 var antalet bönder som deltog i stri
den ungefär 400 och styrkan på de ryska trupperna som deltog i själva slaget
uppskattningsvis cirka 500-600 man. I slaget som utkämpades vid Finnby
bro den 20 juli 1808 var de ryska truppernas styrka kanske 1 100-1 200 man,
medan bönderna och lantvärnet uppgick till knappt 700 man. Mängden artil
leri var liten i dessa strider. Därtill förekom annan smärre stridsverksamhet i
Närpes.33
Krigsskadorna koncentrerades socialt till bondeklassen såväl i Kuortane
som i Närpes. Man bör beakta att i dessa socknar, liksom i hela Österbotten,
var den sociala skiktningen mer homogen än på annat håll i rikets östra del.
Det fanns inga rusthåll eller frälsehemman och även ståndspersonerna var få.
Böndernas andel av krigsskadorna var klart större än vad man kunde anta
utgående från deras andel av den sociala strukturen. På motsvarande sätt var
den obesuttna befolkningens andel av krigsskadorna mindre än vad dess andel
av den sociala strukturen skulle ha förutsatt. Även om krigsskadorna inte kan
anses direkt ha drabbat tjänstefolk, lantarbetare eller backstugusittare, är det
skäl att misstänka att dessa befolkningsgrupper råkade i ett mycket utsatt läge
till följd av krigsskadorna. Detta berodde på att de i tämligen hög grad var
beroende av utkomsten hos andra befolkningsgrupper. Om en bonde drab
bades av ekonomisk ruin kunde han knappast förse sitt tjänstefolk - och än
32. Generalstaben V, s. 148-155, 212-230; Lappalainen, Ericsson Wolke, Pylldcänen, s. 165,
205-207; Jääskeläinen (2011), s. 161, 138-144.
33. Generalstaben III, s. 231-233, bilaga 21, Generalstaben V, s. 87-94; Jääskeläinen (2011),
s. 164.
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mindre utomstående lantarbetare - med arbete och mat. Överlag levde dessa
befollmingsgrupper, för att inte tala om fattiga eller andra som måste försörjas,
nära existensminimum även under så kallade normala tider.
Majoriteten av bönderna i Kuortane kyrkosocken skulle enligt myndighe
ternas bedömning ha drabbats av ekonomisk undergång utan regeringsmak
tens åtgärder. För en mycket stor del hade åkrarna blivit osådda. Minst 1 500
Närpesbor, det vill säga ungefär en tredjedel av Närpes moderkyrkoförsamling
blev hemlösa på grund av nedbrända byggnader och förlorade det mesta av
sin egendom och några dödades. De som förlorat sitt hem i bränderna bodde
vintern 1809 inhysta hos andra sockenbor.34

Krigsskadorna och befolkningskrisen
Situationen i Kuortane och Närpes förvärrades av att de samtidigt drabbades
av en befolkningskris. Folkmängden i Kuortane moderkyrkoförsamling mins
kade med 13 procent och i kapellförsamlingen Alavo med 11 procent. Om
fattningen av befollmingskrisen i Kuortane moderkyrkoförsamling avspeglas
av att först 1825 blev församlingens invånarantal större än det varit före kriget.
Orsaken till befolkningskrisen var rödsoten som anlände med trupperna som
maren 1808. Kuortane socken drabbades under finska kriget 1808-1809 av
en befolkningskris och sannolikt av de största krigsskadorna i hela rikets östra
del.
Sammantaget förlorade rikets östra del knappt sex procent av sin befolk
ning under kriget. Enligt Oiva Turpeinen hade kriget 1808-1809 en mer ge
nomgripande inverkan på det finska samhället än inbördeskriget 1918. Detta
därför att mortaliteten bland kvinnor var lika stor som bland män - och ännu
större bland barn. Inte heller Närpes undgick en befollmingskris och befolk
ningen i socknen minskade med sju procent under krigsåren. Även här var
rödsoten den vanligaste dödsorsaken. Forslmingslitteraturen visar att de värsta
34. Jääskeläinen (2011), s. 85, 205-214; Eino Jutikkala, "Tilalliset ja ti!attomat", Vilja Rasiala,
Eino Jutikkala, Anneli Mäkelä-Alitalo (red.), S11ome11 m111ttt1!011den historia l,Esihistoriasta
1870-l11v11lle, (Helsingfors 2003), s. 447--449; Martti Ramanen, Tillviixt i periferin, Befvlk
ning ochjordbruk i Södra Österbotten 1750-1890 (Göteborg 1997), s. 28; Gmman, (1980),
s. 3; Förteckning undertecknad av kronofogde Limatius den 26. l 0.1811 över invånare i
Korsholms östra
vilka ansökt om befrielse från kronoskatt för åren 1808-1809 och
vilka samtidigt har förlorat en del av sin skörd eller en byggnad på grund av krigshändel
serna sommaren 1808, Ed 14, KTMK, SEN, FRA; K.I. Nordlund, Blad ur Niirpes historia,
tredje delen (Närpes 1931), s. 176-177, 193-194.
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katastroferna under den tidigmoderna tiden uppstod när stor matbrist, krig
och epidemier förekom samtidigt. Under finska kriget 1808--1809 var detta
fallet inom de områden som uppvisar de största krigsskadoma och detta bi
drog sannolikt till befolkningskrisen inom dem.35

Orsaker till krigsskadorna: Underhåll
Det framgår av den innehållsmässiga analysen av krigsskadorna i fallstudi
esocknarna att största delen av krigsskadorna hade en koppling till de ryska
truppernas logistik, det vill säga underhållet. Samma slutsats gäller för hela
Vasa län.36 Att skadorna var störst just vid allmänna landsvägar och i närheten
av dem berodde främst på att trupperna var bundna till det befintliga vägnätet
för sin rörlighet. Trupperna marscherade och trossen rörde sig längs lands
vägarna. Krigföringen förutsatte att man på området där krigsoperationerna
ägde rum fick proviant och framför allt furage åt de krigande armeerna. Det
gick inte att transportera foder långa sträckor, utan det måste anskaffas på
krigsområdet. En lyckad organisation av underhållet var avgörande för krig
föringen.37 Ju närmare lägret trupperna fick proviant och furage, desto lättare
var situationen för dem. Därför drabbades de gårdar som låg i närheten av
allmänna vägar mest.
Både de ryska och svenska armeernas trupper stannade länge med tämligen
stor numerär i de socknar där luigsskadorna blev störst. Eftersom truppernas
underhåll delvis måste uttas ur lokala resurser, tömdes dessa resurser desto ef
fektivare, ju större trupper det var fråga om och ju längre dessa trupper stan
nade på området. Här avser jag inte enbart manskapets numerär, utan särskilt
att mängden hästar vid trupperna var av mycket stor betydelse. Furaget skaf35. Jääskeläinen (2011), s. 104-105, 116; Sanna Koivisto, K11ortr111e/((i11e11 vliestökriisi, otry
ckt pro gradu-avhandling i Finlands historia, Historiska institutionen, Jyväskylä universitet
2000, JYK, s. 71-73; Hornborg, s. 262; Turpeinen, s. 72-73, Näläntorjunta ja hyvinvointi
valtion perusteet. Hnl!i11toja kr111salai11e11 Suomessa 1808-1905, Hallintohistoriallisia tut
kimuksia 4 (Helsingfors 1991), s. 18-20; Församlingarnas folkmängdstabeller 1749-1877,
Närpes folkmängdstabellerl805-1807 (mfVÄ 132); Gutmans, s. 4.
36. Jääskeläinen (2011), s. 150, 181-182.
37. G. Zaharov, "Venäjän ja Ruotsin välinen sota vuosina 1808-1809", Sotahistoria!lisia t11tki
m11ksia 110 2, Sotatieteen laitos, sotahistorian toirnisto (Helsingfors! 985), s. 17, 19; Henry
Nygård, "Ett efterspel Skadeståudsanspråken på den ryska armen år 1808. Några exempel
från Österbotten", i Hårdstedt & Backman, s. 343; Hårdstedt, "I krigets tjänst - Det mili
tära underhåller och det civila samhället i Västerbotten under kriget 1808-09", i Hårdstedt
& Backman (red.) s. 343, Jääskeläinen (2011), s. 151.

155

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

fades lokalt och på sommaren användes färskt foder. Den centrala grunden
för krigsskadornas storlek är att en avsevärd mängd trupper och deras hästar
uppehöll sig länge på samma ort som del av en omfattande krigsoperation.
Jag korrigerar och kompletterar i viss mån den uppfattning om den ryska
armens underhåll under finska kriget som förekommer i forskningslitteratu
ren. Detta gäller dels organiseringen av underhållet, dels plundringarnas roll i
underhållet. De ryska truppernas överbefålhavare Buxhoevden hade en ledan
de och aktiv roll i strävandena att garantera den ryska armens försörjning.38
Det finska krigskommissariatet var underställt Buxhoevden. Det är möjligt att
detta organ leddes striktare av överbefälhavaren och hade en lättare struktur än
Sveriges motsvarande generalkrigskommissariat. Krigskommissarier, av vilka
de flesta var inhemska, skaffade livsmedel. En annan anskaffningskanal var
distrikts- och lokaladministrationen via landshövdingarna. 39
Trots detta utförde även trupperna, exempelvis regementena, själva indriv
ning av resurser. Sannolikt tog man till denna metod alltid då det förekom
avbrott i rekvisitionerna arrangerade av överbefälhavaren. Under vissa om
ständigheter överfördes ansvaret för att anskaffa försörjning direkt på arteller40
eller soldaterna. Det är uppenbart att detta inträffade när operationerna kräv
de snabb handling och/eller de ovan nämnda metoderna för att skaffa försörj
ning inte var genomförbara. Då övergick man till plundringar och tvångsbete.
Dessa genomfördes lokalt. Plundringar var, enligt min åsikt, ett strukturellt
drag i den ryska armens underhåll. Utgående från tidigare forskningslitteratur
vet man att Rysslands arme hade en större tross än Sveriges och att de ryska
soldaterna hade med sig proviant för en längre tid än de svenska.

38. Jääskeläinen {2011), s. 151-154, 190-205; Gunnan, s. 69.
39. Jääskeläinen (2011), s. 197-199; Buxhoevden till Alexander I, 11.1.1809 (vol. 283, Krigs
handlingar 1808-1809, KrA); Todistuskappaleita Suomen Historiaan. IV.I. Suomenmaan
hallinnollista kirjevaihtoa vuodelta 1808, 1. osa (SHK 1) (Helsingfors 1893), s. 6-7, 9091, 95, 99, 191, 369-372; Erkki Osmonsalo, Suomen valloitus 1808 (Borgå 1947), s. 147,
416, 431; L.G. von Bonsdorlf, Den 1yska pacificeriugen i Finland (Helsingfors 1929), s.
229-237.
40. Artellerna, eller icu,aai;;cu, var en inrättning typisk för den ryska armens underhåll. Artel
lerna organiserades på kompaninivå eller lägre. Artellens kassa samlades genom deltagar
avgifter, oanvända matbidrag och krigsbyte. Pengarna användes bl.a. till att utöka maten.
Artellens medlemmar ägde tillsammans dess egendom, de arbetade, åt och krigade tillsam
mans. Truppernas styrka i strid baserade sig i stor utsträckning på sammanhållningen som
artellerna skapade. Se Fuller, s. 172-173, Hårdstedt {2002), s.95, Jääskeläinen (2011), Pai
kallisyhteisö resuminaja t11hoje11 kohteena, s. 51-52.
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Därtill hade den ryska armen ett mer resursrikt stödområde än den svenska
för sitt underhåll, det vill säga södra Finland. 41 En avsevärd del av skatterna
som uppbars i natura under 1808-1809 och också av exempelvis länskas
sornas tillgångar användes till den ryska armens underhållsbehov. Visserligen
uppbars skatterna först efter att de avgörande slagen hade utkämpats i Finland
1808.42
I praktiken hade ansvaret för det ryska underhållet i större utsträckning
överförts på soldaterna och på av dem bildade kok.lag än i den svenska ar
men.43 De ryska soldaterna bakade själva sitt bröd och de hade ett större an
svar för att skaffa mat än de svenska soldaterna hade framför allt när det
förekom avbrott i underhåller.44 De ryska trupperna hade en större tross och
därtill var de mindre beroende av magasin eftersom de kunde utnyttja det
ockuperade områdets resurser mer hänsynslöst än de svenska trupperna som
opererade i sitt
land. Plundringarna och tvångsbetet på växande sädesfält
och ängar sög ut det lokala samhället på ekonomiska resurser. På de värst drab
bade skadeområdena bidrog, enligt min syn, även bristen på tid och pengar
till detta.45
Det framgår ur den internationella forskningslitteraturen att den ryska ar
mens brist på medel för att finansiera underhållet när den stred utomlands
var kronisk så var fallet även under Napoleonkrigen. Enligt en forskare väl
insatt i ämnet handlade den ryska politiska ledningen på ett skenheligt sätt.
Den ldargjorde inte direkt för dem som svarade för armens underhåll hur man
skulle agera. Det fanns i praktiken inte så många alternativ om pengar inte
skickades och trupperna inte fick lida brist på proviant. Jag anser att detta var
grundorsaken till att de ryska trupperna ägnade sig åt plundring också under
finska kriget. Ansvaret låg hos den politiska ledningen.46
En annan kompletterande orsak till att krigsskadorna blev så omfattande
i de värst drabbade områdena var sannolikt att det inte fanns tid att orga
nisera underhållet. Med hjälp av enbart rekvisitioner och anskaffningar från
41. Jääskeläinen (2011), s. 202-204.
42. Neovius, Suomen mha-asiai11 jä1jestä111isestä Porvoo11 va!tiopäiviä liihi1111ä se11rt11111eim1 v110si11n, s, 29-30, 63--67;SHK 1, s, 376-377, 455--458, 508; Jääskeläinen (2011), s. 196-197,
241.
43. William C. Fuller Jr, Stmtegy and Power in Russin 1600--1900 (New York 1992}, s. 172173; Härdsredt (2002}, s. 95; Jääskeläinen (2011), s. 52.
44. Keep, s. 183-185; Dufi)•, s. 131.
45. Jääske!äinen (2011), s, 203,241.
46. Jääskeläinen (2011), s. 203; Keep, s. 24--44.
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hela krigsområdet och/eller transporter från Ryssland hade man sannolikt
fått försörjning för trupperna - åtminstone när det gäller proviant. Då skulle
emellertid de ryska truppernas operationer ha fördröjts på grund av under
hållstransporterna. Fördröjningar under en snabb offensiv eller reträtt skulle
ha inneburit sämre militära framgångar. Det snabbaste sättet att organisera
underhållet var soldaternas spontana förvärv av proviant och furage. Plund
ringarna var alltså på kort sikt det effektivaste sättet att organisera underhållet
i ett resursfattigt område. På lång sikt skulle detta dock ha vänts mot den
ockuperande armen, eftersom speciellt organiseringen av transporter och in
kvartering var beroende av lokalbefolkningen.
Således har jag kommit fram till att krigsskadornas omfattning i hög grad
kan kopplas uttrycldigen till de ryska truppernas underhåll under offensiva
och defensiva operationer vilka var omfattande med tanke på finska kriget
överlag.
På grund av de ovan nämnda aspekterna var den ryska armen mindre be
roende av magasin och de begränsningar som ett magasinssystem innebar,
än den svenska armen var. Det oaktat baserade sig även den ryska armens
underhåll delvis på användningen av ett magasinssystem. Dessa drag i Ryss
lands underhållssystem - alltså framför allt det mindre beroendet av maga
sinssystem - resulterade i att de ryska trupperna var rörligare. Större rörlighet
gav bättre prestations- och stridsförmåga, vilket ledde till militära framgångar.
Med andra ord var underhållet av ryska armen en strukturell faktor som gav
Ryssland större framgång i kriget än Sverige.
Ur lokalsamhällets perspektiv sett var nackdelen med ryssarnas militärt ef
fektivare underhåll att det hade en destruktiv verkan på operationsområdena.
Krigsskadorna som trupperna orsakade är direkta bevis på detta. Det lokala
samhället utsögs hänsynslöst på livsmedel och andra förnödenheter. Invånarna
förlorade en stor del av sin boskap och vissa även sina byggnader. Storleken på
det lokala samhällets ekonomiska förluster berodde givetvis på att invånarna
trots Buxhoevdens löften inte fick betalt för proviant, furage och andra för
nödenheter som soldaterna tog. Grundförutsättningarna för lokalsamhällets
existens försvann och en stor del av dess medlemmar blev utblottade.47

47. Jääskeläinen (2011), s. 203-205, 153-154, 242.
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Orsaker till krigsskadorna: Hämndaktioner
Den näst viktigaste orsaken till skadorna i Vasa län var de ryska truppernas
hämndaktioner. Anfall mot kommunikationslinjerna och civilbefolkningens
beväpnade motstånd, till vilket de uppmanats av den svenske kungen, resulte
rade i hårda motalctioner från de ryska truppernas sida riktade mot den lokala
civilbefolkningen. Vanligen förekom hämndaktioner från ryssarnas sida om
lokalbefolkningen hjälpte eller stödde de svenska trupperna. De ryska trup
perna koncentrerade i huvudsak hämndaktionerna kollektivt till närliggande
byar. Ibland räckte en misstanke om delaktighet som orsak till hämnd. Således
betalade en del av invånarna i Vasa län ett högt pris för sin lojalitet till kungen.
Exempel på hämndaktioner är bland annat att byggnader brändes i Närpes i
juli 1808, Vasa plundrades den 25 juni 1808 och vissa byar i Kauhajoki brän
des och några invånare dödades, torterades och våldtogs i juli 1808.
Böndernas folkresning i det svenskspråkiga Österbotten startades, under
ledning av löjtnanterna Ridderhjerta och Jacobson, av besättningen på far
tyget Kronprinsen som ingick i Bergenstråhles expedition. Målet med denna
var att hindra fiendens reträtt från Vasahållet, uppmana österbottningarna att
ta till vapen och att leda deras uppror. Bönderna som tog till vapen gav sig
södernt till Närpes, där de utan framgång kämpade mot 1yska trupper ledda
av generalmajor Orlov-Denisov, först den 13 juli i Pjelax och därefter den 20
juli 1808.
De ryska hämndåtgärderna förldarades av att den beväpnade folkresningen
äventyrade de ryska truppernas underhåll såväl ur lokala resurser som längs
kommunikationslinjerna från områden bakom fronten. Det gick att utnyttja
lokala resurser endast om ockupationsarmen hade det aktuella området i sin
besittning. Om folkresningen i rikets östra del hade spritt sig och blivit hel
täckande, skulle det ha blivit mycket svårt för de ryska trupperna att säker
ställa kommunikationslinjerna och underhållet. En allmän folkresning skulle
ha bundit ryska trupper, och de hade varit tvungna att sprida sig över ett stort
område. Detta i sin tur skulle ha omöjliggjort framgångsrika anfallsmanöv
rar och till och med äventyrat herraväldet över de områden som redan hade
ockuperats. Ur Rysslands synvinkel skulle således krigets strategiska mål att
tvinga Sverige till att gå med i kontinentalblockaden och att ansluta Finland
till kejsardömet - ha satts på spel eller åtminstone fördröjts. Hämndaktio
nerna handlade om att kväsa den upproriska allmogen och samtidigt om av-
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skräckande bestraffning. Hämndåtgärderna berodde inte i huvudsak på att
trupperna skulle ha varit odisciplinerade, utan de genomfördes på order av
överbefälet eller fick i varje fall dess tysta godkännande. 48
Andra grunder till krigsskadorna, såsom skador som striderna orsakade på
stridsplatsen eller strategiska/taktiska härjningar, var av ldart mindre betydelse
än underhållet och hämndaktionerna.

Resume
Avslutningsvis bör det konstateras, att det sätt på vilket armeernas underhåll
var organiserat hade en stor betydelse
rörligheten och därigenom för strids
och prestationsförmågan och den militära framgången under Napoleonkri
gen. Jag har med hjälp av ett unikt källmaterial kunnat fördjupa den bild som
tidigare forskning har gett av vilken betydelse underhållets organisation har
haft för krigens slucresultat och därmed också för de europeiska staternas his
toria. Armeernas underhållssystem kunde även ha ödesdigra följder för lokal
samhällen på resursfattiga områden. Framöver är det speciellt viktigt att i den
logistiska forskningen av tidigmodern krigföring beakta skillnaderna mellan
resursfattiga och resursrika områden.49
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Disciplinering av indelta och
värvade kavallerister under 1800- och
1900-talen ett civilisationsfenomen?
Börje Ekenvall
Inledning
Under 1800-talet utgjorde garnisonen i Stockholm ett påtagligt inslag i stads
bilden. Andelen militärer i staden uppgick till mellan två och sex procent
av befolkningen. Inräknas familjerna kunde man komma upp i nio procent.
Samtliga förband i Stockholm var förlagda på Ladugårdslandet och bestod av
värvade soldater. 1 Värvade soldater var i princip heltidsanställda med kontant
lön och var oftast bättre övade jämfört med indelta soldater. Vid sidan av de
värvade fanns indelt manskap och befäl och från 1812 också beväringen, före
gångarna till de värnpliktiga. Antalet beväringar och indelta översteg i allmän
het vida de värvade.2 Ett sådant indelt förband var Livregementets dragoner,
som behandlas i denna uppsats och också befann sig i Stockholmsområdet.
Värvat manskap hade före vissa ändringar i 1824 års värvningsstadga ofta
rekryterats bland kriminellt eller socialt belastade personer, vilket i sig gav dem
dåligt rykte. Att personer utan s.k. laga forsvar kunde dömas till krigstjänst
och stoppas in i värvade förband gav många enheter dåligt rykte.3 De värvade
1.
2.
3.

Förbanden var Svea Livgarde, Andra livgardet, Livgardet till häst, Svea arrilleriregemente samt
några specialförband. Se Arteus 1988:?f.
Adolfsson 1988:13 f.
Termen, som först innebar skydd mot utskrivning genom tjänst hos adeln kom att bli en teknisk
term för vad som tryggade mot behandling som lösdrivare. Stränga
gällde för en person
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ansågs, bland annat att döma av riksdagsdebatter på 1870-talet, som opålitliga
och lastbara med lågt socialt anseende. Indelta sågs å andra sidan ofta som
mönster av plikttrohet. Men i tidigare forskning har det visat sig att rekryte
ringen till värvade regementen faktiskt i hög grad skett från landsbygden och
av folk som inte var vanfrejdade. Historikern Jan Dahlström menar därför att
de värvades dåliga rykte kring mitten av 1800-talet företrädesvis torde komma
från deras uppförande som grupp. Omkring elva procent av dem som hade
strukits ur rullorna år 1860 hade blivit det på grund av dåligt uppförande
eller brottslighet. Samtidigt visar Dahlström att två tredjedelar av hästgardis
terna fått goda vitsord när de slutade sin tjänstgöring.4 Historikern Evabritta
Personne framhåller för övrigt också att en inte obetydlig del av orsakerna till
avgångar bland värvade artillerister var disciplinbrott.5 Historikern Thomas
Sörensen har i sin avhandling om Kronprinsens husarer betecknat det som en
myt att husarerna utpekats som en våldsam grupp och därvid åberopat statis
tik från slutet av 1800-talet över dömda våldsgärningsmän, men diskuterar
samtidigt bilden av husaren som en vild och dödsföraktande person.6
I
historiska forskningen är det uppenbarligen tämligen oldart huruvida soldaterna i värvade regementen i realiteten var mer opålitliga eller
brottsbenägna jämfört med dem i indelta regementen. Kanske beror skillna
derna i brottsstatistiken på att manskapen vid värvade och indelta regementen
behandlades på olika sätt rent disciplinärt. Det finns antydningar om att så
även är fallet, eftersom en värvad soldat utan vidare kunde sändas till Krono
arbetskårens disciplinkompani.? Den indelte soldaten kunde dock sändas dit
bara efter samtycke från rust- och rotehållare(§ 17).8
Med hjälp av August Blanches stockholmsskildringar kring mitten av
1800-talet och från 1870-talets riksdagsdebatter visar Dahlström att de vär
vade hästgardisterna i staden hade dåligt rykte. Blanche menade att "den lägre
arbetarldassen hade en instinktartad ovilja mot militären", särskilt mot liv-

4.

5.
6.
7.

8.

som inte var bofast eller hade arbete (" löskerman"). Från år 1577 skulle han tas ut till krigstjänsr,
något som (1804 ) ändrades till Pionjärkåren, en föregångare till Kronoarbetskårens disciplin
kompani (se nedan). En person som inte hade en husbonde eller medel till sitt uppehälle var
försvarslös, han saknade laga försvar (Nordisk Familjebok1912, Band127; Personne1965:106 f.
207; Dahlsrröm1988:84).
Dahlström1988:83, 88.
Avser Svea artilleriregemente 1876-1880, Personne1965: 200.
Sörensen 1997: 148 f. För husarandan se Sörensen 2004.
Förekommer i 1868 års disciplinstadga. Kronoarbetskårens disciplinkompani inrättades1842. Se
Dahlström1988.
Förekommer i1795 års krigsartiklar, Kap 11 § 7.
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gardet till häst. I riksdagen framstod hästgardisten som opålitlig och lastbar
till skillnad från den indelte soldaten som ofta framställdes som ett mönster.9
Dahlström menar att det är uppseendeväckande att gardisterna som också var
ett "proletariat" föraktades av sin egen klass. I straffjournalerna för Livgardet
till häst har Dahlström funnit att vanryktet under perioden 1858-1862 bär
syn för sägen. Det är dock gardisternas uppförande som grupp som förklarar
deras dåliga anseende. lO Mindre betydelsefull var de enskilda soldaternas bak
grund, då denna förefaller att ha varit oantastlig.
I denna uppsats studeras således ett indelt och ett värvat kavalleriregemen
te avseende straffrekvens. Detta är fruktbart av flera skäl eftersom straffjour
nalerna för det indelta Livregementets dragoner tidigare inte studerats. En
jämförelse med ett värvat kavalleriregemente, i Stockholm under samma tid
och år är relevant och givande.
Det indelta Livregementets dragoner benämns fortsättningsvis K 2 och
det värvade Livgardet till häst benämns K 1. 11 Uppsatsen syftar till att jämföra
arten och omfattningen av brottsligheten vid de båda regementena för att
försöka härleda om olika grader av kriminalitet och disciplinering rådde vid
de båda förbanden. På vilket sätt är det möjligt att ur straffjournalerna utläsa
något om förbandens goda namn och rykte? Ett särsldlt intresse tilldrar sig
kollektiva uppträden som slagsmål och andra våldsyttringar, särskilt i det of
fentliga rummet.
Materialet anknyts på så sätt till två olika teoretiska förhållningssätt i synen
på disciplinens roll och genomförande. Ett synsätt kommer från den fran
ske filosofen och idehistorikern Michel Foucault (1926-1984) och ett annat
från den tyskfödde kultursociologen och mentalitetshistorikern Norbert Elias
(1897-1987), vilka båda formulerat inflytelserika teorier om disciplinering i
samhället. Där Elias vill se en civilisationsprocess över tid såväl i samhället som
hos individen menar Foucault att samhällets från början fysiska sanktionssys
tem bara ersatts av mer subtila kontrollsystem.
9. Dahlström 1988: 83ff.
10. Detta stämmer även för 1880-talet om man ser på krigsrättsprotokoll, Dahlström 2002:33-38.
11. Benämningar i enlighet med Byström 1967 och Herlitz 1970. K 1 räknar sitt ursprung till Finska
lätta dragonkåren, uppsatt i Finland 1770. Redan två år senare förstärktes regementet och förlades
till Sverige som garde, fr.o.m. 1811 i nya kaserner vid Storgatan i Stockholm. K 2 härstammar
från senmedeltiden och rekryterades huvudsakligen från Uppland och landskapen kring Mälaren.
Det blev ett självständigt regemente efter en omorganisering 1815. Utbildningen bedrevs till en
början i Uppsala men flyttades senare till Ladugårdsgärde, men kasernering där skedde först 1904
(Byström 1967: 52 fl).
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På vilket sätt avspeglas förbandens olika anseende och rykte i de straffjour
naler som fördes, såväl beträffande arten som omfattningen av överträdelser?
Hur behandlades de värvade, indelta och senare värnpliktiga soldaterna inför
lagen? Fick de exempelvis samma påföljd för likadana överträdelser? Slutligen
ställs frågan om slutsatserna - beträffande förbandens anseende och behand
ling inför lagen - kan kopplas till Michel Foucaults syn på kontrollsamhället
och till Norbert Elias' syn på att människan successivt genomgår en civilisa
tionsprocess.
Jämförelser mellan förbanden har i huvudsak skett mellan livskvadronerna
med undantag för den första frågeställningen som med hänsyn till tillgängligt
material endast kan besvaras på regementsnivå men som å andra sidan be
gränsas till perioden 1858-1862. Jämförelserna på skvadronsnivå görs under
följande perioder: 1823-1825, 1849-1865 samt 1909-1927 (i sistnämnda
fall uppdelat på stammanskap och värnpliktiga).1 2

Den allmänna straff- och
processrätten under 1800- och 1900-talen
Den allmänna strafflagen under tidsperioderna utgjordes först av vissa balkar i
1734 års lag före tillkomsten av 1864 års lag. Denna kom att bestå ända fram
tills den nuvarande brottsbalken infördes 1962. I början av 1800-talet upp
levdes 1734 års lag som starkt föråldrad med bl.a. inhumana straff, och flera
försök gjordes att reformera den.
Inom processrätten gällde enligt 1734 års lag den s.k. legala bevisteorin,
vilken innebar att eget erkännande alternativt två samstämmiga vittnen gällde
som fullt bevis i brottmål. Först 1858 godtogs indicier som bevisning inled
ningsvis vid lindrigare brottmål och först 1871 i mordfall.13
Genom s.k. leuteration kunde emellertid redan under 1600-talet under
rätternas ofta stränga domar efter bokstaven med dödsstraff mildras efter skä
lighetsprövning i högre instans. Denna praxis förekom även inom militär
straffrätten. Under enväldet skulle dock leuterationsmakten vara förbehållen
kungen ensam, men kungen gav vissa befälhavare en begränsad sådan. Under
längre krigstider blev detta en ren nödvändighet. Leuterationerna ledde till att
man säkrade rekryteringsbehovet av soldater som inte avrättades, men dilem12. Valet av dessa perioder är betingat av tillgången till jämförbart källmaterial i K 2 samt till redan
tillgängliga värden beträffande K I.
13. Wallen 1973:14 f.
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mat var att man undergrävde soldatmoralen genom att straffet inte avskräckte,
vilket det ju var meningen att det skulle göra.
De första egentliga krigsartiklarna anses ha varit Gustaf II Adolfs från
1621, senare följda av Karl XI:s från 1683. Dessa innebar ett närmande mel
lan militär och civil straffrätt med preciseringar av olika påföljder. Krigsartik
larna reviderades både 1793 och 1798 och byggde på iden att fredstida brott
inte krävde samma straff som krigstida samt att en extrajudiciell bestraffnings
rätt infördes. 14 Denna extrajudiciella bestraffningsrätt gav befälhavaren ensam
rätt att utdela påföljd. Systemet har av rättshistorikern RolfNygren betecknats
som en produkt av den nya preussiska infanteritaktiken men lika mycket av
en ny straffrättsuppfattning. Disciplinmedlen var främst prygel och slag med
bal{sidan av sabeln, s.k.foktel.
Vid slutet av 1700-talet började det extrajudiciella och disciplinära att
sammanfalla. I 1795 års artiklar fungerade det extrajudiciella systemet både
som summarisk bestraffning och disciplinärt medel. Detta system kunde til
lämpas vid ett stort antal fall i krigsartildarna och dessutom arbiträrt vid alla
mål inom tjänsten som var iakttagna av chefen själv eller erkända vid s.k.
majorsförhör. Härtill kom också brott utom tjänsten som kunde förlikas och
fall då klaganden nöjde sig med att den brottslige bestraffades extrajudiciellt.15
Vid revideringen 1798 hamnade de extrajudiciella reglerna i tjänstgöringsreg
lementet.16 Först 1868 ersattes allt detta av en ny militärstraffrätt, 1868 års
krigslagar, vilka sedan reviderades 1881 och 1899. Militärstraffiagen bestod av
strafflagen för krigsmakten (SLK), den militära rättegångsordningen (MRO)
samt disciplinstadgan (DSt) .17
Det militära rättssystemet hade under hand gått mot en allt större specialise
ring och avvek från allmänna rättsförhållanden.18 Militärstraffrätten har ansetts
präglad av större humanitet än på kontinenten. Som skäl för denna humanitet
har särskilt anförts de svenska militärdomstolarnas rätt att arbitrera, det vill säga
att avgöra efter billighet och godtycke.19 Nygren menar dock att komparativa
studier salmas mellan svensk och utländsk praxis. För de här studerade tidspe
rioderna gällde således först 1798 års krigsartiklar och därefter 1868 års strafflag
för krigsmaltten (SLK) och slutligen 1909 års SLK respektive 1914 års SLK.
14. Nygren 1981:38 f.
15. A.a. 42.
16. A.a. 43; K 1 :s tJar1stgonr1gsreg1,,mente, Cap. 2.
17. Nygren 1981:170 lf.
18. A.a. 19

19. A.a.33.

f.
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Medan allmänhetens straffsaker avgjordes vid rådsturätt/häradsrätt, hov
rätt (från 1930-talet) och en högsta domstol (från och med 1789), så bestod
det militära instanssystemet från 1790-talet av krigsrätt (KR), krigshovrätt
(KHR) samt högsta domstolen (KHD). De båda första instanserna behärs
kades helt av militären. I dessa satt en lagfaren ledamot som sekreterare, den
s.k. auditören, en befattning som inrättats redan 1621 och som förde rättens
dombok. Först i KHD rådde civil majoritet genom att bara två av de fem
justitieråden ersattes av högre officerare. Som åklagare i KR fungerade en där
till kommenderad underofficer (väbeln), medan det i KHR fanns en lagfaren
åldagare, krigsfisl,cilen. En intressant skillnad mellan värvade och indelta sol
dater var att de värvade alltid lagfördes vid militär domstol. Indelta soldater
lagfördes också vid militärdomstol, vid brott mot krigsartildarna. Brott mot
allmän lag lagfördes dock militärt enbart om det fanns samband med tjänsten.
Detta visar att de indelta soldaterna befann sig i en sfår mellan det militära och
det civila. Detta kan ha påverkat hur de bestraffades i det militära eftersom de
inte var att betrakta enkom som soldater. Det fanns också en korporativ sida
då även vad vi idag skulle kalla civilanställda föll under militär jurisdiktion.
Om brott samtidigt förekom gentemot såväl allmän lag som krigsartiklar val
des forum efter grövsta brottet.20
Föreställningen att brott skulle förebyggas med avskräckning, något som
ofta krävde dödsstraff, präglade all svensk straffrätt i äldre tid. För att behålla
preventionen måste straffsatserna ständigt ökas, vilket enligt Nygren ledde till
att proportionerna mellan brott och straff blev alltmer orimliga. Efter hand
infördes därför andra typer av straff där brottslingen hölls vid liv för att öka
avskräckningseffekten. Kroppsstraff i form av gatlopp, spöslitning och p1ygel,
s.k. affiiktiva straffersatte döds- och stympningsstaffen i militärstraffrätten.21
En viktig omständighet som kan påverka mina resultat är att det i början
av 1800-talet, sedan värnpliktssystemet börjat införas restes invändningar mot
att speciellt kroppsstraff tillämpades gentemot beväringar som, i motsats till
värvade, inställt av plikt mot det egna landet. Därför infördes arreststraff i
olika former.22
Verkställighet av straff skulle enligt straffrättsteoretikerna ske så nära
brottstillfållet som möjligt. Därför måste en stor del av rättsskipningen flyt
tas över från domstolen till befälhavarna. Rättssäkerheten fick offras för att få
20. Nygrenl977:18 ft;l981:20 f[
21. Nygren 1977:22 f; 1981:3.
22. Ibid.
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en snabb rättsprocedur i tron att man därigenom skulle uppnå en humanare
rättsprocess. Vad som tydligast skilde allmän rättsskipning från militär var
att den senare utövades av de militära befälhavarna. Först genom 1901 års
försvarsriksdag inleddes en omfattande demokratisering av den militära straff
och processrätten. Här började man också diskutera inrättandet av en militie
ombudsman (som tillkom 1914).23
I en värnpliktsarme blev påföljdsfrågan mer komplicerad än i en värvad,
"eftersom personer från samhällets högre klasser måste dela soldatbördan med
gement folk". Vid de fyra tillfällen under 1700-talet, under vilka tanken på
att beväpna folket aktualiserades, ifrågasattes i samtliga fall att tillämpa den
militära straffrätten på frivilliga.24
1812 års militära bestraffningscirkulär (som tagit starka intryck av Preus
sen) medförde att degradering ersattes med löneavdrag för högre officer och
med arrest för lägre, spöstraffet inskränktes, gatlopp och fuktel ersattes med
prygel, vilket under stora delar av 1800-talet kom att bli föremål för omfattan
de diskussioner. Extrajudiciell bestraffning förekom i fyra grader för manskap.
Samtidigt som beväringssystemet inrättades skedde också en omvärdering
av föreställningarna om lydnad, disciplin och befälsskap. Lydnaden skulle vila
på förtroende och soldaterna skulle ses som människor. Flera officerare fram
höll vikten av att minska ldyftan mellan befäl och manskap. 25 Grundiden var
att soldaten var en medborgare i samhället och på denna delaktighet byggde
exempelvis justitierådet Matthias Calonius upp sin militärstraffrättsliga teori
med både prevention och bestraffning. Soldatens straffrättsliga ställning fick
inte avvika från andra medborgares i mer än vad som betingades av yrkes
plikterna. Generalmajor von Essen vände sig mot strävan att genom straff
injaga fruktan och betonade i stället äran och viljan att försvara fosterlandet
samt soldatens yrkesstolthet och riktade en särskild udd mot det preussiska
prygelsystemet. Båda tog sin utgångspunkt i den medborgerliga principen om
var mans skyldighet att försvara sitt eget samhälle vilket naturligtvis också
innebar ett visst avståndstagande till värvad trupp, under intryck av revolu
tionsidealen och Napoleonkrigen. 26
23. Nygren 1981:3 f.
24. A.a. 57 f.
25. Ryttmästaren Ehrenfried von der Lancken och majoren Olof von Stierneman verkade härför re
dan mot slutet av 1700-talet, och in på 1800-talet var det särskilt två personer som utformade en
modernare disciplin-och krigsrärtsteori, nämligen professorn och justitierådet Marthias Calonius
samt generalmajoren Oderr Reinhold von Essen (Nygren 1981:76).
26. Ibid. 76 ff.
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Disciplinär bestraffningsrätt
Under hela 1800-ta!et var den disciplinära bestraffningsrätten det primära
rättskipningsinstrumentet i det militära. Det hade utformats omkring sekel
skiftet 1800 "som alternativ till den förintelsestraffrätt som präglat krigsar
tiklarna men som av enlda humanitära skäl var omöjlig att strikt tillämpa
och därför förlorade sin preventiva effekt". Genom leuterationen förvandlades
bagatellbrotten som enligt anildama renderade dödsstraff närmast regelmäs
sigt till mildare kroppsstraff. Förfarandet var inkvisitoriskt genom att befälet
fungerade både som åldagare och domare utan skyldighet att samråda med
lagfaren person. Straffet skulle också verkställas ovillkorligt och omedelbart,
även om den anldagade avsåg att besvära sig. Vann överklagandet gehör inne
bar det endast att det redan genomgångna straffet inte skulle beaktas i kar
riären! Hade man inte mycket goda skäl för sin ldagan kunde den !<lagande
också drabbas av ytterligare straff på grund av att han överklagade domen!27
Disciplinstraffen gavs i form av arrest utan bevakning (AUB), vaktarrest (VA)
och sträng arrest (SA).
AUB var maximerat till 15 dygn för officer och underofficer på eget rum
och kunde skärpas med tjänstgöringstvång eller besöksförbud. VA var maxi
merat till 30 dagar för officer, 15 för underofficer och 10 för manskap. Det
avtjänades i låst (men ljust) rum. För manskapet kunde tillkomma tjänstgö
ringstvång, och vatten var den enda tillåtna drycken. Straffet kunde skärpas för
den gruppen med tillägget "mistning av sängldäder". SA kunde bara drabba
underofficer eller manskap i högst åtta dagar. Det ägde rum i mörk cell (men
med avbrott i ljus cell efter var tredje dag, ett avbrott som dock inte rälma
des in i strafftiden). Besöksförbud kunde tillkomma och en skärpning var att
mista sina sängldäder.

Tillrättavisningar
Genom förordning 1859 tillkom tillrättavisningar som bestraffning för min
Tillrättavisningar - som
dre förseelser som inte ansågs kräva disciplinära
skulle kunna utdelas av det lägre befälet - var varning, vägrad tjänstledighet
eller (enbart för manskapet) extra exercis eller vakttjänstgöring, kasern- eller
kompaniförbud eller innehållande av lön eller förplägnad. Åtgärden betrak
tades som straffhumaniserande på grund av att de flesta militära förseelser
27.

Nygren 1977:19 ff..
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ansågs kunna korrigeras med hjälp av extrajudiciella bestraffningar och tillrät
tavisningar.

Kritik och reformer
Denna militära rättsskipning kunde naturligtvis ifrågasättas från rättssäker
hetssynpunkt och bäddade för godtycke vid tillämpningen och innebar att
olika straff utmättes för samma brott beroende på rang. Dessutom kunde mi
litära förhållanden lmappast kritiseras över huvud taget och skillnaden mellan
vad som gällde i krig och fred var otydlig. Kroppsstraffen ansågs inte vara
förenliga med den straffades heder och ära och som alternativ infördes det
mörka arreststraffet. I förening med kostnedsättning och mistning av sängklä
der, ansågs detta vara preventivt. En annan tanke var att i linje med gällande
regler om husaga se befälet som den gode husbonden som med disciplinstraff
och tillrättavisningar gjorde faderliga korrektiv. Disciplinrätten skulle hållas
avskild från vad som syntes i fångförtedmingarna av hänsyn till den straffades
anseende. 28 Genom tidningsskriverier om militära skandaler men också efter
ett förslag i disciplinfrågan av generalstabsofficeren Lars Tingsten väcktes i
riksdagen motioner om en revision av krigslagstiftningen för att säkra den
värnpliktiges skydd mot disciplinära övergrepp. Här föreslogs även inrättandet
av ett särskilt militärt JO-ämbete. Ny strafflag för krigsmakten utkom först
1909 och ett MO-ämbete inrättades som nämnts 1914.

Strafflagstiftning som verktyg för
disciplinering eller civilisationsutveckling?
Foucaults Surveillir et punir kom 1956 medan Elias gav ut sin Ober den Process
der Civilization för första gången 1939 på tyska i Schweiz, men den slog inte
igenom förrän en ny utgåva på engelska kom 1969.29 Både Foucault och Elias
fick ett stort inflytande på den kulturella debatten från och med 1960-talet.
Dessa nämnda arbeten blev något av kultböcker i Europa och har inspirerat
en lång rad filosofer och historiker. Med utgångspunkt från Gustaf II Adolfs
krigsartiklar finner exempelvis historikern Anders Floren i sin undersökning
av nationalstatens framväxt att disciplinering förekom på två plan: man söker
28. Nygren 1977:23; 1981:152-173.
29. Foucaults verk heter på svenska Övervakning och stmjf(l 987) medan Elias' heter Sedernas historia
(I 989) samt Frli11 svärdet till plikten. Samhiilletsfiirva11dli11gar (I 991).
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forma soldaters attityder i civiliserande ril,tning och inskä1pa en ökad driftskon
troll. Floren ser denna civilisering eller driftsublimering som ett försteg till den
egentliga disciplineringen att utan överdriven aggression bara lyda order.30
Foucault och Elias har beröringspunkter även om ansatserna skiljer sig åt.
Båda utgår från en kvalitativ ansats och diskuterar longitudinell utveckling för
att generalisera, men varken Elias eller Foucault ställer upp en regelrätt teori
eller modell. Foucault menar att utvecklingen - åtminstone periodvis - från
en maktsfår har karakteriserats av en tilltagande disciplinering och kontroll
av den enskilda människan. Elias menar i korthet att man kan urskilja civi
liserande tendenser såväl i samhället som hos den enskilda människan över
tid. Båda synsätten kan appliceras på tillämpningen och utvecklingen av den
militära straffrätten.
Foucault resonerar om fängelse och straffarbete i allmänhet, men hans re
sonemang kan överföras till militär straffrätt. Han medger att straffen genom
århundradena kan anses ha civiliserats men bara i fråga om intensiteten. I
själva verket handlar det om en förskjutning med ändrad målsättning.31 De
kvalfulla dödsstraffen görs omedelbara, innan de också minskar till antalet,
och kroppsstraffen tenderar att minska över tid. Det sker även en mildring
av straffen, utmärkt av mindre grymhet, mindre lidande, mer mildhet, mer
respekt, mer "mänsklighet." I stället för mot kroppen inriktas straffåtgärderna
mot själen, mot hjärtat, tanken, viljan och sinnelaget,3 2 Straffet förändras från
att vara offentligt till att bli mer privat, subtilt och sofistikerat som ett uttryck
för politisk maktutövning.
Foucault ställer upp vissa krav för disciplineringen, nämligen att den krä
ver en sluten miljö, som följer inrutningens princip. Varje individ tilldelas
en bestämd plats och har en funktionell placering. I ett sådant system är alla
utbytbara, och rangen utgör enheten.33 Kasernen är ett utmärkt exempel på
denna slutna och inrutade miljö. Verksamheten kontrolleras noggrant med
tidsschema som inrutar dagen. Med exempel även från militärlivet visar Fou
cault hur förhållningsreglerna för soldaters användning av tid och kropps
rörelser, inte minst i det som kom att kallas exercis, alltmer preciserades i
detalj över tid. Han ser militärlägret som den idealiska modellen för att upp
rätthålla disciplin. Benthams Panopticon34 blev det arkitektoniska uttrycket
30.
31.
32.
33.
34.

Floren 1987:505 f.

Foucault 2003:21.
Ibid. samt 27 och 106 ff.

A.a. 135-229.

Se till exempel Pettersson 2004:99 ff.
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för samordningen av maktmekanismer35 med en övervakare i centrum som
ensam kan ha uppsikt över cellerna i ett fängelse i solfjädersformade korri
dorer. Övervakningen blir permanent och makten så fullkomlig att den inte
behöver utövas. Detta system kunde tillämpas i fängelser, på sjukhus, i verk
städer och skolor, menar Foucault, och, vill jag tillägga, även på militärkaser
nen. Foucault ser en utveckling från undantagsdisciplin till en samhälleligt
utbredd övervakning. Här ligger uppkomsten av det disciplinära samhället.36
Enligt Foucault blev den militära disciplinen inte längre ett medel att förhin
dra plundring, desertering eller olydnad utan en grundläggande teknik för
armens existens.
Foucault pekar vidare på hyllandet av legalitetsprincipen i de stora lagsam
lingarna på 18OO-talet men framhåller att godtyckliga utomrättsliga inspärr
ningar aldrig övergavs i praktiken. Samhället blev en form av "fängelsearki
pelag" där straffen inte längre var urskiljbara utan inlemmats i samhället på
mycket subtila sätt överallt och hela tiden. 37
Detta är något som i hög grad också gäller för det äldre svenska militär
väsendet, inte minst för de inom svensk militär då gällande extrajudiciella
straffen.
Med civilisationsprocess menar Elias att det mänskliga beteendet och
känslolivet förändras i en bestämd riktning över tid. Individen anlägger ett
civiliserat beteende utåt och flyttar kampen inombords för att tyglas där.38
Den sociala civiliseringsprocessen utgår från ett krigarsamhälle präglat av
okontrollerat våld, det vill säga där ingen stat eller annan institution hade
monopol på våld. Genom att fysiskt våld monopoliserades skapades "fredade"
områden och en lidelsefri självbehärskning uppstod hos enskilda individer. I
ett samhälle med våldsmonopol minskas driftsutlevelsen hos individerna och
en inre kamp om disciplinen uppkommer. Det bildas på så sätt en kontrollap
parat hos individen själv. Den individuella civilisationsprocessen sker genom
att regler om beteende och driftsliv inpräntas i barndomen och internaliseras
till något automatiskt. Denna utveckling är enligt Elias oplanerad och har följt
sin egen dynamik, 39 Han tänker sig ingen direkt startpunkt men menar att
denna utvecl<ling börjar under 15OO-talet och kulminerar under 17OO-talet
35.
36.
37.
38.
39.

Foucault 2003:201.
A.a. 202-210.
A.a. 299.
Elias 1991:8 5 f och 13 8 ff.
A.a. 334-35 9, särskilt 352 f samt 401-406.
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och med stark integration under 1800-och 1900-talen. 40 De nätverk och den
funktionsfördelning av beroenden som uppstått i det moderna västerländska
samhället gör det nödvändigt att livet präglas av en stark självbehärskning och
reglering av drifrerna. 41 Elias driver också en tes om skam och obehag. När de
yttre hoten försvinner ändras trösklarna för skam och obehag. 42

En jämförande studie
Denna studie rör två kavalleriförband, båda vid Stockholms garnison, vilka
rimligen borde vara exponerade för likartade samhällsförhållanden under
samma tidsperioder. Givetvis kan inte olikheter undvikas vid sådana jämfö
relser. Enheterna har exempelvis olika befäl, vilka kan tänkas ha haft olika
uppfattning i disciplinfrågor. Bestraffningsåtgärderna behöver inte nödvän
digtvis ses som ett mått på manskapets kriminalitet utan kan även spegla den
behandling som manskapet har utsatts för. Att antalet skvadroner och soldater
är lika stort i de jämförda kavalleriförbanden är dock centralt, även om det är
svårt att uppnå full visshet om detta. 43 Jag utgår från antagandet att antalet
soldater över tid har varit ungefär lika stort och att eventuella vakanser har
varit någorlunda jämnt fördelade. När det längre fram gäller värnpliktiga kan
också åldersklasser vara olika stora. Med dessa reservationer genomförs alltså
denna studie under antagandet av ceteris paribus, det vill säga att förhållandena
i övrigt är likartade utom just beträffande vad som ska mätas.
I källmaterialet används beteclmingarna straff, tillrättavisningar och extra
bestraffningar. Det görs ibland på ett sätt som gör att gränserna suddas ut, då
samma typ av gärning kan rubriceras olika, även under samma tidsperiod,
något som skapar svårigheter att hålla isär beteclmingarna. Här används därför
termen överträdelse som ett övergripande begrepp. Om denna term varieras
med andra så impliceras därmed ingen särskild värdering. Straff, påföljd och
sanktion används här synonymt. En möjlig och viktig felkälla vid beräkning
av brottens antal och art är just att samma gärning kan betecknas på olika sätt.
Som ett exempel kan nämnas att gränsen mellan rymning, olaga bortgång och
olaga undanhållande inte upprätthålls konsekvent i journalerna. Ett annat pro
blem är kategoriseringarna av överträdelserna. Ibland specificeras gärningen,
40.
41.
42.
43.

A.a.142 ff.
A.a.295 ff.
A.a.226 ff och 295 ff.
Jfr Personne 1965.
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ibland anges bara en tämligen intetsägande brottsrubricering (till exempel for
summelse, eller.fel i tjänsten) utan att man vet vari denna har bestått. Man kan
också fråga sig vad som ligger bakom exempelvis rubriceringen oforstånd.
En omständighet att beakta vid jämförelserna av påföljder är att dessa van
ligen blir strängare vid upprepad brottslighet. Jämförelserna begränsas därför
till de vid varje tidsperiod vanligaste överträdelserna och bara till förstagångs
händelser ("första resan", debutantbrott). En felkälla ligger emellertid i att en
gärning kan ha rubricerats på samma sätt vid båda förbanden men ändå ha
gestaltat sig olika som på så sätt motiverar skillnader i påföljd. Detta torde
dock fördela sig på ett någorlunda likformigt sätt mellan K 1 och K 2.
Studien är avgränsad till manskap, som bäst lämpar sig för kvantitativa
överväganden och där vissa jämförelseuppgifter redan finns tillgängliga från
K 1. Studien är också begränsad till "stickprov" från 1820-talet till K 2:s ned
läggning 1927. Dessa stickprov är inte dragna med s.k. obundet slumpmäs
sigt urval som statistiken föreskriver utan är betingade av vad som bevarats i
arkiven.44 Vid valet av undersökningsperioder har också beaktats tidpunkter
då militärstraffrätten debatterades särskilt livligt och då vi också vet längden
på den faktiska övningsstiden.
En ytterligare avgränsning handlar om att inte behandla rättssäkerhetsfrå
gor och det godtycke som präglade mycket av den äldre militärstraffrätten.
Genom att intresset här inriktas på överträdelsernas omfattning och art jämte
påföljder, fokuseras på straffjournalerna och inte på krigsrättsdokumenten och
förhörsprotokollen. Syftet är att behandla utvecklingen mer i stort och inte
avseende enskildheter, eftersom källmaterialet har luckor och i delar är inkon
sekvent. På skvadronsnivå har det varit lämpligast att välja de båda livskvadro
nerna, vilka vanligen har hållits fullsuttna och kan redovisa korrektionsupp
gifter från i stort sett samma tidsperioder. I den mån vakanser inträtt till följd
av dödsfall, uttjänt kapitulationstid45 eller avsked får dessa antagas ha skett
ungefär likvärdigt till antal och tidslängd. Kapitulationstiden kunde variera
mellan 3 och 12 år, men vanligt var 6 år med möjlighet till förlängning. Från
och med mitten av 1800-talet var 4-5 år det vanliga.46

44. Se nedan under Källmaterialet.
45. = kontrakterad tjänstetid.
46. Dahlström 1988:88.
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övn ingstiden
När det gäller de värvade soldaterna var de så att säga heltidsanställda och
därmed aktuella för disciplinering under hela året.47 De indelta soldaterna
å andra sidan inställde sig enbart för kortare övningsperioder vid sina s.k.
möten: genera/mönstring, ådermöte och remontmöte. 48 I studien måste därför
hänsyn tas till den tid de indelta var exponerade för befälets befålsrätt. Denna
tid var således begränsad (även om de indelta stod under viss övervakning på
sin rote även när de inte var inkallade ).
För de indelta gällde förordningen från 1766, enligt vilken regementsmö
ten skulle äga rum under 17 dagar "men inte sällan minskades eller inställdes
dessa möten".49 Det framgår också att kompanimöten hölls i fyra till åtta
dagar per år, vilka ibland ersatte regementsmötena. I början av 1780-talet
tillkom befålsmöten, och 1806 anordnades de första exercisskvadronerna vid
kavalleriet.
För beväringarna var det först 1820 som utbildningstidens längd bestäm
des till 12 dagar under det första året, medan styrkan och övningstidens längd
dessförinnan varit beroende av medelstilldelningen från riksdagen. År 1858
utökades utbildningstiden drastiskt till 30 dagar fördelat på två år.50 Slutligen
utökades enligt 1901 års härordning grundutbildningen till 150 dagar, det
vill säga fem månader jämte repetitionsövningar om 30 dagar i tre år.51 Först
1914 utökades tjänstgöringstiden till 250 dagar.
Ar 1858 bestämdes att befälsmöten skulle pågå i 10 och rekrytmöte under
42 dagar. Vid kavalleriets exercisskvadron skulle det dock pågå i 90 dagar. Be
väringsmöten skulle äga rum under 30 dagar (mot tidigare 14) och regements
möten under 20 dagar. De senare ställdes alltså in ibland. För kavalleriets del
tillkom vid vissa tillfallen också skvadronsmöten till fots under några dagar.

47. Värvade förband var vanligen inte i fredstid samlade med full styrka året om utan bara under
exercistiden, några månader sommartid. I övrigt sköttes garnisonstjänst vid tullar och slott samt
kommenderingar. En del av manskapet var permitterat under delar av året, vilket hängde samman
med bärandet av kostnaderna, den s.k. pt1ssevo!t111se11, som inte övertogs fullt ut av kronan förrän
på 1870-talet för de värvade (Personne 1965:114 f).
48. Generalmönstring skedde med hela regementet under några dagar vartannat eller vart tredje år
för att uppdatera personförändringar, ådermöte (som fått sitt namn av att man förr slog åder på
hästarna) ägde rum skvadronsvis varje år liksom remontmötet, varvid hästarna besiktigades (ibid.)
Se även Adolfsson 1988:24 f, Ericson 2004:227 f, Nordisk Familjebok 1922, Band 33.
49. Nordensvans artikel i Nordisk familjebok 1921 Band 31:633.
50. Törnquist 2002:19.
51. Tånneryd 2002:43 f; se även Ericson 1999:106-115.
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Efter 1885 ökades övningstiden så att befålsmötet ägde rum under 15-21
dagar och rekrytmötet genomfördes (i två omgångar) under 200 dagar vid
kavalleriet (mot 100 dagar vid infanteriet), medan beväringsmötet ägde rum i
42 dagar på två år och regementsmötet i 22-23 dagar. Härtill kunde komma
något mindre möte för särskilt ändamål och någon större fålttjänstövning med
några års intervall. Efter utökningarna enligt 1892 års härordning innebar
1901 års härordning att övningstiden för värnpliktigt manskap vid kavalleriet
blev 281 dagar jämte två regementsövningar om 42 dagar. Inom infanteriet
gällde 150 dagar samt tre regementsövningar om 30 dagar. I 1914 års härord
ning kvarstod övningstidens längd för kavalleriet.52
Mot bakgrund av ovan angivna osäkerhetsfaktorer ter sig följaktligen en
strikt kvantitativ jämförelse inte genomförbar. Anspråken måste därför anpas
sas till en kvalitativ jämförelse grundad på de uppgifter som straffjournalerna
erbjuder.

Källmaterialet
Livregementets dragoners arkiv är mycket omfattande Men redan tidsangi
velserna utanpå boxarna gällande rättskipningsmaterialet är otillförlitliga och
kräver kontrol[.53 Den största potentiella risken är att samma uppgift kan ha
bokförts på flera ställen. Den dubbla bokföringen tycks dock vara begränsad
till övergången från en liggare till en annan. Det kan synas märkligt att en så
stor del bevarats från 1900-talet mot bakgrund av att regementet lades ned
redan 1927, och den fråga som omedelbart inställer sig är i vilken utsträck
ning materialet bevarats från 1800-talet. Av arkivförteckningen framgår att
viss gallring skett så sent som på 1950-talet.54 Denna tycks dock inte ha berört
materialet om rättsskipningen. Däremot finns vissa luckor under äldre tid som
framgår av nedanstående.
Enligt SLK 1868 ska i journalen uppföras namn, brottets och straffets be
skaffenhet, vem som beslutat det samt tidpunkt för händelsen. Inte ens efter
1868 är emellertid dessa föreskrifter iakttagna. Materialet är ofullständigt så
till vida att vissa uppgifter saknas rörande exempelvis tidpunkt för händelsen
52. Ibid.
53. Som exempel kan nämnas att bestraffningshandlingarna för K 2 i volym 814, band l, uppges
omfatta tiden 1820-1823, medan den i själva verket upptar fall från 1814 till 1824. På samma
sätt anges volym nr 4 i serie D II vid K 1 omfatta tiden 1903-1920, medan den i själva verket
täcker perioden 1909-1926.
54. Arkivförteckning nr 162.
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och ibland även förseelsens art.55 Ibland kan tidpunkten fastställas till rätt år
genom jämförelse, men ofta får förseelsen anges med beteckningen "utan år".
Som nämnts flyter också gränserna mellan straffsaker och tillrättavisningar
samman.

Krigsrättsprotoko/1
Krigsrättsprotokoll från K 2 finns från 1800-talet för perioderna 1832-1885,
1885-1898, 1899-1903 samt för 1900-talet för perioderna 1904-1907 och
1908-1927 jämte bilagor 1915-1927.56 Förhörsprotokollen har i allmänhet
bara bevarats från modernare tid.
Åren 1832-1885 rör det sig om 25 krigsrättsprotokoll. Att döma av det
mycket stora material som finns bevarat från krigsrätt vid Livgardet till häst57
kan man rimligen sluta sig till att en hel del krigsrättsmaterial från Livrege
mentets dragoner kan ha gått förlorat, även om det nu skulle vara så att det
regementet inte haft lika stort antal fall som vid Livgardet till häst. För den
tidsperiod (1832-1885) som svarar mot dragonregementets 25 fall kan livgar
det uppvisa inte mindre än ca 45 boxar (!) med handlingar.
De 25 krigsrättsmålen vid K 2 (fram till 1885) avhandlar de mest skilda
ämnen, både rent militära och sådana av mer civilrättslig natur (oftast ersätt
ningsfrågor med anledning av eldsvåda, avbrutna lansar med mera.). Eftersom
det är fråga om ett kavalleriförband så spelar hästar, havre, lansar och ryt
tarmunderingar stor roll. Det finns också ett par fall där dragoner dömts till
döden för vad vi i dag skulle kalla våld mot tjänsteman men där kung Oscar
I av nåd låtit omvandla straffet till fängelse och likaså ett annat, där han låtit
omvandla ett straff på 100 prygel till fängelse på vatten och bröd.58

Straffjournaler
Skvadronexpeditionernas arkiv vid K 2 uppvisar en blandad bild, där emel
lertid livskvadronens straffjournaler (från 1820) och tillrättavisningsjour
nalerna (från 1890) täcker den längsta tidsperioden, även om de inte är
55. Se till exempel tabell 3.
56. Volymerna 636, 637 och 640 för 1800-talet respektive vol.641 resp. 1070-1090 samt vol. 10911093.
57. Arkiv 161, serie A 1.
58. Nr 93 Eklund 1849, Nr 15 Brage 1846. Jfr även nedan i diskussionen om disciplinering och
civilisering.
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fullständiga. Straffrullorna vid K 1 går på regementsnivå ner till 1810 och
på skvadronsnivå till 1823 men även dessa uppvisar luckor.59 Angivelserna
utanpå banden är inte heller alltid pålitliga.60 Uppgifterna är i flera fall även på 1900-talet ofullständiga, ofta genom att tidsangivelser för över
trädelsen saknas.
En allmän tendens är att materialet blir alltmer systematiskt och välarti
kulerat över tid både med angivande av en i och för sig tämligen intetsägande
brottsrubricering61 och en någorlunda fyllig gärningsbeskrivning och ofta
även angivande av lagrum, något som skulle göra det möjligt med en mer
detaljerad juridisk analys av ifrågavarande rättsskipning.

Bestraffningen av indelta och värvade
soldater under 1800- och 1900-talen
Resultaten presenteras på skvadronsnivå (livskvadronerna) med undantag av
perioden 1858-1862 som redovisas på regementsnivå. De granskade tidspe
rioderna är 1823-1825, 1858-1862 (tabell I) samt 1849-1865 (tabell 2) och
vidare perioden 1909-1927 avseende dels stammanskap (tabell 3), dels värn
pliktiga (tabell 4).

En jämförelse mellan livskvadronerna 1823-1825
Det värvade livgardet till häst (K 1) uppvisar under perioden totalt 305 över
trädelser, fördelade på 73 personer. Överträdelserna fördelar sig någorlunda
jämnt över de tre åren (33, 40 respektive 27 procent). Fylleri är det domine
rande brottet (22 procent), vilket renderar allt ifrån 4 dagars stallvakt till 50
"prygel å sätet". 62
Den därnäst största gruppen utgörs av vad vi skulle kalla bondpermis,
antingen rubricerad som "olovlig bortgång" (från kasern eller läger),"olovligt
undanhållande" eller "uteblivande över permission". Till denna grupp räknar
59. Till exempel 1831-1834 vid K 2.
60. Sålunda uppges exempelvis boxen i serie D Il, vol. 4, vid K 1 omspänna åren 1903-1920, medan
det i själva verket är 1909-1926. De äldsta fallen i K 2 uppges börja 1820, men det första fallet
där går tillbaka till förbandets verksamhet i Tysldand 1814 med anteckningar om fylleri på några
dragoner. Dessa antr:clrn:ing:1r, som är summariska och inklämda i texten, förefaller dock vara
ditskrivna i efterhand.
61. Ang. brottsrubricering, se ovan under rubriken En jämförande studie.
62, Jfr Sundin 1992:248 ff; 384 ff,
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jag också olovlig bortgång från stallvakt eller rykt. Kategorin upptar en sjät
tedel av alla fall.
Ordervägran respektive "sturskhet" är viktiga brott och utgör ett 20-tal fall
totalt. Prygel har utfärdats i något mer än 25 procent av fallen (mellan 15 och
50 rapp). 63 Prygel gavs gärna i kombination med korta arreststraff, kanske för
att den bestraffade skulle hinna bli presentabel och tjänstduglig efteråt. Om
I övrigt användes arrest
det var 50 prygel delades detta upp under två
straff med olika variationer och stränghetsgrad: lätt arrest, sträng arrest, mörk
arrest eller arrest på vatten och bröd.
Det indelta dragonregementet (K 2) upptar under dessa tre år totalt 84 fall
av överträdelser fördelade på 56 soldater. Åren 1823-1825 är överträdelserna
fördelade i proportion 40-40-20. Även här dominerar fylleri, som utgör en
tredjedel av fallen. Därnäst kommer olika fall av oordentlighet, varav många
är knutna till ldädespersedlar och mundering, ofta i anslutning till hästen. En
tredje kategori är vad som något opreciserat skulle kunna beteclmas som olika
former av tjänstefel ("fel mot instruktion'' och "försummelse i tjänsten'').På
fjärde plats kommer "olovlig bortgång" / "olovligt undanhållande", som dock
bara förekommer i
fall. Endast ett fall av "sturskhet" finns, liksom ett fall
av ordervägran. Snatteri förekommer i två fall och slagsmål i sex fall.
På påföljdssidan dominerar prygelstraffet vid K 2 (38 fall, 47 procent)
med en latitud av 10-50 rapp praktiskt taget utan åtskillnad vilken förseelse
dragonen än hade gjort sig skyldig till, alltifrån fylleri till "osnygghet i stallet".
Alternativen till prygelstraffet var antingen vaktarrest (arrestering 1-2 dagar
men ofta utan angivande av tid, sannolikt bara över dagen) samt varning eller
vad som betecknats som tilltal. Inga noteringar har gjorts om sträng arrest eller
arrest på vatten och bröd.64
En analys av jämförelsen mellan livskvadronerna 1823-1825 visar att vid
det värvade regementet är överträdelserna under samma tid 3-4 gånger fler
än vid det indelta. Som tidigare konstaterats har de indelta dock inte lika
lång tjänstgöringstid som de värvade. Proportionsvis kan därför antalen anses
tämligen likvärdiga liksom även fördelningen över tid. En likhet består i att
fylleri vid båda förbanden är den dominerande överträdelsen, och inte heller
däri skiljer sig förbanden. Insubordination och "sturskhet" är mer frekvent
bland det värvade manskapet men vi rör oss fortfarande med mycket små tal.
63. En intressant iaklttagelse är att prygelstraffet forefaller ha använts i högre grad av vissa befäl än
andra.
64. Jfr nedan.
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Tendensen att ta "bondpermis" antingen genom att stanna borta för länge
efter permission eller helt enkelt ge sig av från kasernen eller lägret är den näst
största kategorin hos de värvade men förekommer bara i enskilda fall (fem)
hos de indelta. Fyllerierna hos de indelta är oftast knutna till inställelse till eller
ännu oftare hemmarsch från möten. Inget framgår om fyllerierna hos gardet
skett på annan plats än under tjänsten. Anmärlmingsvärt är att prygelstraffet
tillämpats med större flit hos de indelta än de värvade (nära nog dubbelt så
ofta), men det statistiska underlaget är som nämnts inte stort.
Flera som begår fylleriförseelse första gången drabbas av prygelstraff vid
K 2 än vid K I, och det genomsnittliga antalet prygel för dem är också högre
än för motsvarande vid K 1. Vid det värvade förbandet tillämpas arreststraffet
för fylleri hos denna grupp till skillnad från hos dragonerna i flera fall, mer
endels dock i den stränga formen eller i form av vatten och bröd. Vid båda
skvadronerna förekommer inom samma grupp ett par fall av tilltal/varning för
fylleri. Olovlig bortgång, som är vanligare vid K 1, resulterar där i varierande
påföljder, allt ifrån en veckas lätt arrest till 50 prygel. Ett par sådana förseelser
vid K 2 resulterade i 15 prygel respektive "arrestering". Sammantaget visar
delstudien på det relativt klena underlag som står till buds under dessa år inga
anmärkningsvärda skillnader i kriminalitet eller behandlingen av densamma
mellan förbanden som skulle leda till ett sämre rykte för det ena förbandet.
Möjligen kan påstås att de värvade förefaller ha varit mer benägna än de in
delta att komma ifrån tjänsten, trots att det finns visst
för att hävda att de
indelta behandlats något strängare än de värvade genom att prygel utdömts
oftare och i större antal slag.

En jämförelse mellan regementena 1858-1862
Vid jämförelsen mellan K 1 och K 2 på regementsnivå (5 skvadroner) under
den aktuella tidsperioden lägger jag de redan befintliga uppgifterna från K 165
till grund för denna och använder även Dahlströms kategoriseringar (Tabell
1). Det är också att märka att det saknas uppgifter från en femte skvadron vid
K 2 för denna tid.

65. Dahlströrn 1988:91.
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Tabell 1. överträdelser registrerade i Livgardets till häst straffjournaler för
manskapet 1858-1862 (efter Dahlström 1988:91) jämfört med motsva
rande uppgifter för Livregementets dragoner (inom parentes) 66
77(3)
42

85(4)
70

63(6)
60

1860

1861

78(8)
56

74 (11)
68

75,4 (6,6)
59.2

66
41

41
30

53
39

43
21

40
46

48,6
35,4

Uteblivande över
permis

20

32

18

23

23

23,2

Näsvishet

13
12(2)

19
23

21
9

16
25

21 (1)
20 (1)

18,0
17,8

22(2)
4
9

11

10
39

7 (1)
21

18 (3)
46

13,6
35,4
8,0

Fylleri
Olovlig bort-gång
från l<asem
Fylleri i tjänst
Fel mot instrul,tion

Olovlig bortgång
från tjänst
Tjänstefel
Slagsmål
Otillbörligt upp
förande
Fel vid val<ttjänst
Obetalda böter
övrigt

Summa,

1858

1859

18

8

16
2
3
9 (1)
24(2)
322 (8) 379 (6)
4

11

4
3
34
350 (6)

8(1)

1862

8

Genomsnitt:

8 (1)
3
7,0
8
3,8
3
19,2
20(3)
9(2)
301 (13) 359 (19) 342,2(10,4)

Källa: Krigsarkivet: Straffjournaler för livregementets dragoner (Vol.815, 880, 937, 1020 och 1061)
samt Dahlslröm 1988:91.

Som framgår av tabellen är antalet överträdelser vid K 1 mycket stort varje
år, över 300 fall. Fylleri67 och "bondpermis" dominerar stort, i genomsnitt
omkring 22 procent för vardera kategorin. Slagsmål förekom i genomsnitt
66. Under rubriken Övrigt ingår för K 2:s del ett fall av "opålitlighet" (1858), två fall av "olydnad"
resp. "ouppmärksamhet"(l859), ytterligare ett fall av "P"""'l'>''�' samt ett fall av "vårdslöshet
med
(1861) samt tre fall (1862) bestående av "oordentlighet" samt "våld å kamrat" (2
resp.l fall).
67. Observera att Dahlmöm (ibid.) skiljer påjj,//eri ochfy//eri i tjiinst. Somfj,//eri räknar han förseel
ser som inte är direkt kopplade till tjänsteutövningen. (Dit räknar han för övrigt även slagsmål,
olovlig bortgång, uteblivande och obetalda böter.) Det är dock svårt att upprätthålla en sådan dis
tinktion i materialet, och den är heller inre liktydig med begreppsparet i respektive utom tjii11sten.
Det kan därför vara lämpligt att se på fyllecierna som en helhet.
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med 12 fall per år och "näsvishet" i ett obetydligt större antal (18). Dahlström
noterar att flera slagsmål ägde rum med stadens poliser, medan slagsmål med
civila inte finns dokumenterade i straff-journalerna, något som andra källor ger
vältaliga exempel på. 68
Standardpåföljden för det värvade manskapet var arrest med en genom
snittlig tid av 4-5 dagar per förseelse,69 Dahlström noterar också att straffsat
serna i regel var lägre än vad reglementet föreskrev, samtidigt som prygel bara
gavs i 19 fall (med en latitud av 20-40 prygel), trots att prygel kunde ges för
de flesta av de i tabellen upptagna överträdelserna, något som kan tolkas som
en humanisering.70
Som jämförelse uppvisar K 2 under perioden 1858-1862 endast ett min
dre antal överträdelser (sammanlagt 52 fördelade på 45 personer), företrädes
vis även här för fylleri eller fyllerirelaterade förseelser (33 fall, nära två tred
jedelar), vilka vanligen tycks ha skett i tjänsten. Endast ett mindre antal fall
av olovlig bortgång (3) är noterade, ett fall betecknat som opålidighet och ett
par som ospecificerad försummelse och en som opålitlighet med häst. Endast
ett fall av våld (mot kamrat) finns noterat. De påföljder dessa förseelser har
renderat är beträffande fyllerierna allt från sträng varning till en dags arrest.
Endast i ett fall då övervåld samtidigt dokumenterats utdömdes ett strängare
straff, 6 dagars mörk arrest. Prygel har helt upphört vid K 2 under perioden
och det sista utdömdes där 1857.71

En analys av regementena 1858-1862
De indelta skvadronerna vid K 2 har inte tillnärmelsevis begått förseelser i
lika hög grad och inte heller av lika allvarlig art som skvadronerna vid det
värvade regementet K 1. Totalt uppgår antalet överträdelser således till 52 vid
K 2 mot över 1700 vid K I. Detta ger ett genomsnitt av 10,4 förseelser per år
mot 342.72
Inledningsvis angavs att värvade soldater har pekats ut såsom utgörande
föremål för disciplinära åtgärder i betydligt högre grad än indelta och inte
minst att de omgetts av ett mycket dåligt rykte i storstaden. De här presente
rade siffrorna från K 1 och K 2 motsäger alls inte denna bild utan bekräftar
68. Lundin & Strindberg, Blanche i a.a. Jfr Dahlström 1988:91 f.
69. Dahlström 1988: 95.
70. JfrTabell 2, nedan.
71. JfrTabell 2, nedan.
72. Se Tabell 2.
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snarare detta. Det är dock att märka att exponeringstiden för disciplinering
vid värvad trupp var betydligt längre än för den indelta, som hade starkt be
gränsade övningstider då de kunde göras till föremål för sådana åtgärder. De
indelta träffades enbart vid sina möten. Rent allmänt bör också erinras om
att de indelta på ett helt annat sätt än de värvade var integrerade i det agrara
samhället. De var bofasta, vanligen familjefäder och ofta något äldre än de
värvade. Detta var något som bidrog till en mer positiv bild av indelta. Den
positiva bilden av bonden har funnits länge i Sverige och bonden har alltsedan
1800-talet fått symbolisera rotfasthet och samhällets ryggrad.73
Även under denna tidsperiod dominerar fyllerierna starkt inom respektive
förband - mest kanske vid K 2 - men de utgör också en försvarlig del vid K
1. I K 2:s straffjournaler anges ofta att dessa fyllerier inträffar i samband med
just möten både vid inställelsen och oftare under hemmarschen, då det kan ha
gått mera muntert till och groll från övningen har vädrats, vilket även krigs
rättsprotokollen vittnar om. De värvade är vidare betydligt mer angelägna
än dragonerna att ta bondpermis (ca 22 procent av fallen vid K 1 men bara
enstaka fall vid K 2). Den stora andelen bondpermis vid K 1 består. Om man
lägger ihop olovlig bortgång från kasern och tjänst så är deras andel vid K 1
lika stor som fyllerierna. Vid K 2 är det olovliga undanhållandet som tidigare
försumbart.
Påföljderna skiljer sig också åt en del. Prygel, som var vanligare vid K 2
under föregående tidsperiod, har inte utdömts vid K 2 under dessa år, men
det förekommer däremot flitigt vid K 1 (19 fall).74 När det gäller debutfylleri
förekommer varning knappast alls vid K 1, medan det är den vanligaste påfölj
den vid K 2. Arreststraff är allra vanligast vid K 1, och där kunde det utdömas
fall "spetsat" med vatten
i varierande grad från ett par till åtta dagar, i
och bröd. Dahlström har noterat att påföljderna för det värvade manskapet
inte varit så stränga som reglementet föreskrivit/5 men de tyder ändå på att de
var strängare än de som tillämpades vid K 2.
Sammantaget förefaller med andra ord kriminaliteten vid denna tid vara
större vid K 1 än vid K 2 och dessutom vara mer varierad och grövre. Även
beträffande sanktioner håller sig strängare former kvar längre vid K 1.
I ovanstående tabell bör vidare erinras om att två fyllerifall vid K 2 under
1862 var förenade med annan förseelse (våld respektive "oordentlighet"). En
73. Sörlin 1993: 23.
74. Jfr även Tabell 2.

75. Dahlström 1988:96.
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person är dessutom straffad för övervåld mot kamrat (samma år) och två för
"opålitlighet" (1858 respektive 1861), en för "försummelse" (1858) och en för
"försummelse med häst" (1862), vidare en för "vårdslös mundering" (1858),
en för "ouppmärksamhet" (1859) och en för "liknöjdhet" (1861). Härtill
kommer två oläsliga brottsrubriceringar (1860 resp. 1861).

En jämförelse av prygelstraffen mellan livskvadronerna1849-1865
Om vi vidgar jämförelsen till att omfatta totalt 17 år kring den tidigare stude
rade tidsperioden erhålls ett robustare underlag, även om vi nu bara granskar
livskvadronerna.
För K 1:s del rör det sig om ett större antal fall, 821 avgöranden (enbart
bestraffningar). Om man räknar med alla de brottsrubriceringar som noterats
blir det 910 fall, då en del fall består av flera rubriceringar. Fylleri dominerar
då nära nog hälften av samtliga gärningar är just fylleri eller relaterade händel
ser i de mest skilda sammanhang. Antingen anges det rätt och slätt som fylleri
eller också anges i vilket sammanhang det har skett, t.ex. fylleri på stallvakt
eller slottsvakt eller under exercis. Någon gång förekommer det också att det
skett "å gata" och har handlagts av polismyndighet på annan ort, d.v.s. i det
offentliga rummet.
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Tabell 2. Prygelstraff perioden 1849 1865 vid
Livskvadronerna vid Kl och K 2 (K 2:s siffror inom parentes)
Antal prygel

15

20

25

35

30

1849
1850
1851

(1)

1
3 (1)
1

1852
1853
1854

1

3
1

1857
1858

1

1859
1860

3

1

1

1

1

4

1
2 (1)
5
2
8 (1)
6
8

1
1

1

3
2

2
1

1

4

1

1

3
4

1
1

33

2
11

6 (1)
5

1865
Summa

1

2 (1)
5 (1)

(1)

1861
1862
1863
1864

Summa

1

1

1

1855
1856

40

1

4
5
1

2
8

4
58 (4)

Källa: Krigsarkivet: Straffjournaler för livskvadronerna vid Livregementets dragoner (Vol.815) samt Livgar
det till häst (Serie D 11:Vol.2).

Prygel har vid K 1 utdömts i 58 fall (15-40 rapp), men det vanligaste straf
fet är fängelse på vatten och bröd (i kombination med någon dag eller ett antal
dagar lätt arrest, 216 fall, 26 procent) med en kulmen kring 1858-1865. I 52
påföljder ingår mörk arrest (som också kulminerar kring 1858-1865), vilket
utgör nära 20 procent av fallen. I nära hälften av dessa fall inträdde således
en straffskärpning i form av mörk arrest eller fängelse på vatten och bröd.
Standardstraffet är dock vaktarrest eller som det oftast heter hos dragonerna
ljus arrest.
K 2 uppvisar totalt ett mycket litet antal överträdelser, bara 59 stycken och
fylleri är den vanligaste rubriceringen, 57 procent. Flertalet överträdelser har
noterats 1865 (18) respektive 1863 (11), medan inga överträdelser över huvud
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taget är antecknade för åren 1849, 1856 och 1860, vilket rimligen kan ha att
göra med intensiteten i mötesverksamheten.
När det gäller påföljderna rör det sig vanligen om några dagars arrest eller
varning. Mörk arrest förekommer bara vid tre tillfällen (våld 1862 samt fylleri
1864 och 1865 hos tidigare straffade dragoner). Straffet fängelse på vatten och
bröd förekommer inte alls. Antalet prygel är begränsat till fyra fall (15-30
rapp), det första 1851 och det sista 1857, hos två dragoner, vilka båda tidigare
hade straffats på annat
Jämförelsen visar inte bara att överträdelserna är betydligt färre hos dra
gonerna än vid gardet (59 mot över 900), vilket bara utgör 6,5 procent av
hästgardets antal och att de vid K1 även innefattar fler inslag av grövre brotts
lighet som inte bara rubricerats som stöld och misshandel utan även slagsmål,
näsvishet, olydnad och rymning.
Påföljderna hos dragonerna måste också betecknas som generellt lindriga
re. Det gäller såväl antalet fall av prygel som antalet fall av fångelsets strängare
arter. En närmare granskning av påföljdspraxis vid fylleri som debutbrott visar
att inga varningar har utdelats vid Kl, medan detta däremot är det vanligaste
vid K 2 (dock endast ett litet antal, 10 fall). Det dominerande straffet vid K
1 för denna grupp (35-tal fall) är olika former av arreststraff, vanligen från
2 vaktarrester till 8 (varav i några fall kombinerade med vatten och bröd),
medan arreststraff bara förekommer i ett fåtal fall vid K 2 och då betydligt
mindre strängt (1-4 dagar lätt arrest),
Antalet påföljder med prygel har som helhet minskat i förhållande till ti
digare epok, men har hållit sig kvar längre hos livgardet än hos dragonerna.77
Nära hälften av fallen vid gardet har förutom ordinär arrest också fått skärp
ning med antingen mörk arrest eller arrest på vatten och bröd. Påföljderna
förefaller som helhet strängare vid K1 än vid K 2 även vid till synes likvärdiga
brott.
Sammantaget ger detta en antydan om en mycket strängare disciplinering
vid gardet än hos dragonerna.

76. Se Tabell 2.
77. Tabell 2.
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Stammanskapet kontra värnpliktens manskap 1909-192778
Hur ser det då ut in på 1900-talet? Jag redovisar först vad som i journalerna
betedmats som stammanskap och därefter vad som rubricerats som värnplik
tiga (även om det inte alltid alldeles klart framgår vad som är vad i källorna).
Resultaten beträffande stammanskapet redovisas nedan i Tabell 3. Värdena för
några av åren i början och i slutet av serien ser ovanligt små ut, och det har inte
gått att fastställa orsaken härtill.

78. Före 1901 års härordning ingick i armens förband stammanskap, på frivillig väg fast anställt (in
delt och värvat) manskap samt beväring (värnpliktiga); (Nationalencyklopedin, Band 17, 1995).
Ursprungligen var stamm�mhp en personalgrupp inom krigsmaktens grundstomme eller kärna,
r yggrad eller elit; användningen av begreppet utvidgades från 1901 till att omfatta fast anställd
militär personal, vars uppgift bestod i att utbilda och leda den (på principen om allmän värnplikt
grundade) moderna svenska krigsmakten (Svenska Akademiens ordbok, Band 30, 1989).
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Tabell 3. Jämförelse mellan K 1 och K 2 avseende antalet straff och tillrät
tavisningar under åren 1909-1927 (stammanskap)
K 1 Straff

1909

1

1911
1912

1

1910

-

1916
1917

12
27

1919

20

1920
1921
1922
1923

1924

1925
1926
1927

Utan årtal

Summa

25
30

22
58

4

3
8

-

9

259

15

39

21

24

22

21
11
32
39

17

61

25

24

11

30

22

23

1915

K 2 Tillrvisn

26
15

105

18

1918

50

K 2 Straff

67
56

5

1913

1914

K 1 Tillrvisn

13

53
29

61
29

23

45
54

31
56

39

54

39
24

18
34
7

86
74
24
40

23
16

12
8

5

20

9

4

16
7

6
501

644

6

3
67

692

11

17

12

18
4

Källa: Krigsarkivet: Livregementets dragoner: Vol.1423, 1425 och livgarde\ till häst: Serie D 11, Vol. 4, 5
och 8.

Överträdelserna vid K 1 :s stammanskap upptar i runda tal 250 straffsaker
och nära 700 tillrättavisningar eller som det heter där, extra bestraffningar.
Straffsakerna domineras stort av olovligt undanhållande/olovlig bortgång till
sammans med försummelse av tjänsteplikt eller motsvarande. Fylleriet har nu
minskat drastiskt och uppgår bara till ett 20-tal fall. Antalet fall av stöld/snat
teri ökar från att tidigare ha varit sällsynta till inte helt ovanliga under denna
period, speciellt under första världskrigets tid. Bara enstaka fall av våld finns
dokumenterade, oftast gällande interna konflikter,
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Vad som här benämns extrabestraffningar upptar närmare 700 förseelser,
fördelade på ca 300 personer. Här återfinns emellertid nu åtskilliga slags över
trädelser som under föregående tidsperiod förts i straffjournalen men också en
del som förts i denna under nu aktuell period, bland annat flera fyllerier, olov
ligt undanhållande/olovlig bortgång och fel mot instruktion/ försummelse i
tjänsten.
Bland påföljderna i straffsakerna dominerar (förutom fängelse eller straffar
bete för tillgreppsbrotten) vaktarrest (2-15 dagar) med eller utan tjänstgöring
som påföljd för övriga överträdelser. Sträng arrest förekommer också i ett 50tal fall. Både vaktarrest och sträng arrest har skärpts med "mistning av sängklä
der" i ett mindre antal fall. Bland de extra bestraffningarna är det straffvakter
(1-4) eller permissionsförbud (från 3 dagar till 1 månad; vanligen 1 eller 2
veckor) som dominerar, någon gång avlöst av meddelande av varning.
Överträdelsernas art vid K 2 upptar ca 500 straffsaker och närmare 650
tillrättavisningar. De domineras stort av olovligt undanhållande och olovlig
bortgång i olika varianter. Sammantaget svarar de för ca 70 av de 157 utmätta
straffen, det vill
nära 50 procent. Fel i tjänsten och fel mot instruktion
svarar tillsammans bara för ungefår hälften så mycket liksom fyllerierna. Dessa
kategorier upptar vardera 30-35 fall. I övrigt förekommer spridda noteringar
på beteenden som har med uppförandet att göra (oanständigt eller oskicldigt
beteende).
Bara ett mindre antal fall av olydnad förekommer liksom 1ymningar. Våld
har utövats i några fall gentemot likställd och i ett par fall mot överordnad,
varvid också förekommit ett par fall av vanvördigt yttrande mot förman.
Stöldbrotten är begränsade till två stycken och då gäller det persedlar i tjäns
ten. På påföljdssidan är nu vaktarrest vanligast (alltifrån 2 till 15 dagar) bland
straffårendena, men sträng arrest (3-8 dagar) förekommer också i relativt stor
utsträckning. I båda fallen har den ibland också kiyddats med "mistning av
sängldäder''.
Bland tillrättavisningarna är straffvakt (kasern eller i stallet) det allra van
ligaste vid sidan av permissionsförbud (kasernförbud). Straffvakterna rör sig
mellan l och 4 stycken, medan permissionsförbudet kunde vara från en enda
dag till en månad. I
fall har det till och med förstärkts med anmälnings
plikt, i ett fall varje timma (över jul- och nyårshelgen).
I en analys av stammanskapet kan konstateras att antalet fall som rubri
ceras som straffsaker är ungefär dubbelt så stort vid K2 som vid K 1 och att
antalet tillrättavisningar är ungefär lika många (mellan 650 och 700). Över-
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trädelsernas art skiljer sig inte på något sätt mellan de båda förbanden. Det är
i stort sett samma fördelning av överträdelser som återkommer, varvid olov
ligt undanhållande dominerar. Fyllerierna minskar kraftigt i antal, en tendens
som Sörensen också noterar vid Kronprinsens husarregemente i Malmö kring
denna tid.79 Det nya är att olovligt undanhållande nu förekommer i lika hög
grad vid dragonregementet. Dessa förändringar torde kräva fördjupade studier
för att utröna eventuella orsakssammanhang.
På påföljdssidan har tidigare eventuella sldllnader mellan förbanden nu
nivellerats så att som huvudpåföljder vid båda förbanden tillämpas vaktarrest
i ungefärligen likvärdiga antal för samma förseelse och sträng arrest också i
likvärdig mån i ett något mindre antal fall. För tillrättavisningar tillämpas
likaså vid båda regementena straffvakter och permissionsförbud på ett mycket
likartat sätt.
Under samma tidsperiod (1909-1927) har en jämförelse också anställts
mellan de värnpliktiga vid regementena för att se om den avslöjar någon skill
nad när det i det här fallet blir fråga om samma soldatkategori.

79, Sörensen

1997: 132.
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Tabell 4. Jämförelse mellan värnpliktiga vid
K 1 respektive K 2 under tiden 1909-1927
K 1 Tillrättavisn.

År/ sanktion

K 1 Straff

1909

54

50

1910
1911

69
75
39

65

1912
1913
1914

21

K 2 Straff

K 2 Tillrättavisn.

46
66
1 (= 228 fr.1909)

1
1

1916

47
30
18

1917

21

1
23
17

1918

17

11

12

1919

15

12

1920
1921

16
60

9
7

1922
1923

30

28

27

4

2

1924

13
2

48

1

14

1

1
7

14
8

65
15 (= 169 fr.1923)

1

1

597

228 +169=397

86

1915

1925
1926
1927

4
2

8
2

3

Utan år
Summa:

8
23
19

96

Källa: Krigsarkivet: Livregementets dragoner: Vol.1424; Livgardet till häst: Serie D Il, Vol.6.

Man kan här ställa sig mer tveksam än tidigare till jämförbarheten, då
serierna inte är helt parallellkopplade och de dessutom divergerar starkt de år
då de förekommer vid båda förbanden. Serierna tjänar därför bäst ändamålet
att beskriva utvecldingen i påföljdspraxis.
Vid K 1 har för hela perioden de värnpliktiga svarat för 597 överträdelser
(vid drygt 400 tillfällen). Olovligt undanhållande (med några rymningsfall)
dominerar stort med 154 fall (drygt 25 procent). Försummelse av tjänsteplikt
eller motsvarande förekommer i exakt hälften så många fall (13 procent), men
fylleri i blott 15 fall (ofta samma person), ordervägran i några få fall liksom
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våld (misshandel). Förskjutningen över tid från fylleri till olovligt undanhål
lande förekommer således även inom denna grupp och är högst påtaglig.
"Extra bestraffningar" vid K I finns för tiden 1909-1913. De utgör sam
manlagt 228 stycken, fördelade på 75 personer, det vill säga nästan exakt 3 be
straffningar per person, vilka ovan införts i kolumnen K I Tillrättavisningar.
I denna serie utgör olovligt undanhållande och därmed svarande varianter för
hela 70 fall, medan antalet fall av fylleri håller sig kring 10. Anmärlmingsvärt
kan synas vara att inte mindre än 22 fall betecknats som "opålitlighet". I övrigt
rubriceras gärningarna som "oskicldighet", "oförstånd" och "fel mot instruk
tion'' eller "dålig puts".
Betecknade som "mindre förseelser" vid K 1 finns också en serie för tiden
1923-1927 som uppgår till 169 (under Tillrättavisningar). Dessa upptar en
blandning av vad som tidigare betecknats som straff och lindrigare förseelser
med allt ifrån ordervägran, olovligt undanhållande och fylleri till olika former
av anmärkningar på "putsen" vare sig det gäller stövlar, ryttarmundering eller
säng. Som sådana har rubricerats bl.a. dåligt uppsträckt säng, opiskade filtar,
vanvårdade strumpor och annat som har med puts och städning att göra. Men
där förekommer även fall av olovlig bortgång/olovligt undanhållande och för
summelse i tjänsten (ett 20-tal respektive 6 fall).
Påföljderna i straffårendena är till övervägande delen vaktarrest (mellan 2
och15) i 113 fall, medan sträng arrest (om 3-8 dagar) har utdömts i 26 fall.
Från och med 1921 används som sanktioner också handräckningstjänst och
kasern- eller permissionsförbud. För bristande böter80 och stöld som förekom
mer i enstaka fall gällde fängelse respektive straffarbete.
Påföljderna för tillrättavisningarna består av vaktarrest (1-4 stycken) eller
permissionsförbud i en eller två veckor. I relativt många fall har sanktionen
varit varning. Påföljderna vid vad som har kallats mindre förseelser består i
1-2 dagars permissionsförbud alternativt varning, men i några fall (sängarna i
logement) har man också nöjt sig med en erinran i skvadronsorder.81
K 2 uppvisar 86 brott på 60 personer under tiden 1914-1927. Inte min
dre än 13 är rubricerade som rymning och 22 som olovligt undanhållande/
olovlig bortgång, det vill säga över 40 procent. Förmögenhetsbrotten består
av fyra stölder/snatterier (1916 resp. 1918) och två förskingringar samma år,
det vill säga under krigsåren, som var svåra försörjningsmässigt. Dessa brott
bestraffades för övrigt hårt, vanligen med fängelse, medan misshandel bara
80. Böter som man inre har kunnat betala.
81. Erinran i skvadronsorder var en kollektiv anmärkning av ringare art,
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ledde till ett par dagars arrest. Antalet fall rubricerade som "Försummelse av
tjänsteplikt"/"fel mot instruktion" uppgår till totalt 30 (det vill säga 35 pro
cent) och ordervägran till ett par fall, medan fyllerierna också begränsats till
lika få.
Tillrättavisningar vid K 2 finns noterade för tiden 1915-1927 och uppgår
till 96, fördelade på 62 personer. Varken fylleri eller våld finns belagt. Olovlig
frånvaro av något slag dominerar (vid bad eller vattning av hästarna eller för
sen inställelse, mer än 30 fall), medan vårdslöshet med persedlar och bristande
puts eller städning upptar nästan lika många fall.
Påföljderna i straffårendena blev nästan undantagslöst vaktarrest alltifrån 1
till 15 dagar, i några fall dock sträng arrest 3-5 dagar. Påföljderna som domi
nerar vid tillrättavisningarna är handräckningstjänst (1-2 fall) och kasernför
bud (maximalt 14 dagar).
En analys av bestraffningen av värnpliktiga visar att antalet bestraffningar
överväger vid K 1 ungefär i förhållande 4 till 1. Det är svårt att se någon rimlig
förklaring härtill, även om brister i statistiken och olikheter i manskapsstyrkan
borde ligga nära till hands. Utvecklingen från ett minskat antal fyllerier till ett
ökat antal bondpermissioner (undanhållanden av olika slag) fortsätter och gäl
ler nu i lika hög grad K 2 som tidigare enbart K 1. Uppläggandet av en särskild
journal för värnpliktiga som hållit sig undan vittnar om att undanhållandet
bedömts som ett mycket stort problem. Journalen fördes under tiden 19111915. 82 Näst efter undanhållanden kommer nu också i båda fallen brister i
ordningen ("putsen"), som dock oftast förekommer under tillrättavisningar.
Både vid K 1 och K 2 har vaktarrest använts som sanktion i ungefär likvär
digt antal for samma förseelse. Handrädmingstjänst har kommit till använd
ning vid K 1 (dock först under 1920-talet) i straffsaker, medan det däremot
använts enbart vid mindre förseelser vid K 2. Vid båda förbanden har permis
sionsförbud kommit till flitig användning. Vid smärre förseelser utgör det den
vanligaste påföljden. I detta tidsskede kan inte längre urskiljas några egentliga
skillnader vare sig mellan stammanskapen eller de värnpliktiga. Överträdel
serna pekar åt samma håll och behandlingen av dem skiljer sig inte åt om man
är hästgardist eller dragon.

82. Regementsexpeditionens arkiv, volym 1177.
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En diskussion om disciplinering
Foucaults främsta och mest kända illustration till sin tes om hur övervakning
och kontroll tar sitt sofistikerade grepp över individerna i samhället har han
hämtat från fångvården. Detta sker på ett subtilt sätt i det framväxande 1800talet och kulminerar i Benthams kända Panopticon, den bild av fängelset som
ger möjlighet för en enda person att överblicka alla de intagnas göranden och
låtanden från sin centrala kontrollposition. De militära arrestlokalerna var väl
vid denna tid inte utformade på så sätt, men soldaten hade å andra sidan re
dan en kontrollapparat över sig som avsåg att in i minsta detalj reglera hans
göranden i såväl tid som rum. Kavalleristens liv var inrättat och inrutat på ett
minutiöst sätt, och när reveljen gick gällde det att inte bli kvar i sängen utan
vara klar med klädsel och bäddning vid morgonvisitation, då allt skulle vara
snyggt och ordentligt i logementet. Praktiskt taget allt kunde anmärkas på och
rendera straff i någon form och det lönade sig sällan att tala emot, i stället
gjorde det ofta bara sal{en värre.
Det gick heller inte för sig att senare på dagen gå in på logementet och
lägga sig med skorna eller ännu värre med stövlarna på, hur trött man
än kunde vara. 83 Under den dagliga verksamheten var soldaten också infamt
påpassad i allt vad han gjorde. Han fick inte vara för långsam eller för oenga
gerad och han fick framför allt inte avvika från tjänsten. Detta skedde dock
på många upptänkliga sätt, antingen som "olovlig bortgång från kasern eller
läger" eller "olovligt undanhållande från tjänsten", oavsett vilken det var fråga
om (stallvakt, gymnastik eller gemensam marsch till matsalen). Straff- och till
rättavisningsjournalerna ger otaliga exempel på den uppfinningsrikedom som
manifesterades för att i detalj hävda regeluppfyllelsen. Att "lämna vakten utan
att väcka trumpetaren"84 skulle förstås kunna verka fatalt, men bakom tillsä
gelsen att ha badat när han skulle vattna hästarna85 tycker man sig nästan vilja
spåra en viss missunnsamhet. Men när det var kollektivt: bad på dagordningen
fick man inte utebli86 utan det bestraffades med kasernförbud.
Det gällde också att skratta på rätt ställe och inte skratta åt löjtnanten på
en teorilektion. 87 Framför allt fick man inte visa en överordnad någon form av
83. Jfr f.ö. idealbildningen i ett norrländskt sågverkssamhälle vid ungePår samma tid i Ambjörnsson
(1988): Den skötsamme arbetaren!
84. K 21909 (vol. 815).
85. K2 1911 ocb 1913 (ibid.).
86. Ti!lexempelK21916 (vol. 1 423).
87, K21909 (vol. 815).
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vanvördnad genom att svara, där hart när varje sätt att svara kunde uppfattas
som "sturskhet" eller "näsvishet" och ge ytterligare straff. Och även om solda
ten ville göra rätt, så kunde det bli fel. Det hände exempelvis gardisten som
ropade "i gevär" för sekundchefen då denne var civil", 88 och som renderade en
straffvakt, vilket drabbade även den som ropade "I
för lågr89 eller han
som inte gjorde huvudvridning när så borde ha sketr.90
Inte ens då man hade permission gick man
för överordnades vakande
ögon. Det gick till exempel inte för sig att ha synts ute på gatorna med hän
derna i fickorna eller med uppknäppt rock:91 eller att kliva på en spårvagn utan
att observera och hälsa på en officer som furdades med samma vagn, vilket
flera fall från K 1 vittnar om. Hållningen fick inte heller vara "vårdslös" på
permission, vilket kunde rendera extra kasernvakt eller ett par veckors permis
sionsförbud.92
Fylleri ute i samhället innebar polishandläggning och rapport samt efter
räkningar vid regementet. Hade man fatt permission beviljad och sedan inte
utnyttjade den, så straffades man för det också!93, Permissions- eller kasern
förbud var in på 1900-talet en ytterst vanlig sanktion för diverse förseelser.
Ibland kunde den också förenas med anmälningsskyldighet för att försäkra
att soldaten hölls kvar på plats, som dragonen vid K 2 som juletid 1917 hade
anmälningsskyldighet varje halvtimma från kl.06.30 till 21.30!
Regelbundna inspektioner skedde också av boställer94 och soldaterna över
vakades noga på roten, till och med hälsotillståndet konrrollerades.95 Sedan
gammalt fanns också regler för hur mycket av bostället som fick fårgas rött.
Det var en fråga om rang, där den indelte fick nöja sig med röda knutar!%
Följaktligen erbjuder det disciplinära förfarandet inom det militära under de
studerade tidsperioderna ett gott exempel på det kontroll- och maktsamhälle
som Foucault utmålar. Han såg det nya allmänna strafäystemet som bara en
mer subtil och psykologiskt verkande form av den kroppsstraffspraxis som
hade övergivits (och som dröjde sig kvar längre inom det militära än i det ci88. Kl 1911 (serie D II, vol. 4).
89. K I 1908 (ibid.).
90. K 1 1906 (ibid.)
91. K 2 1914, 1915 (voL 1423).
92. K 2 1909 (vol. 815).
93. K 2 1 916 (voL 1423).
94. Ericson 2004:164.
95. A.a.224 f.
96. A.a.132.
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vila). Den bestraffningsmani som utvecklades under stora delar av 1800-talet,
speciellt inom det militära kan i enlighet därmed ses som en form av substitut
för övergivandet av kroppsstraffen, en utveckling som för övrigt torde ha varit
likartad inom de europeiska armeerna enligt Nygren, som hävdar att det är
"oriktigt att i första hand uppfatta exercispryglingen och disciplinförfarandet
som bestraffning i egentlig mening". Distinktionen mellan straffrättsligt och
disciplinärt förfarande var oklar. Det extrajudiciella bestraffningssystemet efter
preussiskt mönster blev snabbt skolbildande över Centraleuropa, och Nygren
menar att disciplinen kom att "bokstavligen slås in i soldaternas kroppar" ,97

En diskussion om civilisering
Kan man under de cirka hundra år som studien omspänner skönja en process
som erinrar om den som Elias skisserar i sin civilisationsteori?
Rent generellt har lagstiftningen humaniserats, så även inom militärstraff
rätten. Från att dödsstraffet har minskat i lagstiftningen har det också - tidigt
- minskat i tillämpning, först genom leuterationen, och likaså har kropps
straffen alltmer försvunnit i praxis tills de helt slopats. Militärstraffrätten har i
allmänhet inte legat långt efter den utveckling som skett inom den allmänna
straffrätten. Under den studerade perioden har även prygeln försvunnit (som
levde kvar inom fångvården till 1930-talet!),98 och även fängelse vid vatten
och bröd och mistning av sängkläder har försvunnit, allt uppfattat som en
humanisering av militärstraffrätten. Den personliga ersättningsskyldigheten
för materiel som skadats i tjänsten (lansar, sablar och dylikt) och som un
der 1800-talet föranledde krigsrätt, började mjukas upp, och den bestraffning
som inträdde vid "kullridning", förekommer inte längre in på 1900-talet. Att
mot denna yttre humanisering även en humanisering på det inre planet, en
driftsublimering , ett etiskt tyglande av drifterna, skulle ha ägt rum, framstår
däremot som svårt att belägga även om det minskade antalet fyllerier och det
låga antalet våldsbrott talar i den riktningen. En viss förändring över tid kan
möjligen också spåras av fallen i krigsrättsprotokollen från K 2 nedan. Även
där kan man skönja en utveckling mot allt större humanitet, men säger det
också något om driftsublimering?
År 1832 kallades dragonen nr 73 Säll till ryttmästaren för ett "allvarligt
tilltal" för de oordentligheter han vid åtskilliga tillfallen skulle ha begått från
97.
98.

Nygren 1981:39.
Rudstedt, S. 1972:191.
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roten. Han förbättrade emellertid inte sin sak då han ilsket begärde att bli
ställd inför krigsrätt och yttrade: "Ta mig djefvulen jag tar stryk, utan vill jag
ha kulan!", vilket tolkades som vanvördnad inför en överordnad och resulte
rade i 40 par spö, vilket senare enligt kungliga cirkuläret 1812 förvandlades
till 100 prygel att utdelas 50 om dagen, något som nr 73 Säll förklarade sig
nöjd med (!)99
Samma år kastades dragonen Stengrund av sin bångstyriga häst. Då han
vägrade att sitta upp på den igen och i stället fick order att sätta sig i trossen
utbrast han då han vägrade även detta: "Ta mig fan om Cornetten befaller mig
att sitta upp på Rackarkärran!" Det blev en vägran som kostade Stengrund ett
halvt års fängelse på fästning! 100
Åx 1846 dömdes dragonen nr 35 Blixt för visad sturskhet och vanvörd
nad mot överheten (sergeanten) likaledes till 100 prygel vid två på varandra
följande tillfällen. År 1849 dömdes dragonen 93 Eklund för vanvördigt och
föraktligt uppförande mot förman (korpral), som han även misshandlat under
rusets påverkan "att i ena bot mista liv sitt och varda arquebuserad', men som
av 1850 års generalmönsterrulla återfinns avförd sedan hans dom omvandlats
till 3 års fängelse och avsättning efter att ha fått till kungs.101
År 1854 dömdes dragonen Brage för första resan stöld medelst inbrott
samt rymning till 100 prygel samt kyrlwplikt (året innan det avskaffades 102)
men fick avslag i krigshovrätten på en ändring, som emellertid beviljades ho
nom av kung Oscar I, som av nåd lät omvandla straffet till 28 dagars fängelse
vid vatten och bröd.103
Åi· 1868 fick dragonen nr 68 Hall till och med rätt mot sin ryttmästare
(som rappat till honom med sitt ridspö) och friades från ansvar, om än först i
krigshovrätten efter att först ha anklagats för ordervägran och dömts till 100
prygel, som han även hann avtjäna.104
99. Krigsrättsprotokoll 1832--1885, Vol. 636.
100. Krigsrättsprotokoll 1832-1885, Val. 636.
101. Ibid. samt Regementsexpeditionens arkiv, utgående order 1u· 139 i volym 49 och nr 26 i volym
50.
102. Kyrkoplikt var en form av kyrkotukt som enligt kvrlkola:t?:en 1686 utdömdes av världslig domstol
och som innebar att den brottslige under gudstjänsten skulle stå på en särskild pliktpall nere i
kyrkan och efrer kungörandet från predikstolen offentligt bekänna sin synd, uttrycka sin ånger
och ta emot arn""'""· Kyrkoplikten avskaffades 1855 (Svensk Uppslagsbok 1993, Band 11; se
även Sundin 1992:139 f, 307),
103. Krigsrättsprotokoll 1832-1885, Vol.636.
104. Ihid. (Som ett kuriosum kan nämnas att det av reg,�mr:nts,arkicVen framgår att kung Oscar varit
skvadronchef för Livskvadronen under några år vid såvål Kl som K 2.)
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Även mot denna bakgrund borde man kunna tala om en civilisationspro
cess i viss mening. Det började sålunda gå för sig att överklaga, och man kunde
till och med få rätt, även om straffet redan var avtjänat! Militärstraffrätten
följer den civila straffrättens väg mot en humanisering, även om detta sker
i något långsammare takt. Det är heller inte bara civila förespråkare för en
sådan civilisering utan även allt fler högre militäre1)05 Det närmast pedan
tiska och knappologiska kontroll- och övervakningssystem som Foucault fäst
uppmärksamheten på och som kom att florera i allt högre grad inom det
militära vid denna tid skulle kunna ses som en sorts "kompensation" vid be
fålsutövningen för de "eftergifter" som samhället vidtagit genom den nämnda
humaniseringen av militärstraffrätten för att bibehålla en respekt och lydnad i
ett militärt system. Maktapparaten bestod, men makten kom att utövas med
subtilare medel.

Avslutning och sammanfattning
Vid jämförelserna mellan de båda förbandens straffjournaler har jag fått överge
tanken på en kvantitativ statistisk analys av materialet. Osäkerhetsfaktorerna
är för många och materialet berättigar knappast mer än till en försiktigt hål
len kvalitativ sådan. Trots att övningstiderna (exercistid respektive mötestid)
mellan värvade och indelta kanske inte skilt sig så mycket åt, åtminstone inte i
tid, krävs för en mer meningsfull jämförelse ett säkert fastställande av numerär
och vad jag vill kalla för exponeringstid gentemot allmänheten, i varje fall för
att diskutera bakgrunden till K I :s dåliga rykte. För de värnpliktigas del hade
krävts uppgifter om åldersldassernas storlek och fördelningen på respektive re
gemente. Kompletterande rättsstatistik hade också varit nödvändig och ytterst
en närmare kännedom om de samhällsförhållanden under vilka dessa militärer
levde och verkade.
En osäkerhetsfaktor av helt annan art är att man på 1800-talet ännu inte
har några etablerade brottsrubriceringar som fallet är i vår nuvarande brotts
balk Visserligen tycks vissa överträdelser i praxis så småningom erhålla en
mer etablerad form men antalet "hemmagjorda" rubriker är stort även långt
fram i tiden, och ibland är dessa rubriker så allmänt hållna att de försvårar
en kategorisering av dem. Det utgör omständigheter som talar för en grövre
kategorisering och mätning av antalet överträdelser. Övningstidens längd och
antalet vakanser är vidare några av de faktorer som kan spela fula spratt vid
105. Se ovan under rubriken Den allmänna straff-och processrätten under 1800-och 1900-talen.
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varje försök till en jämförelse, givetvis under förutsättning att materialet har
bevarats, vilket inte alltid heller synes ha varit fallet. Man kan ändå inte vara
fullt säker på att
dokumenterade överträdelser verldigen speglar man
skapets brister i laglydighet; nitälskan och grad av stränghet hos befålspersoner
torde inte helt få frånkännas betydelse och likaså det mått av godtycke som
tidigare forskning framhållit och som otvivelaktigt funnits med i bilden.106
Ändå pekar materialet i stort på väsentliga förändringar och förskjutningar
i militär rättspraxis, vilket borde föranleda fördjupade studier i ämnet för att
finna rimliga orsaksförklaringar. En generell iakttagelse för alla de aktuella pe
rioderna är den totala avsaknaden av sexualbrott (otuktsbrott) i någon form,
trots att sådana
rimligen måste ha förekommit även på den militära
sidan. Källmaterialet tiger emellertid på denna punkt. Kan det ha varit så att
sådana företeelser har tystats ned av hänsyn till förbandets rykte? Sörensen
(1997) diskuterar exempelvis homosexualiteten som en företeelse bland vär
vade husarer i Malmö.
Under de första åren av 1820-talet är förseelserna ungefär lika allvarliga
(om än färre vid K 2) och straffen ungefär lika drakoniska hos både dragoner
och hästgardister, men vid mitten av 1800-talet sker en förändring. En sådan
visar att det tycks finnas fog för den tidigare framförda ståndpunkten att ett
värvat förband -såvitt avser de här jämförda kavalleriförbanden - uppvisar
betydligt fler och ofta även grövre överträdelser än vid ett motsvarande indelt
förband. Detta kan emellertid till viss del vara en följd av det enkla fal{tum att
värvade soldater var heltidsanställda, medan de indelta endast tjänstgjorde un
der begränsad tid vid sina möten och därmed inte heller fick samma möjlighet
att exponera sig vid permissioner i det offentliga rummet som de värvade.
Otvivelaktigt måste dock synen i samhället på värvade och indelta ha skilt
sig redan av det faktum att de indelta var rotfasta bönder på bygden, vanligen
familjefäder och ofta lite äldre än de värvade som ju vanligen var yngre, ogifta
och kasernerade. Bara på grund härav kan det exempelvis inte ha framstått
som lika självldart att döma en indelt soldat till prygel som en värvad. Den
indelte disciplinerades redan i lokalsamhället genom befål, präst och rotebön
der. Det har också framhållits att en alltför flitig bestraffning av de indelta
även medförde skattekonsekvenser för rotebönderna. 107 Historikern Agneta
Guillemot har visat att de indelta soldaterna utgjorde en integrerad del av
l 06. Det faktum att inddta soldater kommenderades av inddta officerare (deltidsbefål) kan tyda på
att de var mera välvilliga till sina soldater.
107. Sörlin 1993: 23.
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lokalsamhället och att de åtminstone i vissa delar av landet - långtifrån var
den proletariserade underklass som man velat göra dem till. De besatt både
viss status och anseende och, även om de inte var besuttna, uppfattades de i
många fall som småbönder som stod över egendomslösa agrara grupper med
tillfålliga arbeten. l 08
Vad beträffar arten av brott så indikeras en viss skillnad mellan förbanden
under denna tid, som kan tolkas som att den i varje fall inte motsäger uppfatt
ningen om en högre grad av kriminalisering vid K I som skulle kunna utgöra
en del av den bakomliggande förklaringen till det dåliga iykte som hästgardis
terna då hade. Antagandet att K 1 :s dåliga rykte har att göra med kollektiva
uppträden ute i samhället
tills vidare stå oemotsagt, då sådana inte alltid
kan ha lett till rättsligt efterspel. I den mån så skett borde dock polisstatistik
kunna ge ett tydligare besked. På strängheten i påföljderna märks ingen egent
lig skillnad under de tidiga åren på 1820-talet, då prygelstraffet tillämpades i
ungefär lika mån på båda hållen.
Vad som däremot framstår som tydligare är att de värvade kavalleristerna
från mitten av 1800-talet underkastades hårdare påföljder, en iakttagelse som
ligger i linje med beskrivningen i den samtida politiska och militära debatten
och som också framhållits i militärstraffrättsliga bearbetningar. När vi kom
mer fram till 1900-talet finns inte längre några egentliga skillnader i krimina
litet eller påföljdsbestämning över huvud taget vare sig det gäller stammanskap
eller värnpliktiga.
Hos båda förbanden gällde som vid alla militära institutioner - en mi
nutiös uppdelning av verksamheten i tid och rum på det sätt som Foucault
så vältaligt beskriver inom främst rangvård och skola. Inte minst framgår det
av rubriceringen av överträdelserna som ger uttryck åt en detaljreglering av
gardistens eller dragonens leverne främst inom tjänsten men även till stora
delar utanför denna.
Både Elias och Foucault ser en civilisering på samhällelig nivå, Elias ser
enbart något positivt härmed, medan Foucault ser en maktapparat som skiftar
från en konkret fysisk bestraffning till en subtil maktutövning i form av kon
troll och övervakning. Lite paradoxalt kan man uttrycka det så att Foucault
såg med ironi och skepsis på den disciplinering som ägde rum i samhället
under 1800-talet, medan Elias ville se den som ett led i en positiv utveckling
i civiliserande riktning.

108, Guillemot 1986.
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Tveklöst kan hävdas att en utveclding har skett mot en viss civilisering
inom den militära straffi-ätten under de här aktuella perioderna. Leuteratio
nen kan ses som ett första steg, och dödsstraffet har alltmer sällan tillämpats.
Kroppsstraffen har förändrats såtillvida att prygelstraffet börjat tillämpas i allt
mindre grad för att till slut avskaffas helt. Att observera är dock att Sverige
under denna tid inte varit i krig, och in extrenw torde det vara svårt att före
ställa sig någon form av civilisering vid olika former av"totalt" laig. Samtidigt
har en utveclding av påföljderna skett inom militärstraffrätten - analogt med
den inom den allmänna straffrätten (om än med viss fördröjning) som gör det
befogat att tala om en civilisationsprocess genom den övergång som sker från
kroppsstraff (och minskning av dödsstraffet) till ett arreststrafE som kombine
ras med mörk cell och utan sängldäder eller enbart på vatten och bröd till ett
arreststraff enbart i ljus cell, varvid dock förbättringstanken vunnit insteg på
bekostnad av vedergällning och avslaäckning. In på 1900-talet upplever vi så
väl en ökande avkriminalisering som en fortsatt mildring av påföljderna samt
en nivellering av de skillnader mellan förbanden som tidigare konstaterats.
Materialet från livregementets dragoner väcker många ytterligare frågor
som inte har kunnat behandlas här men som materialet har potential att be
svara. En är rättssäkerhetsproblematiken i stort alltifrån den inkvisitoriska
processföringen vid rättegången till soldatens närmast totala utlämnande åt
godtycket vid de extrajudiciella påföljderna. En speciell fråga bland många
kan också vara att studera själva förhörstekniken förr och vilka krav som ställ
des på bevisningen. Av intresse skulle också kunna vara att studera vad som
vid olika tidsperioder särskilt betonades inom den militära disciplinen och
motiveringarna till detta. Avslutningsvis undrar man förstås också vart sexual
brotten har tagit
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Myten om äran och eliten - erfarenheter från andra världskriget
Nigel Cawthornes Krigets s!?ördar: -Tyska och japanska e1farenheter av andra
världskriget 312 s. och Patrick O'Donnells Bortom mod och ära: Ameri!?ans!?a
Rangers ochfallskärmsjägares e1farenheter av andra världslu·iget 486 s. båda från
Optimal förlag, 2011.
Det går att skönja en nutida trend inom litteratur och film som publiceras
rörande det andra världskriget. I allt från internationella tv-serier som The
Pacific till böcker ligger fokus på gräsrotsberättelser från taktisk och stridstek
nisk nivå.1 Detta är inte så konstigt då de politiker och högre officerare som
bidragit som förstahandskällor rörande storstrategi och politik för länge sedan
har avlidit. Många av de som fortfarande lever och kan vittna upplevde kriget
som lägre officerare eller som vanliga soldater och sjömän.2
Både Nigel Cawthornes Krigets s!?ördar och Patrick O'Donnells Bortom
mod och ära befinner sig inom den traditionen och nyttjar ögonblicksskild
ringar, dagböcker, brev och andra källor som material. Böckerna är skrivna
för att ge en bild från erfarenheterna av människor som var på plats och söker
redogöra för deras upplevelser. I båda fall bygger det på iden att skapa en kro
nologisk berättelse av fragment av historier utifrån krigets fortvaro. Böckerna
lyckas dock olika väl med denna uppgift.
Ett problem med mycket av den litteratur som årligen produceras om det
andra världskriget är inte så mycket att gräsrotsberättelserna är ointressanta,
1.
2.

Jag berör denna trend i mitt efterord till Thomas Tynanders bok Swede: svenskamerikanen
som överlevde Pearl Harbor (Forum, Stockholm 2011).
Även undertecknad medverkar inom detta fält då jag tillsammans med Niklas Zetterling
skrivit boken Kampen om Sti//a havet - dm kejserliga japanska jlottt111s hangmfortyg (Nord
stedts, Stockholm 2012) som är en bearbetning av japanska dagböcker, arkivmaterial, brev
och intervjuer av sjömän från hangarfartygen Zuikaku och Shokalw.
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utan att många av författarna inte arbetar tillräckligt med att presentera sina
berättelser i relation till det som skrivits tidigare. Vi får ofta veta att en bok
erbjuder ett unikt perspektiv (se exempelvis baksidestexten på Krigets skörda,�
utan att för den skull få en ide om exakt vad som är unikt eller vad perspekti
vet egentligen tillför till det som redan är skrivet. Jag vill mena att i den och i
flera andra bemärkelser så är O'Donnells Bortom mod och ära en intressantare,
stringentare och bättre underbyggd bok än Cawthornes Krigets skördar.

Krigets skördar
I denna bok beskriver författaren hela kriget både utifrån tyskt och japanskt
perspektiv. Det svåra med att göra detta är naturligtvis att det händer oerhört
mycket på alla fronter under kriget. Det hade med fördel gått att skriva den
här typen av bok med utgångspunkt i ett mycket mer begränsat fall.3 Detta
hade gett möjligheten att gå på djupet istället för att svepa från krigsskådeplats
till krigsskådeplats.
Ofta hoppar författaren till Krigets sl,ördar mellan en mängd olika personer
och förband som figurerar men som knappast blir begripliga om man inte
redan känner till kontexten. Då boken strävar efter att täcka in nästan varenda
krigsskådeplats och årtal blir fokus således svagt. Exempelvis går vi från Afri
kakårens krig i Tunisien via Stalingrad, Loire-dalen och Paris, till Smolensk
på under fyra sidor (s. 53-56). Vi möter en uppsjö av individer under namn
som "en kamrat," "infanteristen" och lilmande (exempelvis, s. 80) och vi får
svepande påståenden som att bushidokodexen "efterlilmades av alla stridande
japaner" (s. 168), något som definitivt är felaktigt.
Dilemmat med den berättartelmik som här framkommer är främst att tak
tiska och stridstekniska situationer, för att bli begripliga, kräver relativt god
förklaring samt att svepande påståenden som inte underbyggs tenderar att bli
irriterande. Det är författarens uppgift att tillhandahålla den typen av kon
textualisering för att så att säga leda läsaren vid handen, istället för att ta upp
en mängd lösa trådar som sedan lämnas åt sitt öde.4 Ett annat dilemma är att
värdet av en given taktisk eller operativ situation tenderar att överdrivas. Kon3.
4.

Till exempel Yukiko Dukes Breven från Iwo ]ima (Norstedts, Stockholm 2008) behandlar
slaget om Iwo Jima, långt mer begränsat i tid och rum.
Författaren drar ofta svepande påståenden som "alla som anmälde sig somji-ivilliga till ubåts
tjiinst var intefanatiska nazister" (Cawthorne, s. 41) eller talar om ett tema utan att följa upp
det (såsom de "mirakulöst botade" soldaterna i Camwthorne, s. 32). Problemet när det inte
kontextualiseras så faller en del av berättelsen ihop och blir svårbegriplig.
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troversiella påståenden, som att "debaclet vid Stalingrad kunde ha undvikits
om man bara dragit ur trupp ur Damyansk 1942" (s. 30), får stå för sig själva
utan att varken problematiseras eller beläggas.
Det finns även en mängd skönhetsmissar i texten vad det gäller fackspråket
och dessa är för många för att nämna här. Till exempel är nebelwer:ferer raket
artilleri och definitivt inte "raketkanon" (s. 91). De militära graderna har för
växlats då den japanska flygaren Murata beskrivs som major och Fuchida som
kapten (s. 162). I själva verket var Fuchida kaigun chiisa - kommendörkapten
(inre kapten som är en mycket lägre grad i flottan) och Murata som var un
derställd honom var leaigun shösa - örlogskapten (inre major, som bägge är ar
megradbeteckningar). Dessa båda var bland de som ledde den första japanska
anfallsvågen mot Pearl Harbor i december 1941. I samband med det anfallet
diskuteras "ilskan" bland japanska flygare (bland annat ovannämnda Murata,
som här bytt namn till Muroi) över vad Cawthorne menar är "inställda anfall"
mot Pearl Harbor (s. 165). Problemet här är att i de två anfall som planerades
och genomfördes av den japanska flottan under anfallet så slog flyget ut de mål
man planerat att slå ut med god framgång.
Amiral Nagumo, som ledde operationen, stod inför risken att skicka en
tredje våg med allt vad det innebar. Mot sig hade Nagumo allt mer aktivt ame
rikanskt luftvärn, en osäkerhet om var den amerikanska hangarfartygsgruppen
befann sig, skriande brist på logistiskt stöd (exempelvis var brännoljan exakt
berälmad), samt mycket trötta flygförare. Det fanns heller inget syfte med
en tredje våg eftersom detta ej hade planerats. Det är naturligtvis lätt att i
efterhand hävda att "Nagumo borde gjort si eller så," men det är med facit
på hand. Författaren diskuterar inte dessa problem utan
det att låta som
Nagumo var feg och ville dra sig tillbaka.
Baksidestexten indikerar som tidigare nämnts att denna bok skall ge "ett
annat perspektiv" på andra världskriget. Frågan är väl här vad som krävs för
att det ska vara just "ett annat perspektiv." Den någorlunda insatte läsaren
lär sig sannolikt heller ingenting som leder till en omprövad förståelse av det
andra världskriget. V idare, det faktum att boken saknar referenser gör det även
omöjligt att se var olika citat är hämtade ifrån. Detta leder till att litteraturlis
tan i slutet av boken trots sin digerhet blir ett pliktskyldigt insatt bihang.
Bortom mod och ära

Vad det gäller Patrick O'Donnells Bortom mod och ära så är den i högre grad
en bok där de taktiska berättelserna hänger samman. Författaren inleder med
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korta sammanfattningar som ger en ingång till de ögonblicksskildringar som
beskrivs. Trots att boken har ett mer avgränsat tema vi får följa de amerikan
ska Ranger- och fallskärmsjägarförbanden - är den mer omfattande och med
en god referensapparat som ger intersubjektiv prövbarhet.
På minussidan kan man säga att författaren låter de intervjuade tala ganska
fritt vilket skapar underhållande men ibland missvisande berättelser (boken är
till stor del baserad e-postkorrespondens med olika veteraner sammanställt
på ,vww.thedropzone.com). Till de mer underhållande hör exempelvis berät
telsen om ett svart rangerförband (den 555:e fallskärmsinfanteribataljonen)
som i ett segregerat USA blev ett av de första svarta förbanden ledda av svarta
officerare. Förbandet tillhörde den 82:a flygburna divisionen och även om
man inte deltog i strid (man sattes in som mobil brandkårsstyrka för att släcka
skogsbränder runt om i USA orsakade av japanska gasballonger) så deltog
man i segerparaderna efter kriget.
Till de missvisande berättelserna hör att vi ofta får höra att enskilda tak
tiska situationer var tungan på vågen i större strategiska situationer eller att en
heter var "de bästa i US Army." Exempelvis beskrivs det vid flera tillfällen hur
taktiska situationer där den 82:a divisionen medverkar "räddar det allierade
brohuvudet i Salerno" (s. 68 och 97) eller hur "vår enhet var den bästa i kriget"
(s. 112). Det blir dramatisk läsning när "the Rangers saves the day" men för att
man ska förstå något så oerhört komplext som seger i krig så bör man i mitt
tycke väga in inte bara operativa och strategiska faktorer utan även politiska,
ekonomiska och kulturella sådana.
Att en soldat i en enhet vill förhäva sin roll i kriget är inte problematiskt.
Dock är det författarens roll att sortera och värdera sådana utsagor men
O'Connell verkar ganska nöjd med att låta vittnesmålen tala och stå oemot
sagda. Vi kan kontrastera detta med exempelvis Angus Konstams bok Salerno
1943 som ger en annorlunda bild. Konstams bok är en mycket grundlig re
dogörelse för de taktiska och operativa förhållandena vid Salerno. Han menar
att 82:a divisionens potential felutnyttjades och tillskriver inte enheten någon
avgörande roll i striderna.5
En annan sak jag uppfattar som problematiskt med O'Connells bok är
hur den medverkar till mytologisering snarare än problematisering av kriget.
Författaren vill dokumentera vad han kallar "det dolda kriget" - det band
5.

Angus Konstam, Salerno 1943: The A!lied Invasion ofIta61 (Penn & Sword Books, London
2007), se särskilt s. 140-143. Konstam betonar både det brittiska och amerikanska inflytan
det medan O'Donnells bok tillskriver britterna en mycket begränsad roll.
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som ibland skapas mellan soldater i stridssituationer och som tv-serier som
Band ofBrothers till del handlar om (s. 8-9). Med detta är knappast ett "dolt"
ämne utan snarare är kamratskapet en väl beskriven del av litteraturen runt
krigföring. Exempelvis Ben Shalit skriver i Konfliktens och stridens psykologi om
i kamratskapets roll för stridsmoral och Christopher Brownings Helt vanliga
män beskriver detaljerat hur trofastheten mot kamraterna (och det grupptryck
som uppstår) var av stor vikt för att Tyskland skulle kunna genomföra mas
savrättningar av judar bakom fronten i Polen. Det är även ett centralt tema i
romaner såsom James Jones roman Den tunna röda linjen. 6 Det som saknas i
O'Connells vittnesskildringar är därför en problematisering av för- och nack
delar med den här typen av kamratskap.
De amerikanska förbanden beskrivs ofta som elitstyrkor (s. 21, 61 och
92-93) något som kan bidraga till en slag mytologisering om inte frågor som
"hur förstår vi ordet elit," "vad är en elitstyrka," eller "hur skiljer den sig från
en vanlig styrka" också ställs. På liknande sätt mytologiseras "genialiteten" hos
befälhavare (s. 9), eller USA:s roll i kriget (s. 17 och 22), och krigets "äro
fyllda" roll (s. 96).
Vad är då problemet med den här typen av mytologisering? I mitt tycke
hade det varit mycket intressantare om författaren hade gått in i detalj på vad
ord som "elitstyrkor" gör för vår förförståelse av en situation. Till exempel
när de inblandade förbanden är med i Italien 1943 och besegrar den tyska
"elitstyrkan" pansardivision Herman Göring - något som naturligtvis indirekt
innebär att den egna styrkan är "mer än elit." Eller när man vid Operation
Overlord - invasionen av Normandie - möter en "fruktansvärd motståndare
med styrka på 58 divisioner och omkring tvåtusen stridsvagnar" (s. 168).
Det hade även varit givande om författaren hade rådfrågat den forskning
som finns rörande exempelvis den tyska styrkan och på så vis kunnat nyansera
bilden av de 58 divisionernas slagkraft. Enligt Niklas Zetterling som i detalj
studerat det tyska försvaret inför Overlord så var enbart 4 av dessa 58 divisio
ner i full styrka.7 Men med den typen av kontextualiserande kritik riskerar
naturligtvis lite av den stjärnglans som faller på de hjältemodiga amerikanska
enheterna att försvinna.
6.

7.

Ben Shalit, Konfliktens och stridens psykologi (Elanders Förlag, Kungsbacka 2003), Chris
topher Browning, Helt W111ligt1 män (Norstedts förlag, Stockholm 2006), och James Jones,
Den tr11111t1 röda linjen (Bonnier, Stockholm, 1964).
Niklas Zetterling, Nomutndy 1944: German Military Org,mization, Combt1t Powe1; t111d Or
gt111izfltio11fll Effectiveness (J .J. Fedorowicz Publishing, New York 2000).
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Vad det gäller "elit" och "genialitet" så kan vi, via Slavoj Zizek, se hur my
ten om "geniet" är något som uppstår i samband med framväxten av en viss
typ av verksamhet. 8 Till exempel så skapades myten om "affårsgeniet" unge
får samtidigt som den moderna affarsvärlden skapas under 1920-talet. Likaså
kan man undra om inte myten om "elitenheten" och "det militära geniet"
skapas samtidigt som iden om det moderna kriget börjar ta form. Och om
O'Connells bok inte till viss del bidrar med att föda den typ av mytbildning
med enkla svar på svåra frågor.
Icke förty är Bortom mod och ära en relativt trevlig bok som trots brister
ger ett intressant tillskott för den som vill läsa mer om amerikanska Rangers
och fallskärmsjägarförbands taktiska historia. O'Connell håller sig nämligen
till just detta ämne och försöker inte att till varje pris täcka allt om kriget. Där
med blir det en läsning som ger fördjupad kunskap. Det är likaså ett mycket
imponerande arbete som ligger bakom boken i termer av engagemang för de
amerikanska veteranernas minnen och historia.

Slutord
Vad det gäller Krigets skördar så vill jag hellre rekommendera någon av de
många böcker som redan finns och som är mycket mer välskrivna. Detta
gäller till exempel Nildas Zetterling och Anders Frankssons T]erkassy 44:
imingningen på ösifi·onten (Norstedts, Stockholm 2006) som behandlar de
tyska erfarenheterna ifrån ett avgränsat perspektiv (men som jag argumen
terat ovan, avgränsning är ofta nödvändigt om man skall ha något intressant
att säga). lyvärr saknas, förutom undertecknads bok Kampen om Stilla havet,
ännu liknande litteratur på svenska rörande de japanska erfarenheterna, men
på engelska finns exempelvis Emiko Ohnuki-Tierneys utmärkta Krtmikaze,
Cherry blossoms, and Nationalism: the militarization ofAesthetics in ]apanese
Histo1y (University of Chicago Press, Chicago 2002) och även Asahi Shim
buns samling av brev till tidningen under kriget som är sammanställt i boken
Senso: the]apanese remember the Pacific Ultir (East Gate Books, Armonk 1995).
Dan Öberg

8.

Slavoj Zizek, Först som tmgedi, sedan som fars (Tanl,ekraft förlag, Hägersten 2010), s. 143.
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Norska specialförband - från Milorg till Afghanistan
Tor J0rgen Melien, ½fre hemmelige soldater: Nors!?e spesialstyr!?er 1940-2012,
Spartacus forlag, Oslo 2012, 469 s, il!.
Specialförband och militär underrättelsetjänst tycks ha några gemensamma
nämnare vad gäller omvärldens intresse. Båda verksamheterna kännetecknas
av stor sekretess och, åtminstone ibland, av stor dramatik. T illsammans bor
gar detta alltför ofta för våldsamt dramatiserade och samtidigt inte alltför
verklighetsförankrade skildringar i bokform, för att inte tala om avarterna i
filmens värld. Det finns dessutom en tredje faktor som ytterligare bidrar till
denna snedvridning av historieskrivningen, nämligen bristen på tillgängligt
källmaterial. Båda verksamheternas efterlämnade arkiv är, föga förvånande,
i sina väsentliga delar ofta sekretessbelagda eller också lämnar själva arkiv
bildningen mycket övrigt att önska. T ill skillnad från mera reguljär och för
hållandevis öppen militär verksamhet, så frestas många verksamma inom
den här typen av hemlig verksamhet alltför ofta att i möjligaste mån avstå
från att sätta saker och ting på pränt. Därmed riskerar viktiga pusselbitar
för forskarna inte bara att försvinna eller sekretessbeläggas, utan att inte
produceras alls.
Mot denna bakgrund, som får anses vara generellt giltig åtminstone i
västvärlden, så är det föga förvånande att såväl de fysiskt existerande som de
virtuella bokhandlarna närmast flödar över av mer eller mindre spekulativ lit
teratur inom dessa områden, men de få vetenskapligt väl förankrade verken
är skriande få. Därför är det desto trevligare att få hålla Tor J0rgen Meliens i
alla avseenden tunga arbete om de norska specialförbandens utveckling från
1940 och fram till idag i sin hand. Författaren, marinoflicer och verksam vid
lnstitutt for Forsvarsstudier, har gått grundligt tillväga och - via arkivforsk
ning, intervjuer, tryckta försvarsutredningar och reglementen samt den ve
tenskapliga litteratur som ändå finns att tillgå - åstadkomma en syntes över
specialförbandens historia i vårt västra grannland.
Melien har en dubbel ambition, å ena sidan att undersöka och beskriva de
konkreta förekomsterna av olika specialförband, deras organisation, utbild
ning och operativa verksamhet, men å andra sidan också att sätta in special
förbandstanken i ett större strategiskt och operativt sammanhang. Hur har
man inom det norska försvaret sett på deras roll och konkreta uppgifter under
sldlda perioder. Att specialförband inte alltid har varit en oomstridd del av det
norska försvaret är tydligt. Författaren gör också värdefulla försök att analysera
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specialförbandens operativa betydelse under skilda epoker alltsedan ockupa
tionsåren på 1940-talet.
I en sådan här bok är självfallet gränsdragningsproblemen legio. Vilka
förband och verksamheter ska hänföras till denna kategori. Enligt Natos
definition är specialoperationer "specially designated, organized, trained and
equipped forces using operational techniques and modes of employment not
standard to conventional forces." Denna definition täcker mycket men abso
lut inte allt. I praktiken innebär detta också att vi talar om små och mycket
rörliga förband.
Melien tar sin början i den tyska ockupationen av Norge år 1940 och i de
förband som organiserades av norrmän i exil, främst i Storbritannien. Den
norska exilregeringen i London var angelägen om att den norska försvarsmak
ten i exil skulle vara representerad i alla vapengrenar och verksamheter, även
om den kvantitativa insatsen ofta med naturnödvändighet blev liten. Detta
var en livsnödvändighet för att tillförsäkra den norska regeringen inflytande
över operationer bedrivna på norskt tyskockuperat territorium, men också för
att ge exilregeringen möjlighet till ett självständigt agerande den dag ockupa
tionen upphörde. Materiel och utbildningsstöd erhölls från britterna och tack
vare den stora norska handelsflottans verksamhet för de allierades sak så erhöll
den norska exilregeringen ekonomiska medel att betala för detta stöd, så att
man inte blev helt i händerna på britternas välvilja.
Det är i denna miljö som de första norska specialförbanden organiserades,
nämligen Kompani Linge och Shedandsgänget. Medan det senare genomför
de sabotageaktioner och mot slutet av kriget alltmer omfattande utbildnings
insatser av den väpnade motståndsrörelsens, Milorgs, folk i Norge, så stod
Shet!andsgruppen under ledning av den legendariske Leif Larsen för många av
transporterna mellan baserna på de brittiska öarna och det ockuperade hem
landet. Här möter vi något så ovanligt som offentliga minnesmärken över
enskilda deltagare i specialförband i form av statyer över Gunnar S0nsteby och
Max Manus i Oslo och över Leif Larsen i bergen.
Efter befrielsen 1945 avvecklades eller uppgick dessa specialförband i den
reguljära norska krigsmakt som återskapades på norskt territorium. Men i och
med utvecklingen av så kallade "Stay behind"-grupper, som skulle organisera
ett motstånd under en eventuell ockupation, så fanns det ett fortsatt behov
av specialförbandens och Milorgs erfarenheter från kriget, men också av den
här typen av förband. Traditionella jägarförband kompletterades med marina
sådana och, från tidigt 1960-tal, fallskärmsjägare. Samverkan med allierade
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förband, främst brittiska SAS och SBS tycks ha varit relativt flitigt förekom
mande på norsk mark. Eftersom en stor del av det norska invasionsförsvaret
under det kalla kriget handlade om att den så kallade Lyngenställningen skulle
fånga upp ett eventuellt sovjetiskt anfall över landgränsen, så hade specialför
banden en given uppgift att störa en fientlig framryckning i området öster om
denna försvarszon.
En fråga som uppenbarligen förorsakade det norska försvaret, liksom poli
tiker och även den civila polisen, åtskilligt huvudbry är den från omkring 1972
alltmer aktuella frågan om terroristbekämpning. Efter några års beslutsvånda
togs beslut om hur försvaret vid behov skulle förstärka polisens insatsstyrkor
vid eventuella terrordåd. Melien gör en sak av denna tidsutdräkt, men för en
svensk som har följt vår debatt, eller tidvis brist på en sådan, om Försvarsmak
tens möjligheter att hjälpa polisen vid terrordåd, så ter sig det norska besluts
fattandet i den här frågan närmast som ett under av effektivitet och smidighet.
I synnerhet försvaret av oljeplattformarna i Nordsjön mot terrorangrepp blev
en viktig uppgift för de militära specialförbanden. Under 1980-talet tillkom
en ny uppgift i och med uppmärksammandet i väst av faran för sabotageak
tioner från de sovjetiska spetznasförbanden.
Efter det kalla krigets slut har Norge sänt ut specialförband i internationel
la insatser. Sådana förbereddes men verkställdes aldrig i Bosnien under 1990talet, men i gengäld har sådana genomförts i stor omfattning i Afghanistan.
Här framstår det tydligt att den svenska amfibiekårens insats i Tchad för en
handfull år sedan inte alls var unik för marina specialförband; norska marinjä
gare har de senaste åren gjort betydande insatser i södra Afghanistan.
Melien ger en synnerligen utförlig redogörelse för de olika specialförban
dens organisation, utbildning och utrustning, och en stor mängd olika typer
av specialförband passerar revy. I detta avseende är hans skildring synnerligen
grundlig. När det gäller krigsåren 1940-45 så har hans skildring också mera
driv eftersom författaren här kan beskriva och analysera en rad olika spektaku
lära operationer utan att hämmas av sekretessrestriktioner. Vad gäller det kalla
kriget beskriver han en del av den operativa planeringen, men en sådan skild
ring av vad man eventuellt skulle göra och förberedde sig för blir med natur
nödvändighet inte lika dramatisk som skarpa operationer. Detta blir tydligare
i skildringen av tiden efter det kalla krigets slut, där inte minst Afghanistanin
satserna saknar just en del av den konkretion som hade kunnat ge bättre liv åt
berättelsen. Att så måste ske i beskrivningen av insatser som ligger nära i tid är
i och för sig inget konstigt, men det belyser samtidigt historikerns dilemma.
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Detta gör också att en annars i många stycken alldeles förträffiig bok haltar en
del. Men alternativet hade sannolikt varit att inte beskriva insatserna efter det
kalla kriget alls, och det hade förvisso inte varit något reellt alternativ.
En i mitt tycke viktig aspekt som Melien tar upp är traditionsvården inom
de ofta små specialförbanden med kortvarig livstid. Här har man på olika
sätt försökt skapa en förbandskänsla och identitet genom att vårda de egna
traditionerna, vilket bara understryker att inga förband ldarar sig utan denna
sida av sin verksamhet. Symboliskt nog övertogs Kompani Linges fana från
krigsåren senare av Forsvarets specialkommando/Haerens jaegerkommando,
vilket är en tydlig markör av var man anser sig ha sina rötter.
Lars Ericsson Wolke
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Moral och småstatsperspektiv
Klas Åmark, Att bo granne med ondskan: Sverigesfo1hållande till nazismen, Na
zitysldand och forintelsen, Bonniers, Stockholm 2011, 710 s; Espen Eidum,
Blodsporet: Sveriges bidrag till nazi-oklmpasjonen av Norge, Forlaget Kristiansen,
Harstad 2012, 264 s; Göran von Knorring, Ore i andra världskrigets skugga:
bygden med två norska militä1fiirläggningar1944-1945, Ore hembygdsfören
ing, Furudal 2011, 288 s; och Björn Molin och Anders Persson (red.), Nu
vill vi berätta: hallänningar minns andra världskriget, Hallands arkivförbund,
Halmstad 2010, 160 s.
Få perioder i Sveriges historia engagerar svenska och utländska historieintres
serade så mycket som andra världskriget. Detta är egentligen ganska anmärk
ningsvärt, eftersom vi förskonades från att militärt drabbas av krigets förö
dande följder. Men kanske är det just detta som gör att skeendet 1939-1945
ändå alltjämt fascinerar så mycket. Den vetgirige vill ha svar på frågor som:
Varför drabbades inte Sverige? På vilket sätt märktes kriget här? Kunde vi
ha gjort något annorlunda? Påverkade vi krigsutgången på något sätt? Har vi
något moraliskt ansvar för att vi inte deltog i kriget? Borde vi ha gjort mer för
att hjälpa de som drabbades?
Den vetenskapliga forskningslitteraturen inom detta fält är betydande,
inte minst tack vare flera omfattande statsfinansierade forskningsprojekt.1 Ny
forskning om tidsperioden kommer också ut kontinuerligt. Därtill produce
ras mängder av populärvetenskapliga böcker och minnesskildringar samt inte
minst sensationsinriktade tidningsartiklar om Sveriges och svenskarnas för
ment klandervärda agerande under kriget.
I den här samlingsrecensionen diskuteras fyra böcker ur olika genrer. Störst
utrymme ägnas åt den nya vetenskapliga litteraturen, som här representeras
av Klas Åmarks mycket uppmärksammade bok Att bo granne med ondskan.
Därefter dryftas en mer populärvetenskaplig framställning från Norge. Denna
heter Blodsporet - Sveriges bidrag till Nazi-o!?kupasjonen av Norge. Författare
är Espen Eidum. I resonemangen om båda dessa böcker finns det särskild
anledning att resonera kring historiesluivningens koppling till moralism och
skuldbeläggande.

I.

Se exempelvis forslmingsprojekten Sverige under andra världskriget (SUAV) och Sverigesfor
hållande till nazismen, Nazitysldand och Förintelsen som startade 2001.
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De två andra böckerna som recenseras är mer att betrakta som minnes
skildringar; det finns alltså inga uttalade vetenskapliga ambitioner, även om
böckerna ändå ger intressanta bilder av hur vardagen kunde se ut för enskilda
individer i Sverige och på andra håll under kriget. Dessa böcker är dels Göran
von Knorrings Ore i andra världskrigets skugga: Bygden med två norska militär
förläggningar 1944-1945 och dels Björn Molins och Anders Perssons (red.)

Nu vill vi berätta: hallänningar minns andra världskriget.

Historieskrivning och moralism
Historikerns förhållande till moral och politik har alltid debatterats flitigt. En
del hävdar att en historiker ska döma det förflutna och uttalat ta ställning gjorde man "rätt eller fel?" - för att vi ska kunna lära av historien och agera
som bättre människor i vår nutid. Andra betonar att en historiker inte kan
komma med ett etiskt och moraliskt facit, eftersom denne då inte lever upp
till vetenskapens krav på objektivitet och opartiskhet. Historikerns främsta
uppgift är enligt denna ståndpunkt inte att ta ställning, utan att i första hand
förklara skeendet utifrån den historiska kontext som studeras. Vissa reagerar
kritiskt mot uppfattningen om den i alla lägen opartiske och objektive histo
rikern, eftersom en sådan position anses omöjlig att upprätthålla i praktiken.
Historikern ska visserligen alltid sträva efter att förklara och kontextualisera
det förflutna, men han eller hon är ändå alltid beroende och påverkad av sin
samtids värderingar och perspektiv.
I den svenska akademiska debatten om historieämnets utformning har
således historikerns förhållande till det moraliska och normativa budskapet
stötts och blötts under åren, åtminstone sedan historieämnets etablering som
en professionell akademisk disciplin i slutet av 1800-talet. Exempelvis ifråga
sätts den så kallade Weibullskolans Rankeinspirerade ideal om opartiskhet och
objektivitet alltmer sedan 1960-talets samhällsvetenskapliga genombrott. Ge
nom att välja perspektiv - exempelvis utifrån marxism, genus, postmodernism
eller postkolonial teori - anses historikern ta ställning, även om han eller hon
inte alltid gör det explicit i texten. En del menar att detta har vitaliserat his
torieforskningen. Nya ämnen och synsätt gör att nya frågor och tidigare inte
undersökta aspekter av vår historia lyfts fram. Andra tycker att det fria valet av
perspektiv och teorier kan bli problematiskt. Relativiserandet av "fakta" och
"verldighet" riskerar nämligen att göra historikerns moraliska och politiska
omdömen till absoluta. Resultatet blir i sämsta fall att nutidens moraliska fö
reställningar, slagord och paroller överskuggar det förflutnas verldighet. För att
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tala med ide- och lärdomshistorikern Svante Nordins ord blir konsekvensen
att "gångna tiders människor står i de anklagades bås." Fokus förflyttas från
historien som sådan till historikernas teorier, metoder, konstruktioner, moral
omdömen och normer för politisk riktighet.2

Sveriges moraliska trauma för agerandet under andra världskriget
Förmedlandet av normer och politisk riktig- eller oriktighet är uttalat i Klas
Åmarks - professor i historia vid Stockholms universitet - tegelstenstunga
(711 s) syntesframställning: Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande
till nazismen, Nazityskland och Förintelsen (2011). Åmarlc är indignerad och
besviken över hur i synnerhet den svenska samlingsregeringen, en mängd
företag och privatpersoner, kulturcelebriteter med flera agerade undfallande
och moraliskt förkastligt i förhållande till Tyskland och nazismen under andra
världskriget. Den svenska demokratin tog inte sitt moraliska ansvar för de
människor som drabbades så förödande av Nazitysklands härjningar. Per Al
bin Hanssons samlingsregering vägrade förstå Hitlers terrorregim, bland an
nat vad gäller folkmord och terror i stor skala. Detta agerande har därför,
enligt Åmade, lämnat efter sig "ett moraliskt trauma, som svenskarna fortfa
rande lever med och som vi gång på gång återvänder till." Han skriver vidare:
"Ju mer vi vet om Nazityskland, desto större blir det moraliska problem som
samlingsregeringen har lämnat efter sig."3
Åmarlc är långt ifrån ensam om denna moraliska upprördhet, men frågan
är om det är rätt väg att gå för en vetenskapligt arbetande historiker. Förstår
vi Sverige bättre under andra världskriget om vi främst ställer inblandade po
litiker, diplomater, myndigheter, näringslivsföreträdare, journalister, författare
och officerare "i de anklagades bås?"
Att bo granne med ondskan utgör en syntetiserande avslutning på Huma
nistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådets, sedermera Vetenskapsrådets,
forskningsprogram om Sverigesförhållande till nazismen, Nazityskland och För
intelsen. Programmet initierades i april år 2000 av dåvarande statsministern
Göran Persson. Hösten 2001 utsågs Klas Åmarlc till forslmingskoordinator
för projektet och denna bok är en sorts argumenterande slutsummering, men
även med en del ny arkivforskning av Åmark själv, om projektets viktigaste
siutsatser.
2. Nordin, Svante, i Respons, n:o 3, 2012, s.27.
3. Åmark,2011,s.163.
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Nazismprogrammet, som projektet kom att kallas, var ur politisk synvin
kel ett led i en större satsning av statsminister Persson och hans regering som
handlade om att åstadkomma ny forskning om folkmord, rasism och nazism
såväl i ett historiskt som nutida perspektiv. Andra inslag i satsningen var det
uppmärksammade etablerandet av myndigheten Forum för Levande Historia
samt fyra av regeringskansliet anordnade konferenser under åren 2000-2004,
alla tematiskt anknutna till Förintelsen. Ur Åmarks perspektiv är det tydligt att
programmet skulle handla om att belysa hur Sverige, eller främst den svenska
samlingsregeringen, misslyckades med att ta sitt moraliska och politiska an
svar under kriget. Vän av vetenskaplig ordning och fri forskning kan tycka
att denna utgångspunkt är en aning anmärlmingsvärd, eftersom resultaten så
att säga var klara på förhand. Projektet skulle ju komma fram till hur Sverige
misslyckades med att ta sitt politiska och moraliska ansvar under kriget. Detta
blir än mer uppenbart då Åmarlc kritiserar Göran Persson för att år 2005 ha
yttrat att Sverige inte hade någon anledning att be om ursäkt för sitt agerande
under kriget. Några år tidigare, vid den första Förintelsekonferensen 2000,
hade dock Persson haft en annan åsikt och påtalat att svenska myndigheter
inte uppfyllde deras plikter under kriget, vilket alltjämt utgjorde ett sorts mo
raliskt ansvar och ok för Sverige.4 Av okänd anledning hade alltså Persson änd
rat sin uppfattning om Sveriges ansvar för sitt handlande 1939-1945, vilket
irriterade Åmarlc, som alltså vill understryka att svenska myndigheter inte tog
sitt ansvar under andra världskriget.

Den oklara frågeställningen och bokens innehåll
Ett problem med Att bo granne med ondslean är att innehållet i boken inte mot
svarar vad som utlovas i dess frågeorienterade inledning. Huvudfrågan som
ska besvaras anges vara vilka konsekvenser Sveriges agerande fick för "krigsut
vecklingen i stort."5 Avsikten är att Sverige inte ska betraktas "inifrån," vilket
implicit tidigare forskning då anses ha gjort, utan "utifrån andra länders ho
risont". Det är följaktligen det internationella perspektivet som utgör det ny
danande med hela forslmingsprojektet om Sveriges förhållande till nazismen,
Nazitysldand och Förintelsen.6

4. Åmade, 2011, s. 22.
5. Åmade, 2011, s. 29.
6. Åmade, 2011, s. 28-29.
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Besvaras då denna synnerligen ambitiösa och stora fråga? Kanske rätas frå
getecknen i liten grad ut vad gäller Sveriges hjälp till nazityskland och dess mi
litära verksamhet i Norge och Finland, även om det mesta av detta är känt från
forskning tillkommen innan "nazismprogrammet" startade.7 Emellertid är det
svårt att förstå vad Åmade och hans forskningskollegor menar med att se på
Sverige utifrån "andra länders horisont". Detta diskuteras inte, men rimligtvis
ska det handla om att undersöka Sverige från flera synvinklar än Tysklands.
"Krigsutveckling i stort" förklaras inte heller närmare, men borde röra Sveriges
betydelse för olika militära, politiska, ekonomiska och sociala variabler kopp
lade till skeendet och utgången på de stora krigsskådeplatserna där Tyskland
var inblandat, det vill säga i främst Europa, Sovjetunionen och norra Afrika.
Här räcker det alltså inte med att begränsa sig till främst svenska och i en del
fall tyska källor och bland annat diskutera hur den tyska permittenttrafiken
genom Sverige påverkade ockupationen av Norge och fortsättningskriget i
Finland, eller hur svensk järnmalmsexport blev en viktig komponent i tysk
krigsindustri. Forskningsämnet, vad gäller metoder och källor, blir onekligen
avsevärt större än så.
Dessutom lär ett försök att besvara Åmades ställda fråga leda till en massa
kontrafaktiska slutsatser och resonemang, som han förövrigt åtminstone ib
land verkar vara kritiskt inställd till, 8 om hur kriget skulle ha påverkats om
Sverige exempelvis inte varit neutralt, inte hade tillåtit permittenttrafik, av
brutit all malmtransport till Tyskland, tagit emot fler flyktingar, inte hade haft
presscensur med mera. Därtill skulle en sådan studie kräva att kvantitativa
modeller med olika variabler - även här tillsammans med kontrafaktiska reso
nemang - om de krigförandes och Sveriges rustningsförmåga, ekonomiska ka
pacitet, handel, transportmöjligheter, krigsplanering med mera. för att till slut
avgöra huruvida Sveriges agerande påverkade "krigsutvecklingen i stort." Så
dana trovärdiga vetenskapliga resultat hade givetvis varit omöjliga att komma
fram till på grund av att ett händelseförlopp som andra världskriget inbegriper
alltför många variabler för att kunna förklaras utifrån en modell. Det är därför
inte heller min mening att Åmade skulle ha gjort en sådan studie. Min poäng
7.

8.

Se exempelvis Gunnar Åselius forskningsöversikt om Sverige under andra världskriget från
2001: "Sverige och Nazityskland: en forskningsöversikt", Stig Ekman, (red.) Fo1,k11ing om
Sverigesforhål!t111de till nazismen, Nt1zitysk!t111d och Föri11telse11: en översikt, Stockholm.
Åmar!{, 2011, s. 668, där han menar att kontrafaktisk historieskrivning är problematisk.
samtidigt skriver han på s. 657 att "moraliserandet blir alltför ofra ytligt, det följs inte upp
med analyser av vilka konsekvenser ett annat agerande kunde ha fått." Ibland verkar alltså
Åmar!{ mena att kontrafaktisk historieskrivning kan fungera.
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är att Åmarks syntesbok inte behandlar den frågeställning som presenteras i
inledningen, det vill
Sveriges påverkan på kriget i stort eller på Tysldands
handlande i stort. I stället prioriteras det enligt Åmark moraliskt tveksamma,
undfallande och ibland påhejande agerandet gentemot Nazitysldand, i syn
nerhet under 1930-talet och krigets inledande år. Som läsare och vetenskaplig
kritiker hade jag naturligtvis önskat att frågeställning och syfte också formu
lerats efter bokens innehåll.
Centralt i Åmarks bok är således att belysa hur Sverige agerade innan och
under kriget gentemot Nazitysldand. Det handlar inte bara om den svenska
staten och den svenska regeringen, utan också om det civila samhället, om
pressen, organisationer, myndigheter, näringsliv och privatpersoner. Det breda
greppet är en av bokens och därmed projektets stora förtjänster.
Att bo granne med ondskan är indelad i tre huvudavsnitt. Det första - "Sve
riges förhållande till främmande malner är gott" handlar bland annat om att
förklara Sveriges neutralitetspolitik, de militära rustningarna och krigshotet
från Tyskland under andra världskrigets inledande år, hur Sverige - i synner
het efter 1943 borde ha protesterat mer mot Tysldands brutala krigföring,
försöken till tysk arierisering - exempelvis genom att svenska företag med
tysk anlmytning tvingades att avskeda judiska anställda av svenskt näringsliv
samt om den tämligen restriktiva presspolitiken fram till hösten 1943.
Det andra huvudavsnittet benämns "Nazismen möter demokratin: kamp
om ideer, ideologi och kultur." Här slår Åmark direkt an en moralistisk ton
då han uttrycker att den historiska forslmingen borde akta sig för att bli bort
människor i Tysldand
förldarande och urskuldande när den skildrar de
och andra länder som valde att samarbeta med Nazitysldand, dess represen
tanter, myndigheter och organisationer. Det gäller också ett antal svenska kul
turpersonligheter och konstnärer. I fokus hamnar till exempel litteraturvetaren
Fredrik Böök, författaren och upptäcktsresanden Sven Hedin, musikskriben
ten Kurt Atterberg och sångerskan Zarah Leander. Åmark menar att det var
de tyskvänligas ideologi och världsbild som gjorde dessa och andra personer
försvarslösa och oförstående inför Hitler och Nazitysldand. Han skriver exem
pelvis att den ideologi många tysldandsvänner utvecldade och den tolkning av
den nazityska verldigheten som de återgav i positiva resesldldringar och rap
porter från studieresor, hindrade dem från att upptäcka vissa grundläggande
drag i nazismen. 9

9. Åmark, 2011, s. 327.
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I denna del av boken redovisas även den svenska kyrkans roll och tvetydiga
inställning till nazismen samt hur de utökade förföljelserna av norska judar
1942-1943 fick de svenska myndigheterna att bli mer välvilligt inställda till
judiska flyktingars ankomst. Här menar Åmarlc att Sverige borde ha reagerat
avsevärt tidigare och starkare mot de koncentrations- och dödsläger som upp
rättades mot judar i Europa och blev kända i västvärlden från hösten 1942.
I detta avsnitt har också Åmarlc en nyanserad och konstruktiv diskussion om
vikten av att kontextualisera begreppet antisemitism. Huvudpoängen är att
mycket av det vi idag ser som antisemitism inte alls uppfattades så i samtiden.
Även om man var för Nazitysklands allmänna politik och framväxt kunde
man vara kritisk till den antisemitism som fanns i Tyskland. Denna typ av
kritiska diskussion hade jag gärna sett mer återkommande boken.
Bokens tredje huvudavsnitt är en av de innehålls- och forskningsmässigt
tyngsta delarna. Det handlar om svensk flyktingpolitik och flyktingmottag
ning 1933-1947. Här är Åmarlc mycket kritisk mot hur svenska myndigheter
handlade, eftersom flyktingpolitiken aldrig egentligen satte neutraliteten på
spel och inte heller var förknippad med direkta krigsrisker. I denna del äg
nas också ett stort utrymme till att presentera Mats Delands studier om hur
svenska myndigheter, i synnerhet efter kriget, agerade mot misstänkta krigs
förbytare.10 Slutsatsen är att svensk säkerhetspolis och militär förefaller ha
varit mer intresserade av att värva egna agenter eller av att få upplysningar om
kommunisters förehavanden, än att ta reda på flyktingars eventuella bakgrund
som krigsförbrytare. Det gäller framförallt de som kom från Estland i slutet
på kriget.

Var är förklaringarna och den historiska kontexten?
Åmades moraliska och normativa slutsatser presenteras kontinuerligt, men de
framkommer tydligast i det avslutande och syntetiserande slutkapitlet med
den speglande rubriken: "Neutralitetens moraliska dilemma." I mycket liten
grad försöker Åmarlc förklara och nyansera varför man från svenskt håll gick
Tyskland och nazismen till mötes på en mängd olika områden.11 Ett besva
rande av bokens och projektets huvudfråga - det vill säga om vilka konse
kvenser Sveriges agerande fick för "krigsutvecklingen i stort" - lyser dessutom
10. Se Mats Deland, 2010, Purgatorium: Sverige och andra världskrigetsforb1ytare, Stockholm.
11. Desto märkligare blir detta då Åmark ibland menar att det moraliska perspektivet "alltför
ofta" blir "ytligt", (s. 657).
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med sin frånvaro. Det beror förmodligen på att frågan är omöjlig att besvara
på ett vetenskapligt trovärdigt sätt. Här kritiseras i stället bland annat svenska
myndigheters prioritering av att säkra folkhushållning och näringslivets exis
tensvillkor under krigsåren för att undvika de stora försörjningsproblem som
orsakades under första världskriget. I mycket liten mån får läsaren sig till livs
en kontextualisering av hur försörjningskriserna under första världskriget, då
Sverige misslyckades med att handelspolitiskt balansera relationerna till stor
makterna Storbritannien och Tyskland, bestämde den svenska neutralitetspo
litikens utformning inför andra världskriget.12 Här hade det varit på sin plats
med en utförlig diskussion om de överenskommelser som Sverige ingick med
Storbritannien respektive Tyskland i december 1939, då de krigförande par
terna erkände Sveriges rätt att fortsätta handla med motståndaren på förkrigs
nivå. Genom att man accepterade Sveriges handel med fienden undveks alltså
det prekära försörjningsläget som karakteriserade åren 1914-1918.13
Åmark understryker på många ställen, och inte minst i den avslutande
diskussionen, hur den svenska demokratin kraftigt inskränktes genom censu
ren och beslagtagandet av oppositionella och nazismkritiska tidningar, vilket
för oss idag kan te sig konstigt och onödigt. Varför skulle inte den svenska
opinionen få läsa och höra kritiska synpunkter på Tysldand och Hitlers re
gim, då en kritisk diskussion utgör ett fundament i den demoluatiska statens
konstitution? Det är mycket möjligt att den svenska regeringen gick för långt
i sina strävanden att behaga den tyska regimens önskemål om en lugn svensk
opinion, men säkert är också att man från svenskt håll på stort allvar bemötte
den irritation som tyska företrädare på högsta nivå Hitler och Göring samt
ambassadören prinsen av Wied - visade gentemot den svenska tyslduitiska
pressen. Med en mer utförlig kontextualisering av den hotbild som fanns mot
Sverige, åtminstone under de inledande krigsåren, där en tysk invasion inte
alls utgjorde en orimlighet, blir den restriktiva presspolitiken en mer begriplig
uppoffring småstaten Sverige måste göra. Regeringens presspolitik handlade
förmodligen om mycket mer än inrikespolitik och jakt på kommunistiska och
regeringskritiska tidningar. Det blir vidare märldigt när Åmarlc påstår att man
bland militär och regeringsledamöter överdrev krigshotet, och hänvisar till
forskning utförd på tidigt 2000-tal med slutsatser om att man "med säkerhet"
12. Se Alf W Johansson och 1orbjörn Norman, 1986, "Den svenska neutralitetspolitiken i
13.

historiskt perspektiv", Bo Hugemark, Ne111ra!itet och forsvm: Svensk siike1hetspolitik 18091985, Stockholm.
Se Gunnar Hägglöf, 1954, Svensk krigsha11delspolitik 1111der ilndm viirldskriget, Stockholm.
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kan slå fast att Hitler och Nazitysldand inte planerade ett anfall mot Sverige.
Självfallet kunde inte ansvariga svenska beslutsfattare med säkerhet dra samma
slutsatser i början på 1940-talet.14 Därtill har annan forskning visat att den
tyska försvarsledningen och marinen inte alls var främmande för en invasion
av Sverige under krigets inledande år. I synnerhet inom OKW (Oberkom
mando der Wehrmacht) fanns en kult kring blixtkrigföringen där en mindre
stat som Sverige passade bra som mål. 15
Transiterings- och permittenttrafiken är den kanske mest omdiskuterade
och beforskade svenska eftergiften under andra världskriget, Huvuddelen av
de drygt två miljoner tyska soldater som under åren 1940-1943 transpor
terades på svenska järnvägar tillhörde ockupationsstyrkorna i Norge. Åmade
hyser uppfattningen att
tillät trafiken under en alldeles för lång tid, ett
synsätt han lmappast är ensam om. Centralt är dock att sätta in permittent
trafiken i den historiska kontexten som avgjorde tillårandet av de tyska trupp
och varutransporterna genom Sverige; det gör inte Åmarl{. Återigen, krigs
hotet från Tyskland var för Sverige påtagligt när man våren 1940, strax efter
Tysldands invasion av Norge, gav klartecken till de första tyska tågen genom
Sverige till Narviksområdet. Krigshotet påverkade också svenska beslutsfattare
en ganska lång tid därefter, åtminstone fram till hösten 1943, då permittent
trafiken avslutades på svensk begäran. Inte minst visar de stora svenska trupp
mobiliseringarna - av cirka 300 000 man - i anslutning till uppsägandet av
permittentavtalet i augusti 1943 att man från svenskt håll befarade en kraftig
reaktion från Tyskland. 16
Dessutom innebar säkerligen den i Sverige så utbredda rädslan för en sov
jetisk invasion av Finland att man mer välvilligt behandlade tyska trupptran
sporter på svenska järnvägat· och farvatten, det vill säga efter att operation
Barbarossa inleddes i juni 1941. Just Sveriges förhållande och bistånd till Fin
lands vinterkrig och fortsättningskrig mot Sovjetunionen behandlas inte alls
av Åmark. Ett belysande av rädslan för den stora grannen i öster hade onelc
ligen satt neutralitetspolitiken och permittenttrafiken i ett annat ljus än det
Åmark vill fokusera på.
Det fanns knappast någon initierad svensk politiker eller ansvarig besluts
fattare som inte insåg att den svenska neutraliteten bröts med tillåtandet av de
14. Sven Radowitz, 2005, Sch111ede11 unddns "Dritte Rcich': 1939-1945: die de11tsch-sch//Jedischen
Bezieh1111ge11 im Schntten des Zweiten \Veltkrieges, Krämer, Hamburg. Åmark, 2011, s. 93.
15. Carl-Axel Gemzell, 1975,
militär planläggning under det andra världskriget: fall Sverige", Scnndia, s. 199-248.
16. Se Wilhelm Carlgren, Svensk 1111derrlitte!setjänst 1939-1945, 1985, s. 131-132.
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tyska tågens framfart genom Sverige. Enligt Åmarl, gjorde man från svenskt
håll, liksom i andra neutrala stater under kriget, med detta agerande "valet"
att inte gå med i kriget; därmed "slapp" man också bli anfallna.17 Vi får
vetvis aldrig veta vad som hade hänt om Sverige hade vägrat de tyska kraven,
men oneldigen innebar de svenska medgivandena att Tyskland inte behövde
invadera Sverige. Självfallet kan man uppfatta detta handlande som omora
liskt eller till och med oansvarigt, men det är ett ställningstagande som främst
bygger på en åsikt och alltså inte på ett forskningsresultat. Frågan är också
vilka som förutom Tysldand, Sovjetunionen och Japan-, "valde" att gå med
i kriget. De allra flesta stater motsvarande Sveriges småstatsstorlek hade na
turligtvis inga valmöjligheter alls när stormakterna antingen invaderade eller
ställde villkor om bistånd på olika sätt. Detta så väsentliga småstatsperspektiv,
som så mycket av
tidigare svenska forskningen om Sverige under andra
världskriget har betonat, borde också Åmark ha dryftat då han förldarar hur
och varför Sverige officiellt var neutralt, men ändå tvingades till ganska omfat
tande eftergifter av alla krigförande parter, först från tyskt håll men sedermera
allt mer från de allierade. Vad gäller avsteg från neutralitetspolitiken har också
forskning visat, som inte dryftas av Åmade, att de svenska folkrättsliga avste
gen till de allierades förmån i slutet på kriget var avsevärt mer långtgående än
de var till Tyskland fram till 1943.18
Åmarlc vill
gärna skriva om andra världskriget som en kamp mellan
demokrati och nazism, vilket blir tämligen missvisande när det mesta av den
militärhistoriska forskningen förldarar krigets slutliga utgång med att det i
synnerhet var Stalins totalitära Sovjetunionen som militärt räddade den de
mokratiska västvärlden från att besegras av 1yskland. Omkring 70 procent av
Wehrmacht sattes nämligen in på östfronten för att sedermera också krossas
och malas ned på de stora slagfälten i Sovjetunionen. Visst gav västmakterna
viktigt bistånd till Stalins armeer - exempelvis vad gäller förnödenheter, vapen
och fordon men det var Stalins Sovjet som bar huvudbördan och därmed
tog enorma förluster for att rädda de allierades seger.19 Ur Stalins perspektiv
handlade det alltså inte om att rädda den demokratiska världen, utan om att
17. Åmark, 2011, s. 656.
18. Se till exempel Leif Leifland, 1992, Geneml Böhmes v,d, Stockholm. Leif LeiHand, 1995,",,.
secret matters not so far disclosed", Bo Huldt och Klaus-R Böhme. (red.) Vårstormm: 1944
- krigsslutet skönjes, Stockholm; Leif Leifland, 1995,
1945 - neutralt eller icke
krigförande?", Bo Huldt och Klaus-R Böhme, (red.) Horisonten k/arnm: 1945 - krigsslut,
Stockholm.
19. Se vidare i Åselius, 2001, s. 26-27.
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säkra sitt eget styre, Sovjetunionens egen existens och bygga ut dess framtida
maktsfår i Europa och världen.
En annan käpphäst hos Amarlc är att svenska myndigheter fram till 1943
försatte många tillfallen att hjälpa människor i akut nöd. De rationella förl<la
ringarna finns kortfattat omnämnda i boken, men borde ha diskuterats mer
ingående. Det fanns exempelvis en utbredd antisemitism i Sverige och man var
på många håll inte särskilt angelägen om att hjälpa judar i nöd. Detta gällde
åtminstone fram till att det stod !dart vad som egentligen försiggick i de tyska
koncentrationslägren på olika håll i östra Europa. Det var dessutom till en
början svårt att ta de fruktansvärda berättelserna från koncentrationslägren på
allvar; kunde det verkligen vara sant? Svenska myndigheter och fackföreningar
värnade också om den svenska arbetsmarknaden och ville inte släppa in någon
utländsk konkurrens, Myndigheterna såg därtill som sin främsta uppgift att
fokusera på våra grannländer och deras utsatta situation, det vill säga på vad
som hände med befolkningen i Danmark, Norge och Finland. Detta var ju
egentligen rationellt och förståeligt, inte minst med tanke på att förbindelser
och kontakter med det kontinentala Europa inte var särskilt utbredda under
den här tiden, åtminstone inte bland samhällets bredare befollmingslager. Ett
enhetligt och förbrödrande Norden hade långsamt etablerats efter Napoleon
krigen samt under skandinavismens och nordismens framväxt under 1800talet.
Därför blir det konstigt och missvisande när Amark försöker dra moraliskt
nedvärderande poänger på att Sverige inte främst tillgodosåg förföljda och ho
tade människors skyddsbehov, utan i stället fokuserade på den nordiska sam
hörigheten och situationen i våra grannländer. Inte minst rimmar dessa slut
satser tämligen illa med de mycket omfattande hjälpinsatser som såväl svenska
myndigheter, organisationer som enskilda individer gjorde mot de nordiska
grannfolken, insatser som förövrigt knappt diskuteras alls av Amark.
Än märl<ligare blir det när Amark, utifrån en jämförelse med världsläget
idag, menar att det "svenska moraliska rummet" numera utvidgats betydligt
jämfört med under andra världskriget, då vi idag med vår biståndspolitik
ansvarsfullt engagerar oss över stora delar av världen. Huruvida svensk bi
ståndspolitik idag skulle vara en framgångssaga är inte en diskussion att ta upp
i den här recensionen, men säkert finns välgrundade uppfattningar om hur
det "svenska moraliska rummet" också idag inte sträcker sig särskilt långt vad
som på andra håll
gäller människor som befinner sig i nöd såväl här i
i världen. Min poäng är dock främst att denna banala och onyanserade järn-
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förelse mellan dagens globaliserade och internationaliserade samhälle där vi
sekundsnabbt på vår egen dator eller TV kan få realtidsrapporter från skeendet
på andra sidan jordklotet samt också på ett helt annat sätt är sammanbundna
av internationella avtal och överenskommelser - med hur människor i Sverige
under pågående världskrig på 1940-talet uppfattade sin omvärld, blir en när
mast anakronistisk och ovetenskaplig slutsats.
Lyckas då Klas Åmark att förklara Sveriges agerande under andra världs
kriget genom att ställa de historiska aktörerna i de anklagades bås? Föga för
vånande, med tanke på min tidigare diskussion, menar jag att han inte lyckas
särsldlt bra. Mer än att konstatera en massa fel och moraliska tillkortakom
manden borde Åmark ha fokuserat på längre tidsperspektiv och förklarande
kontexter om exempelvis Sveriges anpassning till och fruktan för Tyskland
under 1900-talets första hälft, småstatens mycket begränsade handlingsut
rymme i tider av stormalctskonRikter, den svenska rädslan för bolsjevism och
kommunism under 1920- och 1930-talen, nordismens etablering och tillväxt
under 1920- och 1930-talen, erfarenheterna från den svåra försörjningssitua
tionen under första världskriget med mera. Med hjälp av sådana övergripande
perspektiv och förklarande sammanhang hade visserligen inte Åmarlcs bok
blivit så sensationellt moraliskt avslöjande som den nu utger sig för att vara,
utan mer rättvis mot den historiska och många gånger mycket svårhanterade
politiska, ekonomiska, militära och kulturella situation som andra världskriget
innebar också för Sverige. Visst tillät den svenska regeringen en massa eftergif
ter till Tyskland, visst släppte Sverige in ett mycket begränsat antal flyktingar
från det krigsdrabbade Europa fram till kriget vände 1943, visst fanns det en
utbredd antisemitism och beundran för Nazityskland och visst var människor
lika egoistiska och självupptagna då som de inte sällan är idag. Det visste vi
redan från annan forslming och det kan man visserligen uppröras av, men
som professionella historiker måste vi ha ambitionen att nå längre än så och
försöka förklara varför det blev som det blev; detta gör alltså Klas Åmade i
alltför liten grad på sina 711 sidor. Således finns det alltjämt utrymme för
hugade historiker att skriva en förldarande syntes om Sveriges förhållande till
Nazitysldand och nazismen under andra världskriget, om det nu skulle salmas
en sådan bok i den svenska forslmingsfloran.

Sveriges bidrag till nazisternas ockupation av Norge
En uppmärksammad populärvetenskaplig bok som också slår an en moralisk
och anldagande ton om den svenska samlingsregeringens undfallande neutra232
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litetspolitik under andra världskriget är Narviksjournalisten Espen Eidums,
Blodsporet - Sveriges bidrag till Nazi-Okkupasionen av Norge. Titelns "blods
por" och "bidrag till Nazi-Okkupasionen" indikerar direkt att det inte handlar
om något smickrande kapitel i svensk historia. Författarens avsikt är att boken
ska utgöra ett slags "historieleksjon for etterkrigsgenerasjonerna".

Det centrala budskapet
Huvudbudskapet är att de tyska transiteringarna med tåg, fartyg och kurir
flyg med mera på svenskt territorium 1940-I 944 bevisade att Sverige inte
höll sig till den stipulerade neutralitetspolitik och Haagkonvention man hade
förbundit sig att efterfölja. Det vill säga att neutrala stater var förbjudna att
transportera trupper, ammunition eller proviant från krigförande stater över
en neutral makts territorium. 20 Det började i april 1940 med tyska trans
porter av sjukvårdsmaterial och förnödenheter och fortsatte med soldater,
krigsutrustning samt vapen av olika slag. Trots protester från de allierade och
från den exilbaserade norska regeringen, biföll den svenska regeringen med
statsminister Hansson och utrikesminister Gilnther i spetsen fram till augusti
1943 de flesta av de tyska kraven. Därmed bidrog Sverige, menar Eidum,
framförallt till den framgångsrika tyska ockupationen av Nordnorge. Eidum
går till och med så långt som att likna de svenska eftergifterna vid ett slags
förräderi mot broderlandet i väster. Han citerar norrmän som under kriget
uttryckte sådana synpunkter. Detta framkommer till exempel i ett brev från
den socialdemokratiske norske exilstatsministern Johan Nygaardsvold, som
på nyårsafton 1940 skrev till sin parti- och regeringskollega Anders Frihagen
(handelsminister) och för tillfället baserad Stockholm, att de tyska transpor
terna genom Sverige utgjorde ett "förräderi" från svensk sida. Nygaardsvold
uppfattade vid den tidpunkten den svenske statsministern Per Albin Hansson
som feg och att han därmed förrådde "Nordens sak". Det var Hanssons fel
att Nygaardsvold kring nyåret 1940, inte hatade något "så flammende og vilt
som Sverige".21

20. Haagkonvenrionen.
21. Eidum, 2012, s. 231.
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En opassande historielektion
Eidum menar vidare att "den officiella svenska historieskrivningen" inte har
berättat hela sanningen om transiteringarnas betydelse för ockupationen av
Norge och för den svenska neutraliteten. 22 Som kritisk läsare undrar man
givetvis vad som menas med "den officiella svenska historieskrivningen;" det
utreds inte närmare av Eidum. Handlar det om läromedel för skolan, popu
lärhistoria eller forskning? En närmare anblick på det svenska och interna
tionella forskningsläget i frågan, som Eidum inte alls har varit intresserad av
att hänvisa till eller använda i boken, visar nämligen att det finns mängder
av svensk och utländsk forskning om den tyska transiteringstrafiken och den
svenska neutraliteten under andra världskriget. Inte minst har det i denna
forskningslitteratur ideligen påtalats hur transiteringstrafiken också fick bety
delse för den tyska krigföringen runt Narvik i april och maj 1940.23 Även om
Eidum inte främst är en professionell historiker utan journalist, är det ändå
anmärlmingsvärt att han inte har brytt sig om att diskutera den digra och
innehållsrika forslming som finns på området. När han dessutom eftersträvar
att Blodsporet ska fungera som en "historieleksjon" för efterkommande gene
rationer, måste givetvis också han använda sig av vetenskapligt anständiga och
för det historiska skeendet relevanta arbetssätt.
Om Eidum hade gjort sig detta besvär hade han inte bara upptäckt att hans
"nya resultat" om transiterings- och hästskotrafik.en mestadels redan finns dis
kuterade i "riktiga" historiska verk Han hade därtill fått sig till livs en givande,
förvisso långt ifrån
diskussion om hur och varför Sverige agerade så efter
givet och undfallande mot de tyska kraven. Den svenska samlingsregeringen
ansåg till exempel mycket tidigt att transiteringarna inte var förenliga med
folkrätten och Haagkonventionen. Per Albin Hansson gjorde ju också sin be
römda anteckning i dagboken redan den 18 juni 1940 då samlingsregeringen
gav efter för Tysklands transiteringskrav: "Så bröts vår kära och strikt hållna
neutralitetslinje av insikten om det orimliga att i detta läge taga risken av
ett krig."24 När sedan såväl Norge som Storbritannien protesterade mot den
22. Eidum, 2012, s.114-118 och s. 258.
23. Se exempelvis Carl Axel Wangel (red.) 1982, Sveriges militära beredskap 1939-1945, Stock
holm; Kent Let:ternerg, 1986, "Den tyska transiteringstrafiken genom Sverige 1940-1943",
i Stig Elanan (red), Stormaktst1yck och smiistatspolitik. Aspekter pli svensk politik under andra
väddskriget, Uddevalla; Stellan Bojerud, 1992, "I u"''""""''" till marskrisen 1941: tyskt
järnvägsartilleri på svenska järnvägar", i Bo Hugemark (red.) I orkanem öga. 1941 - Osäker
neutralitet, Stockholm
24. Åselius, 1991, s. 43.
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undfallande svenska politiken, var man från den svenska regeringens sida fullt
medveten om de avsteg man gjorde från neutraliteten. Det sades till exempel
att "all neutralitetspolitik har sin begränsning i de möjligheter som stå den
neutrala staten till buds vid hävdandet av dess politik". 25
Avsaknaden av en förldarande diskussion blir än mer iögonenfallande hos
Eidum när han har lagt ned en sådan möda på att leta i svenska, tyska och
norska arkiv efter uppgifter om transiteringstrafiken och beslutsfattares in
ställning till densamma. Här framkommer hur man från tyskt håll ideligen
pressade svenska diplomater och regeringsrepresentanter att ge efter för de
tyska kraven. Eidum redogör vid flera tillfållen utmärkt för hur Hitler och
Göring med underlydande, från april 1940, sökte få den svenska regeringen
att ge efter för ytterligare transiteringar. Det framgår också, om än inte ut
talat hos Eidum, att de svenska representanterna uppfattade allvaret i de tyska
kraven och att man därmed såg sig tvungna att ge efter för att i förlängningen
undvika en tysk invasion. Eidum borde självfallet ha diskuterat detta ännu
mer, eftersom det utgör en förklaring till samlingsregeringens politik gente
mot Tyskland. En annan förldaring utgår ifrån småstatens ständiga navige
rande mellan stormakternas intressen. Ur det perspektivet blir det begripligt
varför Sverige efter 1943 "vände kappan efter vinden" och i allt högre grad
bröt neutraliteten till de allierades förmån. Eidum riktar här en moralistisk
salva mot "detta beräknande" svenska agerande och hävdar att permittents
trafikens upphörande ur svensk synvinkel främst motiverades med att man
såg framför
ett Europa under västlig dominans med lukrativa handelsavtal
i potten.26
Genom att sätta in den svenska småstatspolitiken i ett längre tidsperspektiv
hade läsaren förstått att det just är denna typ av balanserande handlande som
huvudsakligen karakteriserat svensk utrikespolitik sedan förlusten av Finland
1809. Det var inte alltid särskilt ädelt och hjältemodigt, men det garanterade
i förlängningen Sveriges existens som självständig stat. I detta sammanhang
hade det också varit på sin plats med en presentation av den typ av hjälp
som Sverige ändå, officiellt sanktionerad, gav till Norge och dess befolkning
under kriget. Det handlade ju exempelvis om ett omfattande mottagande av
flyktingar samt träning av poliser och militärer som skulle gå in i Norge när
Tysldand var på väg att kapitulera. Om dessa svenska brott mot Haagkonven
tion och neutralitetspolitik är däremot Eidum besynnerligt stum.
25. Åselius, 1991, s. 43.
26. Eidum, 2012, s. 241.
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Fungerar då Blodsporet som en "historieleksjon" för kommande norska
generationer? Mot de fakta och enskilda episoder, ofta berättade på ett myck
et spännande sätt, finns inget att anmärka på. Däremot gör avsaknaden av
förklaringar och övergripande resonemang att jag ändå vill avråda från ett
användande av Eidums bok som en upplysande historielektion om hur och
varför Sverige tillät ryska transiteringar på svenskt territorium under andra
världskriget.

Neutraliteten och hjälpen till Norge
Den nionde april 1940 invaderade Nazityskland Norge. Under stridernas
gång och tiden därefter kom mängder med norska flyktingar och soldater till
Sverige. Under de fem ockupationsåren lär sammanlagt runt 60 000 norr
män ha passerat Sveriges gränser. En del av dessa återvände ganska snabbt till
Norge, men många stannade kvar och tog arbeten av olika slag, till exempel
i skogsindustrin. Vissa, inte minst de med militär bakgrund, genomgick en
sorts polisiär och militär utbildning på något av alla de utbildningsläger som
upprättades runt om i Sverige. Sammanlagt övades omkring 13 500 norrmän
till poliser och infanterister för att i krigets slutskede kunna återvända till
Norge och bidra till besegrandet av den tyska ockupationsmakten.
Ännu mer än den ryska permittenttrafiken innebar alltså denna utbild
ningsverksamhet ett brott mot den svenska neutraliteten, eftersom Haagkon
ventionen förbjöd neutrala stater att sätta upp militär trupp på sitt territorium
för en krigförande stats räkning, och det var precis vad som gjordes i Sverige
från sommaren 1943. Givetvis skedde allt detta med den svenska samlingsre
geringens goda minne.

Ore och andra världskriget
Detta är det övergripande sammanhanget till Göran von Knorrings bok
Ore i andra världskrigets skugga - bygden med två norska militä1forläggningar
1944-1945. Den utgör inte en vetenskaplig studie, men väl en populär och
läsvärd framställning främst om hur den omfattande utbildningsverksam
heten av norska polistrupper såg ut och påverkade ett litet lokalsamhälle
i Dalarna med cirka 3 200 invånare, Ore kommun. Åren 1944-1945, när
verksamheten pågick på de två utbildningsplatserna Skålmyra och Tappud
den, fördubblades invånarantalet i bygden.
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von Knorring beskriver levande hur andra världskrigets allmänna svenska
mobilisering trängde ned i det lilla lokalsamhället med massinkallelser, ran
soneringar, hemvärn, lottakårer, Röda Korset, flygspaning samt upprättande
av kristidsnämnd, familjebidragsnämnd, civilförsvarsnämnd med mera. Flera
unga män från Ore fanns bland de runt 9 500 frivilliga svenskar som stred
i Finland under vinterkriget, exempelvis i Svenska Frivilligkåren vid Mär
käjärvi på Sallafronten. En av dessa Orepojkar, Bror Atle Brandin, stupade i
strid och jordfästes i en fullsatt Ore kyrka den 31 mars 1940.
För norrmännen som befann sig i Tappudden och Skålmyra blev aldrig
konkreta strider en realitet. Snarare kom lägerlivet att präglas av en viss en
formighet, hemlängtan och oro för de nära och kära hemma i Norge. Vissa
lyckligt lottade kunde stilla denna oro genom att ha med sina fruar och barn
till Ore. Soldaternas bakgrund var ofta mycket varierad vad gäller ålder, soci
alt ursprung och hemvist. Huvuddelen var kroppsarbetare från Nordnorge.
Med hjälp av personliga minnesberättelser får man som läsare uppfattningen
att det dagliga livet närmast kan liknas vid en sorts värnplikt där i princip
alla veckans dagar fylldes av exercis, vapenvård, skjutövningar, fysisk träning,
kökshandräckning med mera. Man satsade också mycket på kulturella ak
tiviteter som musik, sång, förläggningscidningar, filmvisningar, språk- och
samhällskunskapskurser. Trots allvaret och betydelsen av det viktiga uppdrag
man övades inför - att rädda Norge - förefaller ändå stämningen i lägren vid
Skålmyra och Tappudden ha varit förhållandevis uppsluppen.
Ett fördubblande av Ores befolkning innebar naturligtvis en massa ut
maningar och möjligheter för såväl Orebor som norrmän. Ortens kondi
torier var välbesökta liksom sedermera också folkparken, där norrmännen
förefaller ha skött sig närmast exemplariskt. Förvånansvärt få bråk förekom
mellan ortsbor och norrmän, trots eller kanske tack vare att parbildningar
mellan norska soldater och Oreflickor inte hörde till ovanligheterna. Onekli
gen innebar förläggningarna i Skålmyra och Tappudden att näringslivet i Ore
blomstrade. Inte minst kunde byggföretaget Hedlunds tjäna viktiga pengar
under krigsåren genom sina leveranser av trähus barackbyggnader - dels
till Skålmyra och Tappudden, men också till många andra lägerbyggnationer
runt om i Sverige.
Direkt efter freden i maj 1945 lämnade de allra flesta norska soldaterna
Ore för att åka hem till Norge. Det blev tyst och tomt i bygden, men snart
fylldes Tappudden av nya invånare. Där upprättades nämligen ett av de runt
130 svenska läger för omhändertagna flyktingar från de tyska koncentrations-
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lägren. I Tappudden bodde 1945-1946 totalt omkring 380 judar, de flesta från
Polen. Merparten var naturligtvis psykiskt och fysiskt utarmade efter vidriga
upplevelser från kriget. För lokalbefolkningen blev kontrasten total jämfört
med de många gånger unga, glada och utåtriktade norrmännen. När sedan in
formationen om flyktingarnas öde och traumatiska bakgrund var sparsmalcad,
kan man ana att Orebornas misstänksamhet mot flyktingarna ofta var ganska
stor, inte minst på grund av språkförbistringar och flyktingarnas torftiga och
söndriga kläder.
Även om von Knorring alltså inte gör en vetenskaplig studie av livet i Ore
under krigsåren, kommer man inte ifrån vissa metodologiska problem som
främst handlar om att boken bygger på intervjuer och personliga betraktelser
gjorda långt efter själva vistelsen i Ore. Frågan är hur mycket man egentligen
kan och inte minst vill minnas 40-50 år senare. Minnet tar hjälp av saker
man har läst, vad andra har berättat eller av hur man "önskar" att tillvaron vid
utbildningslägren skulle se ut. Säkert är att minnet som historisk källa måste
problematiseras avsevärt mer än vad von Knorring gör.
Sådana invändningar till trots, tycker jag ändå att von Knorrings bok är gi
vande och fruktbar. Anledningen är främst att man får ta del av de personliga
och många gånger mycket gripande erfarenheterna från såväl norrmän som
Orebor. När vi vanligtvis läser om Sverige under andra världsluiget är det ske
endet på central politisk nivå som hamnar i fokus. von Knorring visar på ett
välsluivet, personligt och engagerande sätt hur luiget nådde långt ut i Sverige
och till alla befolkningsskikt. I gränstrakterna till Norge och Finland kom ju
också kriget mycket nära lokalbefolkningen, vilket von Knorring lyfter fram
på ett bra sätt. På så sätt utgör hans bok en betydelsefull historieskrivning om
läget i vårt land under denna så omtumlande tid.

Andra världskriget ur ett halländskt perspektiv
Även den avslutande recensionsboken, Björn Malins och Anders Perssons
(red), Nu vill vi berätta hallänningar minns andra världskriget- brottas med
metodsvårigheter, eftersom den också grundas på minnesredogörelser tillkom
na relativt nyligen om ett skeende långt tillbaka i tiden. Än mer problematiskt
blir det när många av berättarna var barn och unga tonåringar då kriget ut
spelades. Men precis som med von Knorrings bok ger ändå Nu vill vi berätta
upplysande, nyttiga och ofta fängslande perspektiv på hur kriget påverkade
den ensldlde individen, såväl på svensk som på utländsk mark
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Drivande för detta bokprojekt har varit Björn Molin, tidigare lands
hövding i Hallands län. Med hjälp av Hallands Arkivförbund och regio
nala närverk av olika slag exempelvis föreningar för finska och estländska
flyktingbarn och föredrag på Hallands Akademi har man hittat lämpliga
medverkande och därmed skapat olika typer av källmaterial: direktintervjuer
och skrivna berättelser. Resultatet blev 19 individuella redogörelser för olika
livsöden under andra världskriget. Kopplingen till Halland innebär alltså att
de inblandade vid något tillfålle, oftast i vuxen ålder, varit bosatta i Halland.
Under världskriget befann de sig däremot ibland på annat håll och i avsevärt
mer farliga situationer än vad som utspelades i den relativt lugna och trygga
halländska miljön. Flera av bokens medverkande tillbringade exempelvis
krigsåren i Tyskland, Estland och Danmark.
Vad gäller berättelserna från den svenska kontexten får vi många intres
santa individuella exempel på innebörden av problemen med livsmedelför
sörjning, informationsinhämtning genom radio, rädsla för kriget och förbe
redelse för evakuering, upplevelser av permittenttrafiken och främmande flyg
över Sverige, möten med koncentrationslägersfångar i slutet på kriget samt
olika opinioner om Tyskland och nazismen.
Om krigshotet mot Sverige berättar Sven Bossmark att hans mamma fick
fullt upp med förberedelser för evakuering i början på kriget. Det fanns får
diga listor på vad som skulle plockas ihop: lakan, underkläder, vanliga kläder
och hygienartiklar. Bossmark minns det som att "man kände, att det var allvar.
Kriget kunde komma närsomhelst".27 Björn Molin återger hur uppslitande
en konkret evakuering kunde upplevas, då han tillsammans med sin mamma
och bror fick flytta från staden till en avlägsen släkting ute på landet.
Flera av de medverkande dryftar minnen av permittenttågen. Kerstin
Jönsson återger hur dessa ofta stannade i Veinge och att de tyska pojkarna
där vinkade till de unga flickorna. Överflygningar av främmande flygplan är
också ett återkommande tema. Nils Ljunggren, boende i Lund under kriget,
berättar om mörkläggningen av staden och de nästan dagliga överflygningar
na av främmande plan. Vid ett tillfälle släpptes till och med av misstag bom
ber över Lund, vilket blev ett bestående minne för honom. Upptäckten av
koncentrationslägrens fasor skedde på flera sätt. Sven Bossmark berättar hur
han på sin konfirmationsdag 1945 för första gången, på teaterbion i Varberg,
fick se journalfilmer från befrielsen av lägret i Bergen-Belsen. Chockad och
gråtande kom han ut ifrån bion. Nils Ljunggren såg, samma år, transporter
27. Malin och Persson, 2012, s. 23.
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av tidigare koncentrationslägersfångar på vägen mellan Lunds järnvägsstation
och badhus, där de avlusades. Han minns dem som "utomordentligt magra''
med kläder som knappt kunde kallas för paltor. De stapplade fram och var
egendomligt gula i ansiktet. 28
Den svenska opinionsdebatten om Tysldand och nazismen framkommer
också i flera av berättelserna. Den då 20-årige Gillis Albinsson minns att han
i Lund och på Mårtenstorget i början på kriget bevistade ett nazistiskt möte
med en rätt ung och talrik publik. Nils Ljunggren, uppväxt i den lundensiska
akademiska miljön, återberättar stridigheterna 1942-1943 mellan tysk- och
allieradevänliga vid den filosofiska fakulteten vid Lunds universitet. Björn
Malin skriver om den visserligen överlag väst- och allieradevänliga opinionen
i Göteborg, men där släktmiddagar ibland kunde innebära livliga diskussioner
om hur långt man kunde acceptera den tyska politiken.
Som bekant engagerade vinterkriget och fortsättningskriget i Finland
många svenskar. Nästan 10 000 stred ju på finländarnas sida i vinterkriget.
Under krigsåren tog svenska fosterfamiljer emot omkring 72 000 barn som
skickades från Finland. Ett av alla dessa barn var Pentti Räsänen. Han berättar
om en mycket tuff och torftig uppväxt, som ett av tolv syskon, i finska Kare
len. Räsänen kom till skånska Borrby och mötte där hos en välbeställd ingen
jörsfamilj en ömhet han aldrig tidigare upplevt. Kerstin Hermelin redogör för
att det var solidaritet med Finland som avgjorde varför också hon, trots att
hon knappt hade blivit vuxen, tog emot barn från Finland. Som bekant kom
under kriget. Judinnan
också flyktingbarn
andra håll i Europa till
Erika Pihl minns hur hon 1939 anlände till Göteborg från Tyskland med en
barngrupp som Ingrid Segerstedt-Wiberg tagit dit. Pihl menar att vistelsen
i flicklägret var mycket trivsam, inte minst uppskattade hon stunderna då
Torgny Segerstedt kom på besök och läste böcker för flickorna.
Det är alltså inte enbart de svenska förhållandena under kriget som dis
kuteras i Nu vill vi berätta. Mycket relevanta, och ofta förbisedda, är upp
levelserna som unga människor hade i de områden som sedermera kom att
tillhöra krigets förlorare, det vill säga i Tyskland och tyskockuperade delar av
Europa. Willi Reppel tar upp sin uppväxt i Dortmund och den förödelse som
de första stora flygangreppen, i maj 1943, ledde till i staden. De traumatiska
minnena lever kvar hos Reppel och upplevelserna av hur döda och svartbrända
kroppar drogs fram ur ruinerna kan aldrig försvinna. Än mer skrämmande var
de förtvivlade mödrarnas skrik över sina brännskadade och döda barn; skrik
28. Molin och Persson, 2012, s. 134.
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som Reppel heller aldrig kan glömma. Lite förvånande, men kanske inte så
konstigt, är Reppels romantiserade minnesbild av att det trånga livet med
många människor sammanförda i skyddsrum och bunkrar resulterade i en
positiv gemenskap och biståndsanda. Därför kan Reppel aldrig riktigt släppa
sin kärlek till bunkrar.
Sudettysken Roland Hi.ibbel berättar om hur han år 1944, endast 17 år
gammal, blev inkallad till en förkortad kadettutbildning i Berlinområdet för
att därefter - oerfaren och dåligt utrustad med sina kamrater skickas ut i
strid mot marskalk Zjukovs framryckande sovjetiska styrkor. Tragisk är Hi.ib
bels redogörelse för hur en stor mängd sudettyskar i krigets slutskede dödades
i samband med att de drevs ut från sitt hemland T jeckoslovakien. Estländska
Virve Kvell växte upp i kuststaden Pärnu. Som 11-åring fick hon först upp
leva den brutala ryska ockupationen. Sommaren 1941 kom den nya ockupa
tionsmakten, Tyskland, med stora försörjningsproblem som följd. När sedan
de sovjetiska styrkorna kom tillbaka i september 1944 var det hög tid att fly
till Sverige. Efter en mycket dramatisk flykt till sjöss i en liten fiskebåt anlände
Kvell med sin familj till Stockholms skärgård den 25 september 1944.
De enskilda livsödena och fängslande berättelserna är många fler i denna
bok och tillsammans med ett fint bildmaterial så ger den viktiga och värde
fulla perspektiv till hur världskriget drabbade enskilda individer runt om i
Europa. Onekligen är det minnen, erfarenheter och ibland trauman som har
levt med och påverkat tillvaron under hela livstiden därefter. Det är viktigt
att detta dokumenteras och levandegörs för eftervärlden. Framförallt därför
är Nu vill vi berätta en bok värd att läsa och begrunda.
Slutord

Att skriva om Sverige under andra världskriget engagerar följaktligen alltjämt
forskare, journalister och andra intresserade skribenter. Läskretsen förefaller
vara stor och ständigt angelägen om att få veta mer om vad som hände eller
inte hände i vårt land under denna för Europa och världen så omvälvande tid.
Ibland, vilket är lite märkligt, utmålas denna period som till en viss del bort
glömd och kanske till och med undanträngd i vårt historiemedvetande. Det
görs såväl av journalister som av forskare, inte sällan för att lägga an moralis
tiska perspektiv på Sveriges agerande. 29 Ett av de viktigaste syftena med den
na samlingsrecension har varit att polemisera mot just detta sensationslystna
29. Se en liknande diskussion i Åselius, 2001, s. 55.
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synsätt. Det finns nämligen en mängd konstruktiv, ny som äldre, forskning
om Sverige under andra världskriget som borde användas ännu mer när vi un
dersöker frågor och problem kopplade till den här tiden.30 Som vetenskapliga
historiker måste vi främst fokusera på att förldara varför i stället för att ställa
de historiska aktörerna i de anldagades bås och avgöra om de gjorde "rätt" eller
"fel". Var jag står i den inledande diskussionen om historikerns förhållande till
moralismen torde därmed vara tämligen glasldart.

Henrik Edgren

30.

En utmärkt start för att få en uppfattning om vad som har slaivits, åtminstone fram till
1991, är Stig Ekman, (red.) Forskning 0111 Sverigesförhållande till nazismen, Nazitysldand och
Förintelsen: en översikt, Stockholm. Därtill ger ju den här recenserade Åmarks bok också en
bra bild av forskningen därefter.
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Andra världskriget än en gång
Anthony Beevor, Andra världsliriget, Historiska media, Lund 2012, 955 s.
Ja, så var det dags igen, frestas man nästan att säga, för ytterligare ett översikts
verk om det andra världskriget, konflikten som aldrig verkar förlora sin att
raktionskraft på den populärhistoriska läsekretsen, Med tanke på konfliktens i
sanning globala natur, dess många uttryck för extremt våld och övergrepp, den
närmast oändliga raden av dramatiska och tragiska händelser och levnadsö
den, så är det kanske inte så svårt att förstå varför böcker om andra världskri
get ännu finner sina läsare. Men ändå ... man kan inte låta bli att fundera på
om just denna konflikt
något särskilt som gör att dess dragningskraft på
generation efter generation av läsare består. Det första världskriget, nog så blo
digt och omvälvande för Europa, säljer inte tillnärmelsevis lika bra i Sverige.
Att "1he Great War" har en helt annan dragningskraft i Storbritannien, lik
som "La Grande Guerre" i Frankrike är en helt annan, och högst begriplig sak.
Kan det vara så enkelt att det andra världskriget, med Förintelsen och en rad
andra övergrepp, lätt låter läsaren avgöra vem som tillhör den Goda respektive
den Onda sidan? Ett viktigt undantag är de senaste 20 årens forskning som
alltmer har problematiserat Sovjetunionens position på den skalan, nyligen
så tydligt demonstrerat i Timothy Snyders ytterst tänkvärda bok Bloodlands
(svensk översättning: Den blodiga jorden) om Östeuropas blodiga öde under
de nazistiska och kommunistiska diktaturerna. 1
Nu är det den väl renommerade britten Anthony Beevor som har fattat
pennan, eller kanske rättare sagt, tangentbordet. Med en lång rad internatio
nella succeer bakom sig om invasionen av Kreta 1941, slagen om Stalingrad
och Berlin samt invasionen av Normandie 1944, så låg det nästan i luften
att han skulle försöka knyta ihop trådarna till en syntes av hela den världs
omspännande konflikten. Uppgiften är egentligen lika hopplös som omöjlig,
även om man får breda ut sig på, som i detta fall, 880 sidor brödtext. Det finns
alltid läsare som med rätta anser sig sakna både det ena och det andra. Så är
det naturligtvis även här; det är lätt att peka på företeelser som helt hoppas
över eller får en styvmoderlig behandling: de neutrala staternas roll, kriget i
Östafrika, Tysklands och Japans hemmafronter och så vidare.
Men alla operationer eller ens frontavsnitt kan inte komma med i alla sina
komplexa former, för att inte tala om de politiska, ekonomiska och sociala
1.

Recenseras av Fredrik Eriksson i detta nummer av A1ilitiirhistorisk tidskrift.
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bakgrunderna. Den som vill ha en sådan massiv läsning till livs kan med fördel
vända sig till den tyska militärhistoriska avdelningens (MGFA:s) i Potsdam
massiva flerbandsverk om Tyskland och det andra världskriget, Das Deutsche
Reich und der Zweite Weltkrieg. Band 1-10, 1979-2008 (finns utgivet på både
tyska och engelska).
Det är här jag faktiskt tycker att Beevors bok har sin styrka, nämligen att
visa på att kriget 1939-1945 faktiskt var en världsomspännande konflikt. Bara
det faktum att man faktiskt kan räkna krigets start till 1937 som kineserna
gör, eller till 194 l som ryssar och amerikaner gör. Den samlade massan av
konflikter tog ändå slut år 1945. Fast gjorde de det? De baltiska och ukrainska
motståndsrörelsernas kamp mot Sovjetmakten pågick in på 1950-talet, det ki
nesiska inbördeskriget liksom det indonesiska självständighetskriget till 1949
och de vietnamesiska/indokinesiska krigen ända till 1975. Men de senare an
märkningarna understryker bara hur komplex situationen var, med en mängd
delkonflikter som bara delvis hängde ihop. Slutåret 1945 och krossandet av
de tyska och japanska krigsmakterna innebar
att nästan alla de konflik
ter som startat åren 1937-1941 kom till ett avgörande slut, även om diverse
följdkonflikrer sedan fortsatte.
Anthony Beevor är mycket skicklig i just detta, att visa på det andra världs
krigets globala natur och hur olika konflikter faktiskt var mer eller mindre
inflätade i varandra. Brittiska insatser i Irak 1941, tyskt flyg i Syrien vid sam
ma tid och japanska påtryckningar på det Franska Indokina redan före Pearl
Harbor får alla vara med på ett hörn. Aven om mycket återstår att säga om
dessa konfliktområden, så får de ändå komma med och illustrera att allt inte
handlade om det tyskockuperade Europa, jättedrabbningen i Sovjetunionen
eller kampen om Stilla havet mellan amerikaner och japaner. Det är bra gjort
och något av bokens generella behållning, läsaren begriper varför det handlar
om ett världskrig:
Som läsare saknar man knappast något av de stora och viktiga operatio
nerna och slagen, tvärtom är alla med, och oftast också vederbörligen förl<la
rade vad gäller bal{grund med mera. Ibland skönjer man också att Beevor har
tillägnat sig modern forskning, till exempel när han med viss distans beskriver
"Ökenräven" Rommels agerande i Nordafrika. Rommels ständiga ignoreran
de av de logistiska begränsningarna framhålls som viktiga förldaringar till att
hans operationer så ofta faktiskt misslyckades. Här demonteras hjälteglorian
ganska kraftigt, utan att den för den skull placeras
britter som Auchinleck
eller Montgomery. Den senare beskrivs som den ganska fantasilöse och för-
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siktige fåltherre han faktiskt var, och dessutom försedd med ett ego som drev
andra högre brittiska och amerikanska chefer till vansinne. I samma anda
diskuteras den kostsamma och sega allierade erövringen av Italien, samtidigt
som Beevor framhåller de högre strategiska ambitioner som gjorde att såväl
allierade (främst Churchill) och tyskar grävde ned sig i Italien, fast båda sidor
hade kunnat frigöra förband från den italienska halvön till förmån för andra
frontavsnitt.
Beevor lyfter ofta fram individöden, men han gör det på ett i mitt tycke
alltför lmapphändigt sätt. Ett namn på en person och ett förband nämns och
sedan ett kort citat på en eller maximalt två meningar. Det ger en god belys
ning av enskildas upplevelser, men det ger ingen djupare förståelse av varför
just denne individ kände kände just
där och då. Lite kött på benen om de
olika individerna hade kunnat ge ytterligare liv åt kommentarer de nu fått
ge i boken. Inspirationen från New Militaiy Histo1y är tydlig, men exemplen
blir här betydligt mera fragmentariska och därmed ytligare, än vad den "sko
lans" företrädare vanligen brukar åstadkomma.
Ett populärvetenskapligt verk ska locka till vidare läsning. I det här fallet
gör Beevor verldigen det, men vägledningen haltar inte så lite. Efter en för
teckning över nyttjade arkiv (men inte vilka samlingar i dessa) så ges en not
förteclming på
sidor, vilket är mycket tacknämligt. Många boktitlar anges
också här i sin helhet, men för en fullständig bibliografi hänvisas till Beevors
hemsida. Det är mycket synd, eftersom det förtar en del av det pedagogiska
syftet med boken. En bok måste kunna leva även efter det att hemsida har
omredigerats eller släckts ned.
Samma hemsida ger en inblick i den närmast överväldigande världsom
spännande turne av debatter och föredrag som Beevor har genomfört i sam
band med lanseringen av sin bok. Bara resplanen ger en god inblick i hur
världsomspännande det andra världskriget var och hur väl Anthony Beevor
har lyckats fånga just den aspekten av denna enorma härva av konflikter glo
ben runt.
Lars Ericsson Woilee
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Bland gravstenar, skelett och minnen
Caroline Arcini och Carina Bramstång Plura, Garnisonens gnivar i Göteborg,
Riksantikvarieämbetet, Malmö 2011, 106 s.
Under de senaste åren har det uppstått en ständigt växande flora av kulturhis
torisk kyrkogårdslitteratur, om allt ifrån gravstenarnas utsmyckning till bio
grafiska uppgifter om människorna som ligger under dem. Föreliggande bok
om garnisonens kyrkogård i Göteborg ansluter delvis till denna nya tradition,
men plöjer också egen mark. Pörfattarna, som är osteolog respektive arkeolog,
arbetade 2007 med utgrävningar på den kyrkogård som användes av garniso
nen mellan 1721 och 1835.
Vi är vana vid att delar av fåstningsanläggningar, liksom delar av tidigare
kaserner i mer eller mindre bevarat skick tydligt minner om sin militära histo
ria, alldeles oavsett vilken verksamhet de rymmer idag. Övergivna kyrkogårdar
är inte alls på samma sätt lika påtagliga minnen idag, om de inte fortfarande är
i bruk eller utgör delar av kyrkogårdar som ännu är i bruk, som till exempel i
Ystad eller Östersund. Helt avgörande för om man tydligt ska uppfatta en kyr
kogårds kulturhistoriska värde är i alla fall om en del gravstenar är bevarade,
som är fallet till exempel med den lilla kyrkogårdspillra som ligger bredvid
Radiohuset i Stockholm. Om de synliga spåren har försvunnit så försvinner
också kyrkogården snabbt ur medvetandet. Hur många vet idag att Sturepar
ken i Stockholm på 1600-talet hyste en båtsmanskyrkogård, som självfallet
finns bevarad under gångar och gräsmattor?
Ett sådant öde har den gamla garnisonskyrkogården i Göteborg rönt, och
därför är det extra värdefullt att Arcini och Bramstång Plura har ägnat en bok
åt sitt arbete med den och de fynd som gjordes under utgrävningarna. Detta är
ingen snävt avgränsad redogörelse för en arkeologisk utgrävning, utan en bok
där undersökningsplatsen sätts in i ett större sammanhang. Det är Göteborgs
utveckling från 1600-talet och in på 1700-talet som står i fokus, och därmed
också utvecklingen av den militära garnison vars medlemmar till del begravdes
på kyrkogården.
Kyrkogården anlades 1721 och redan 1734 kom de första ldagomålen över
misskötsel och hur boskap kom in och betade på vad som borde vara helgad
mark. Det låter inte särskilt helgat, men var förvisso inget unikt i äldre tiders
Sverige. Mer än en kyrkogård förvandlades till betesmark. Olika former av
verksamhet trängde sig snart på, först Trädgårdsföreningens anläggningar på
1800-talet och på 1920-talet schaktningar
(Gamla) Ullevi idrottsplats. I
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samband därmed påträffades skelettdelar, som åtminstone delvis torde ha här
rört från koleraepidemin 1834, då många offer begravdes i anslutning till den
militära gravplatsen. År 1950 lyckades dock chefen vid Göteborgs historiska
museum Stig Roth förhindra att en träningsplan tillhörande Ullevi utvidgades
på kyrkogårdens bekostnad.
Kärnan i boken utgörs dock av en redogörelse för grävningsresultaten. Det
är en mycket personligt skriven skildring som berör läsaren utan att den för
den skull gör avkall på vetenskaplig aluibi. Även soldaternas rekrytering på
1700-talet skildras, som en viktig bakgrund till fynden. Det är viktigt efter
som det bara under åren 1725-69 rekryterades runt 2 800 män till Göteborgs
garnison. Ibland blir dock den skildringen farligt nära romanens form. Det är
i princip inget fel med det, men just att blanda vetenskapliga resonemang med
fiktion utan tydliga gränser är en riskabel syssla. Alltnog, det hela är livfullt
och bra skrivet, och ödena i graven kommer därmed läsare nära vartefter de
bokstavligt talat friläggs av arkeologerna.
Här finns till exempel den medelålders mannen som har rökt pipa så länge
och intensivt att en urgröpning har bildats på vänster sida av framtänderna.
Tillslut kunde han, när han levde, röka pipa med stängda käkar, så stort var
det urgröpta hålet mellan tandraderna.
Totalt fann man resterna av 490 individer i den gamla garnisonskyrkogår
den på Tegelbruksängen. För 40 män kunde man mäta lårbenslängden, vilket
ger en grund för uppskattningen av deras totala kroppslängd. Resultatet lan
dade på 168,6 cm i genomsnitt, med ett intervall på mellan 155 och 183 cm.
Resultaten överensstämmer med data från andra utgrävningar av soldatskelett
från 1600- och 1700-talen. Någon nämnvärd förändring i kroppslängden un
der dessa båda sekel går inte att spåra. En svaghet med Göteborgsfynden är att
de har placerats där under drygt ett sekel, medan andra fynd från till exempel
Vasa 1628 eller Kronan 1676, liksom självfallet Korsbetningen 1361, ger ett
fast årtal som resultaten kan knytas till.
Ett viktigt resultat är att karies var vanligt förekommande i tänderna, såväl
hos barn som vuxna. Med introduktionen av kaffe och te följde också en ökad
sockeranvändning - det första sockerbruket i Göteborg, det Sahlgrenska, an
lades 1729 - men också en ökad godisanvändning, inte minst av kandissocker
eller bröstsocker. Även spår av skelettsjukdomar påträffas i skelettmaterialet.
Sammantaget ger grävningsresultaten inblickar i hälsoläget för garnisonens
soldater mellan 1720- och 1830-talen. Självfallet kan man inte bygga kvanti
tativt grundade resonemang på dessa resultat, därtill är de alltför sporadiska
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i förhållande till hela garnisonens numerär under denna tid. Men vi får ändå
värdefulla inblickar i hälsoläget bland garnisonens soldater. Det är en viktig
pusselbit, som faktiskt ofta glöms bort, när forskarna försöker bedöma ett
förbands militära förmåga i äldre tid.
Lars Ericsson Wolke
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Historien och de stora männen
Knut Ståhlberg, Två leiira ovänner: Churchill och De Gaulle, Norstedts, Stock
holm 2011, 341 s. HL
Hjälten i historiens dimma var mitt huvudomdöme när jag i Militiirhistorisk
tidskrift 2004 recenserade Knut Ståhlbergs biografi över general Charles De
Gaulle. Anledningen till denna bedömning var att det handlade om ett hjälte
porträtt. De Gaulle framställdes alltjämt som en staty man kan skönja genom
dimman, men hur han tänkte och vad som var hans drivkrafter stod inte klart.
Därmed inte sagt att biografin över De Gaulle var onödig, snarare tvärtom. De
Gaulle har format dagens Frankrike och dagens Europa på många olika sätt
och ökad förståelse för honom som person ökar insikten om Europas utveck
ling. Knut Ståhlberg har nu tagit sig an att jämföra De Gaulle och Churchill,
ett grepp som möjligen kan ge nya insikter. Oneldigen finns det också tydliga
likheter mellan de två, exempelvis att de snabbt försvann ut ur rampljuset efter
krigsslutet. Churchill förlorade parlamentsvalet alldeles efter krigsslutet 1945,
De Gaulle hade 1946 avgått som president och istället bildat partiet RPF. Från
1953 befann sig De Gaulle enligt egen utsago på "ökenvandring."
Likheterna mellan huvudpersonerna slutar inte där, som titeln anty
der utan är många fler. De Gaulle som vägrade ge upp 1940 och drev mot
ståndskampen vidare, både mot ockupanterna och mot allierade som inte gav
Frankrike tillräcklig respekt. Churchill vägrade också att ge upp kampen och
drev Storbritannien vidare. Han blev den kanske främste motståndsgestalten,
bland annat genom sina odödliga tal. Det är just dessa aspekter av De Gaulle
och Churchill som gör en jämförande biografi vansldig, nämligen det att de
båda varit ytterst vältaliga och i olika versioner och sammanhang spridit sina
synpunkter. Vad som är "sant," "halvsanning" eller rent av "skönmålning"
är långt ifrån självl<lart. Frågan är om det går att se personen De Gaulle eller
personen Churchill genom den massiva väggen av omdömen och uttalanden.
Denna invändning är relevant utifrån ett historiskt perspektiv. Vilka källor är
mer korrekta än andra, vilka är efterhandskonstruktioner och vad är tendensi
öst? Ståhlberg löser inte denna fråga, och har inte heller som syfte att lösa den.
Men källfrågan kommer ändå upp löpande i Ståhlbergs redogörelse, eftersom
boken innehåller avsnitt som behandlar hur Churchills och De Gaulles me
moarverk kommit till. Det är för övrigt ytterligare en likhet mellan huvudper
sonerna, att bägge har skrivit flera memoarband om sina upplevelser under
andra världskriget. Ståhlbergs redogörelse för Churchills memoarskrivande
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visar på de stora problem som trots allt finns med självbiografier. En av anled
ningarna för Churchill att skriva sin berättelse var, förutom rent ekonomiska,
att bemöta den kritik som riktades mot honom efter kriget gällande hans
uppträdande och beslut. Churchill hade en stab till sitt förfogande under skri
vandet av The Second World i.Vtir medan De Gaulle i stort sett var ensam, vis
serligen med en omfattande dokumentsamling till sitt förfogande. De Gaulles
Memoires de guerre skrevs som ett litterärt verk och det handlade lika mycket
om stil som om att torgföra hans uppfattningar. Ståhlbergs bedömning är att
det var Charles De Gaulle som skrev historien om general De Gaulle, som en
upprätthållare av Frankrikes ära under kriget. Verken utkom ungefär samti
digt, 1953 för Churchill och 1954 för De Gaulle. Båda blev storsäljare och
gjorde författarna ekonomiskt oberoende. Det var emellertid inte, som Ståhl
berg understryker, samma historia som Churchill och De Gaulle berättade.
Två kära ovänner utgör det återkommande spåret i boken och det plank
mot vilket Ståhlberg hela tiden bollar. Likheterna och skillnaderna är legio
mellan personerna. Enbart huvudpersonernas fysiska företräden, med Chur
chill som kortvuxen vivör och De Gaulle som stram officer, ger bilden av ett
motsatspar. I deras personligheter fanns den starka viljan som ofta kom att
ställa dem mot varandra, men som samtidigt också förenade dem. Ståhlbergs
jämförelse är intressant och relevant, främst därför att det inte riktigt är en
kronologisk framställning, utan mer en tematisk. Detta är att föredra, efter
som det ger en annan rörelse i berättelsen. Ståhlberg kontrasterar kontinuerligt
Churchill och De Gaulle mot varandra, till exempel avseende deras politiska
tal, deras vänskap, deras fiendskap och deras ömsesidiga behov av en värdig
motpart. Konflikterna dem emellan var många och hade flera olika bottnar,
inte minst genom att Churchill och Storbritannien behövde De Gaulle som
motståndsman och därför bedömde att han var Frankrikes legitime ledare.
Detta var däremot ingalunda självklart, då Petain och V ichy-Frankrike var
de som kunde spåra sin politiska legitimitet bakåt i tiden till den fjärde repu
bliken, Det var detta som var Roosevelts uppfattning och därför menade han
och USA att De Gaulle var en problematisk uppkomling utan legitimitet. I
detta läge blev Churchill De Gaulles försvarare. När väl USA drogs in i kriget
minskade motsättningarna, men de försvann aldrig helt. Här kan man alltså
se en viktig likhet mellan De Gaulle och Churchill: de behövde varandra som
motparter. Därför präglades deras förhållande av en återkommande ovänlig
vänskap.
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Slutomdömet över Ståhlbergs biografi är att dimman nu faktiskt har lät
tat något. Den tidigare biografin över De Gaulle skingrade inte dimman vad
det gällde generalens person och drivkrafter, men jämförelsen med Churchill
lyfter fram vad som drev deras relation. Det finns en återkommande rörelse i
berättelsen som ger en större förståelse för hur både Churchill och De Gaulle
faktiskt fungerade.
Fredrik Eriksson
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Kalla kriget lokalt
Roland Sandberg, Bereds/eap i Jönköpings län under kalla kriget, Sveriges mi
litärhistoriska arv, Skrift nr 14, Statens försvarshistoriska museer, Stockholm
2010, 266 s. il!.

Roland Sandberg har ägnat sig åt civila beredskapsfrågor i 40 år, de sista elva
åren som försvarsdirektör i Jönköpings län (1986 1996). När han slutade
1996 konstaterade han att det en gång så välorganiserade totalförsvaret var i
upplösning. Han såg berganläggningar muras igen, beredskapsförråd tömmas
och arkiven rensas från beredskapshandlingar. Allt höll på att försvinna in i
"glömskans dal".
Inspirerad av Framsyns temanummer år 2004 som redovisade forsknings
projektet om Kalla kriget (FOKK) vid Försvarshögskolans Militärhistoriska
avdelning beslöt
Roland Sandberg för att starta ett projekt med rubriken
"En vandring i minnenas värld - beredskapen i Jönköpings län under Kalla
kriget". Efter det att projektet fått stöd av dåvarande landshövdingen Lars
Engqvist, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens försvarshistoriska
museer och Sveriges militärhistoriska arv kunde projektet startas 2007.
Tyngdpunkten skulle ligga på det civila samhällets engagemang inom to
talförsvaret. Samordningen av den civila och den militära planeringen skulle
särskilt beskrivas. Totalförsvarsplaneringen gick på högvarv från bö1jan av
1970-talet till mitten av 1980-talet varför tyngdpunkten lagts på denna tids
period.
Föreliggande bok innehåller ett stort antal kapitel som visar hur de av
centrala myndigheter givna regler, anvisningar och direktiv avseende total
försvarets planering omsatts på länsnivå. Gösta Gunnarsson var landshövding
i Jönköpings län 1980-1997. Under de sista åren var han civilbefälhavare i
Södra civilområdet. Han beskriver landshövdingens uppgifter, att i fred svara
för totalförsvarets krigsförberedelser, samverkan med försvarsområdesbefålha
varen (fobef) samt hur han skulle leda krigslänsstyrelsen. Han berättar om
de övningar som CB/MB höll med länsstyrelse/försvarsområdesstab. Under
1980-talet utgjordes scenariot vid uppspelet av övningarna i regel av att en
stormaktskonflikt var under uppsegling. Under
månader spelades bered
skapshöjningar och när övningen inleddes var fienden på väg att landstiga i
Sverige. Gunnarsson är förvånad över att inte de viktigaste delarna av totalför
svaret har bevarats in i våra dagar så att det finns resurser för den civila delen
av totalförsvaret att hantera en kris- eller krigssituation.
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Överste 1. gr Wilhelm af Donner var chef för I 12/Fo 17 1992-1999 och
således försvarsområdesbefålhavare i Jönköpings län. Han ger sin syn på sam
arbetet med landshövdingen och länsstyrelsen och presenterar de olika krigsfall
som var aktuella. Jönköpings län med sitt centrala läge i södra delen av landet
hade en stor strategisk betydelse med hänsyn till de genomgående kommu
nikationslederna, ledningsplatser, förrådsanläggningar med mera. Genom att
återge ett krigsspel som byggde på ett scenario där Sovjetunionen genom ett
överraskande anfall invaderade Sl<åne och Östergötland i syfte att stänga Öster
sjöinloppen beskriver han hur landshövdingens och försvarsområdesbefålhava
rens ledning av totalförsvaret var planerad att ske från gemensam ledningsplats
(gpl). Denna beskrivning är värdefull eftersom scenariobaserade krigsspel på
lägre regional nivå mig veterligen inte finns återgivna i andra skrifter,
Ar 1986 genomfördes en genomgripande reform avseende det civila för
svarets centrala ledning. Totalförsvaret hade fram till detta år ansetts bestå
av militärt försvar, civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar och
övrigt totalförsvar. Nya principer innebar att totalförsvarets civila del inde
lades i olika samhällssektorer. En indelning skedde i 23 funktioner. För varje
funktion utsågs en central funktionsansvarig myndighet, där till exempel civil
försvar (senare befolkningsskydd) ålades den nyinrättade myndigheten Statens
räddningsverk (SRV) och hälso- och sjukvård ålades Socialstyrelsen.
På drygt 150 sidor och i ett 20-tal kapitel redovisas hur länsstyrelsen om
satte planering och åtgärder avseende de funktioner som berörde länsstyrelsen
i Jönköpings län. Inledningsvis berättas om hur länsstyrelsens försvarsenhet
med tiden utökades och hur denna organiserades för ledningen av alla funk
tioner. Civilförsvarets ledning och organisation i länets 11 kommuner redo
visas liksom planering för utrymning och inkvartering. Ledningsplatserna för
civilförsvaret är väl dokumenterade. Livsmedelsberedskapen i form av lager
hållning, planering av K-företag och ransonering beskrivs. Annan lagerhåll
ning av förnödenheter i förrådsbyar och vid järnvägsstationer redovisas i text
och bild. Hur länets energiförsörjning var planerad genom länsvedplan och
drivmedelsplan beskrivs och de stora oljelagren i länet, som var en nationell
resurs, skildras.
En viktig funktion, som hade betydelse för de flesta av övriga funktio
ner var försörjning med arbetskraft. Regional fackmyndighet var länsarbets
nämnden som ingick i länsstyrelsens krigsorganisation. Kortfattat beskrivs hur
denna organisation i fred planerade för att tillgodose totalförsvarets civila delar
med personal. I ett kapitel om Vågverket och ingenjörförbanden redovisas
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planeringen av koncentreringsvägar och förmågan hos främst ingenjörförban
den att ersätta skadade eller utslagna broar och andra förbindelser. Järnvägens
beredskap skildras i ett intressant kapitel.
Efter de funktionsvisa genomgångarna görs en djupdykning i det militära
försvarets uppgifter och indelning inom försvarsområde 17. Samtliga förband
som mobiliserade inom försvarsområdet finns förtecknade liksom brigadernas
krigsuppgifter i olika krigsfall.
Därefter behandlas underhållsanstalter som var underställda civila centrala
myndigheter eller militärbefälhavaren och som var grupperade inom försvars
området såsom miloförråd, läkemedels- och sjukvårdsförråd samt större för
rådsanläggningar i bergrum. Några bergrum utnyttjades också som ammuni
tionsfabriker.
Krigsflygbaser inom försvarsområdet och också flygvapnets anläggningar
för luftbevalming och ledning samt deras radarstationer har väl täckts in lik
som underhållsenheter från flygvapnet i form av flygverksstadsbataljon och
markteleunderhållsbataljon. Försvarets Radioanstalt hade en del av sin krigs
organisation grupperad inom länet/försvarsområdet och dess tillkomst och
verksamhet beskrivs i ett intressant kapitel. Boken avslutas med en genom
gång av hemvärn, driftvärn och frivilliga försvarsorganisationer inom Jönkö
pings län/Fo 17.
Det är gediget arbete som Roland Sandberg med medarbetare har. All fö
rekomst av organisationer och verksamhet som hade med totalförsvar att göra
i Jönköpings län bedöms ha täckts in med välskrivna kapitel som illustrerats
med fotografier och kartor. I många fall omnämns de personer som varit verk
samma inom respektive funktion med namn, oftast också med fotografi, vilket
kan vara av värde för fortsatt forskning.
En liknande bok med namnet Kalla /:a'igets Kronoberg har tidigare getts ut
(2005), men Beredskap i Jönköpings län under Kalla kriget har trängt djupare.
Här ges utförliga beskrivningar av hur den planering av vårt totalförsvar som
skedde på central nivå omsattes i konkreta åtgärder på lägre regional nivå.
Beredskap i Jönköpings län under Kalla kriget är tryckt i A 4-format vilket har
medgett att kartor och bilder kunnat göras relativt stora. Fotografier har en
varierande teknisk kvalite men boken utgör ändå en gedigen dokumentation.
Genom Roland Sandbergs ambitiösa arbete har minnen från Kalla kriget i
Jönköpings län inte förlorats i "glömskans dal."

Sten Munck afRosenschöld
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Kustförsvar i norr
Karl A Rasmusson, S-O Eriksson och Lars A Hansson, Holmögadd, 19432003: 60 år i marinens tjänst, Bunkertours 2011, 144 s., ill.
Holmöarna är det samlande namnet på ett antal låglänta öar som ligger i
gränsområdet mellan Bottenviken och Bottenhavet i den förträngning som
benämns Norra Kvarken. Holmögadd är namnet på den södra ön. Dessa karga
och stormpinade öar bildar också en landbarriär vilken skiljer vattenområdena
Västra och Östra Kvarken. Vattenområdet mellan och runt öarna är fyllt av
grund. Historien kan berätta om 437 fartygsolyckor, varav många fartyg har
gått under just i dessa vatten och många människoliv har gått till spillo från
1600-talet och fram till 1975.
Med en gruppering på Holmögadd har fasta kustartilleribatterier under
sextio år kunnat försvåra framträngande mot Halmsund och Umeå samt in
trängande i Bottenviken. I boken Holmögadd 1943-2003 berättas historien
om de kustartilleribatterier från två olika generationer som funnits på ön.
Den första delen utgör en omtryckning av den bok som utgavs av fören
ingen Norrlands Kustartilleriförsvar (NK/KA 5) 1983 med namnet Holmö
gadd 1943-1980. Författare var förre tygofficeren vid NK/KA 5 major Karl A
Rasmusson. Den andra delen av boken är nyskriven och behandlar den period
då det fanns ett 12/70 kustartilleribatteri på Holmögadd. Författare är major
Sten Olof Eriksson som vid sin pension var förvaltningsofficer vid Norrlands
kustens Marinkommando. Vissa texter samt manusarbete har även utförts av
Lars A Hansson.
Det är inte många i Sverige som har besökt Holmöarna. De ligger otill
gängligt och det krävs en lång, och ofta gropig sjöresa för att nå dem. När Karl
A Rasmusson fick i uppdrag av NK/KA 5 att sldldra perioden 1943-1980
ansågs det därför vara angeläget att förutom militära detaljer även skildra den
historiska utvecklingen i området och att också ge plats för öns växt- och
djurliv.
Beslutet att anlägga ett 15,2 cm kustartilleribatteri med tre pjäser på Hol
mögadd var en följd av 1942 års försvarsbeslut. För detta batteri liksom för
alla de kustartilleribatterier som tillkom före och under beredskapsåren 19391945 var det inte fråga om nytillverkning av artilleripjäser, det hade kostat för
mycket och tagit för lång tid. Istället utnyttjades befintliga eldrör, (15,2 cm
m/98) från ett nedlagt kustartilleribatteri i Karlskrona skärgård, batteri Bäcka
strand på Aspö, där de varit grupperade i öppna pjäsbrunnar utan något som
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helst skydd. Ursprungligen kom dess pjäser från pansarskeppet Dristigheten.
Efter ett senare byte erhölls eldrör från pansarsskeppet Manligheten.
Den fortifikatoriska utbyggnaden på Holmögadd påbörjades våren 1943
av AB Armerad Betong och snart var kanonbunluar med durkar och för
läggningsutrymmen samt andra betongvärn och baracker under uppförande.
För den artilleristiska rustningen ansvarade den nyutnämnde löjtnanten Åke
Hammarberg tillsammans med en liren grupp kustartilleripersonal. Den upp
gift som låg framför dem var svår. Det fanns ingen hamn på Holmögadd som
kunde nås av större båtar, all provianttransport med mera till fyrpersonalen
på ön måste läktras till en mindre båt. Det fanns inga vägar på den steniga
ön fylld av klipphällar. Utmaningarna att från Holmsund frakta de sex ton
tunga eldrören och annan tung materiel samt att få denna på plats i de under
byggnad varande pjäsbrunnarna var stor. Hammarberg som var född norrlän
ning, skaffade sig goda kontakter i Holmsund och Umeå och kunde på kort
tid anskaffa den hanteringsmateriel som han behövde. När isen släppt kunde
eldrören transporteras på en flatbottnad pråm och lyftas iland med en kran
vid fyrbryggan och vinschas med hjälp av en differentialtalja lånad från ett
flottningsföretag. Med hjälp av handkraft kunde sedan de tre pjäserna sättas
på plats och skyddande sköldar byggas.
När batteriet var klart ingick det i beredskapen och var fullt bemannat
från maj 1943. Denna bemanning utgjordes av soldater från KA 2, under
ledning av kapten Arne Holst, som varit avsedda för ett rörligt kustartilleri
batteri m/37, men vars materiel ännu ej var levererad. Under vintern drogs
bemanningen ner till att endast utgöras av en vaktavdelning. I april 1944 full
bemannades batteriet igen, denna gång med norrlänningar från Tornedalen
och Lapplands inre fjällvärld.
Allt underhåll gick via fyrbryggan på Gaddens sydspets. Det inmönstrade
passagerarfartyget gjorde dagliga turer och alla förnödenheter läktrades utan
för ön till en motorbåt. Flera motorbåtar förbrukades under beredskapsåren.
Värst var det när den första motorbåten förliste med fyrpersonalens julmat och
juldryck inför julen 1943 vilket föranledde ett ivrigt vinterbadande.
Batteri Holmögadd torde ha varit en av de mest ensligt belägna gruppe
ringsplatser för beredskapsförlagda förband beläget ca 14 distansminuter från
fastlandet. Som tur var ställdes det endast krav på full bemanning sommartid.
Möjligheterna till friluftsliv var goda. Det fanns tillgång till ett rikt fiske och
på hösten lyste ön röd av lingon, vilken personalen plockade och sände till
Holmsund för försäljning. Batteriets personal organiserade en egen revytrupp
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och ett jazzkapell och förbandet besöktes vid några tillfallen av faltartistgrup
per.
I fortsättningen berättas i boken en rad intressanta händelser från bered
skapstiden. Många flyktingar kom från Finland i små öppna båtar 1944 på
flykt från sovjettruppernas framryckning och tyskarnas skövlingar. Det berät
tas också om att det ej var ovanligt att mistluren i fyren kunde tjuta 14 dagar
i sträck på grund av dimma.
Efter beredskapsåren blev det dåvarande utbildningsförbandet KA 4H i
Härnösand ett permanent förband. 1953 ombildades KA 4H till Härnösands
kustartillerikår, KA 5. Det var svårt att bedriva luftvärns- och sjömålsskjut
ningar från de då befintliga kustartilleribatterierna i Härnösands närhet varför
Holmögadd kom att utnyttjas. Sjötrafiken i Kvarken var av liten omfattning
vilket medgav artilleriövningar på Holmögadd dygnet runt. Möjligheter till
närförsvarsövningar med skarp ammunition var också utmärkta. Redan 1947
gjordes försök med att utnyttja Gadden som utbildningsplattform. Därefter
kom Gadden att utnyttjas 1951 och 1953 samt de närmast följande åren fram
till och med 1957. Även repetitionsövningar med den krigsplacerade persona
len har bedrivits på ön, bland annat 1965. Från denna övning och andra be
rättas många, i flera fall roliga, anekdoter. Det är värdefullt att dessa bevarats.
I ett särskilt kapitel berättar Karl A Rasmusson om de förbättringar och den
förnyelse som skedde av befästningar och materiel 1945-1980. De första för
ändringarna skedde i samband med Koreakriget. lnseglingsmöjligheterna till
hamnarna i norr och söder förbättrades genom att stengrund sprängdes bort
och rännor muddrades. En väg från söder till norr byggdes på ön. Härigenom
kunde granatkastarvärn byggas och en elkabel som matade de olika anlägg
ningarna läggas ut. Genom att möjligheterna att frakta gods till ön förbättrats
kunde bland annat oljefat lättare transporteras varför man kunde övergå från
koks- och vedeldning till oljeeldning för uppvärmning. Ett gammalt tändku
leaggregat som drev en generator kunde bytas mot ett nytt dieselelverk.
. Eldledningsmaterielen utgjordes från starten av lodbasmätare m/13 grup
perad i fyren och en 4 meters stereomätare i kommandoplatsen. På samman
ställningsplatsen fanns skjutbord och korrektionsbord, det vill säga den tradi
tionella utrustningen fram till elektronernas intåg i eldledningsvärlden. 1960
tillfördes batteriet ett nytt centralinstrument, Ci 704 och 1973 avlöstes 4 me
ters inbasmätare av en lasermätare. 1955 tillfördes batteriet två i släpfordon
installerade radarmätstationer, PA 31. En av dessa fick några år senare en fast
installation i kommandoplatsbunkern och 1962 installerades en närspanings-
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radar också i bunker. 1955 byggdes även en kustspaningsradar (Ksrr) på ön.
I början av 1960 talet ersattes de två 40 mm luftvärnspjäserna m/36, som var
grupperade på ömse sidor om sjömålspjäserna med 40 mm luftvärnspjäser
m/36 i dubbellavetage grupperade vid varje pjäsbunker. Även teleförbindel
serna till ön förbättrades. Under hela beredskapstiden hade det endast funnits
två linjer till ön, en till fyren och en till batteriet. 1958 lades en ny sjökabel
mellan Holmsund och Holmögadd vilket skapade en kvalificerad förbindelse
länk. Kapitlet med förbättringar avslutas med en beskrivning av utvecklingen
avseende sjukvårdsmateriel och intendenturmateriel. Från 1970-talets mitt
tillkom kyl- och frysboxar och förbandet kunde nu inlemmas som sista länk
i den så kallade kylkedjan. Sjömålspjäserna m/98 skrotades 1980 efter jämnt
80 år i marinens tjänst.
Som framgår ovan ingick det i uppdraget för Karl A Rasmusson att i boken
om Holmögadd 1943-1980 också inrymma avsnitt om den historiska ut
veddingen i området och att även ge plats för öns växt- och djurliv. Detta har
skett i gedigna bilagor till boken som skildrar geologi, vegetation, djurliv, till
exempel säljakt, fågelliv, älgar och andra vilda djur, väderlek med särskilt av
snitt om is och snö, kryddat med berättelser om besvärliga transportepisoder.
Fyren på Holmögadd får också sin beskrivning liksom den skola som fanns
för fyrpersonalens barn.
Fram till omkring 1980 var kustartilleriets tunga fasta batterier bestyckade
med 15,2 cm pjäser med modellbetedming mellan 1898 och 1951. En ersätt
ning av dessa var således angelägen. Valet föll på en 12 cm automatkanon från
Bofors som fick modellbeteckningen 1970. Systemet kom att kallas för ER
STA, vilket utläses som Ersättning av Tungt Artilleri. Efter många turer kom
det att anskaffas sex sådana system varav ett kom att byggas på Holmögadd.
I det nyskrivna avsnittet i boken Holmögadd i Marinens tjänst 1943-2003 av
major S-O Eriksson skildras uppbyggnaden, verksamheten och avvecklingen
av detta batteri.
Ett 12 cm kabatteri m/70 bestod av följande enheter: 3 sjörnålspjäser
12/70, två radarmätstationer med lasermätare (Arte 724), två luftvärnstroppar
med vardera två pjäser Arte m/48 och var sin eldledning (725), fem grupper
med 20 mm automatkanon m/40 för skydd mot helikopterluftlandsättning,
markstridspluton och 12 cm granatkastarpluton. Kärnvapenhotet var dimen
sionerande för anläggningarnas fortifikatoriska utformning där varje anlägg
ning stod på fjädrar för skydd mot mark.skakning och var inldädd i plåt för
att ge EMP-skydd. Förbandet hade hög uthållighet och bemannades av mer
än 300 man.
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Det fanns många utmaningar när det gällde att bygga ett 12/70 batteri
på Holmögadd. Den högsta pjäshöjd som terrängen kunde erbjuda på denna
flacka ö var ca 5 meter över havsytan, vilket innebar att mer än 2/3 av pjäser
nas byggnader (totalt
våningar) skulle komma att ligga under havsytan.
Berget på Holmögadd är på grund av inlandsisens framfart sprickfyllt och
därmed otätt. Omfattande åtgärder för att bygga täta pjässchakt och läns
pumpningsanordningar måste vidtas.
Före byggstart sommaren 1979 gjorde Sjöfartsverket kompletterande sjö
mätning så att en farbar led kunde muddras och sprängas till Holmögadds
norra hamn. Byggtiden kom att omfatta 3 ½ år med ca 100 man från För
svarsmakten, FMV och olika civila entreprenörer ständigt på ön. Den forti
fikatoriska utbyggnaden är väl beskriven med många fotografier, av vilka det
sprickfyllda berget tydligt framgår. Därefter följer många fotografier från an
läggningarnas exteriör och interiör vilka på grund av sela·etesskydd aldrig ti
digare har varit publicerade. Batteriets beståndsdelar skildras i detalj i text och
bild. Inledningsvis beskrivs batteriets sjömålspjäser, därefter batteriets olika
delar, dess luftvärn och granatkastare, mätstationer och närspaningsradar.
Totalfunktionsprov genomfördes i maj 1983 varefter den grundutbild
ningsomgång som inledningsvis utbildats på ett motsvarande batteri i Stock
holms skärgård tog vid för att betjäna Kustartilleriets skjutskola (KAS). Of..
ficerama vid KA 1 hade vid det laget skaffat sig en god erfarenhet av 12/70
batterierna i Stockholms skärgård och kunde förmedla denna till den nya
batterichefen på Holmögadd och hans befål. Det första årets utbildning och
övningar skildras livfullt av den förste batterichefen. En särskild svårighet
var att ca 30 procent av batteriets verkansområde låg på Finlands territorial
vatten, varför målbanor måste läggas upp med en viss varsamhet. Detta blev
särskilt påtagligt när ett målflygplan, som låg i väntläge inför en luftvärns
skjutning, rapporterade att ett finskt MiG-flygplan signalerade att det svenska
målflygplanet befann sig på finskt territorium.
Den första grundutbildningsomgången krigsplacerades vid batteriet var
efter batteri Holmögadd gick in i krigsorganisationen som den viktigaste de
len av spärrbataljon Holmsund.
1991 var det dags för nästa stora övning, vilket också skildras väl av med
verkande personal, även av spärl'bataljonens pastor. Ännu en stor övning ge
nomfördes på "Gadden" 1995. Det var Norra Militärområdets vinterövning
(MVÖ) våren 1995. Då hade spänbataljon Holmsund och även batteri Hol
mögadd utgått ur krigsorganisationen men ombildats till "Spärr Norra Kvar
ken" vilket kan anses ha varit ett kuppförsvarsförband. Batteri Holmögadd
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hade lagts i materielberedskap. Detta förband hade till uppgift att upprätthålla
underrättelse- och sjömålsförmåga med hemvärnspersonal och eventuellt till
förd kustartilleripersonal.
Den sista övningen i vilken batteri Holmögadd ingick vara "Övning
Nordvart" i oktober 1997 då förbandet också sköt för sista gången. Övningen
utgjorde slutövning för 6. amfibiebataljonen innan den gick in i krigsorgani
sationen med deltagande förband från både flottan och kustartilleriet samt
hemvärnet. Ett av övningsändamålen var att öva återtagning, ett på 90-talet
omhuldat begrepp. Värnpliktiga från KA 4 som tidigare endast utbildats på
lätt artilleri (7,5 cm kustartilleribatteri m/57) erhöll på kort tid en forcerad
utbildning med stöd av tidigare krigsplacerade yrkes- och reservofficerare, vil
ket innebar att de snart kunde behärska batteriet. Nä1-försvaret bemannades
av hemvärnet. Efter hand hade fienden tagit norra delen av ön och 6. amfibie
bataljonen sattes in för att återta ön. Hemvärnet bemannade Ksrr på Holmö
gadd vilket var deras kuppförsvarsuppgift.
Invasionsförsvarets öde beseglades med försvarsbeslutet 2000. Alla för
band som hade invasionsförsvar som uppgift skulle läggas ner. Detta innebar
att Kustartilleriets ställning som vapenslag inom Marinen upphörde men er
sattes av Amfibiekåren, dit en stor del av officerskåren och all amfibiemateriel
överfördes. De förband som haft sjömålsuppgifter skulle inte bara läggas ner
utan även avvecldas. Under hösten 2001 skapades en avvecldingsenhet för
ledning av avveddingen av kustartilleriets förband på Ost- och Norrlandskus
ten. Under en avvecl<lingsledare fanns grupper för vapen-, eldlednings- och
ledningssystem, förrådsmateriel, miljöfrågor och ansvarig för dokumentation
och arkiv. Denna grupp skulle under de kommande tio åren komma att av
veclda alla kustartilleriets fasta batterier, stabsplatser, minspärrtroppar, under
hållsanläggningar med mera från Luleå i norr till Oxelösund i söder. Ett för
sta metodutvecklingssammanträde genomfördes på Holmögadd den 10-12
september 2001. Mitt under arbetet blev all personal myndigt beordrade att
infinna sig i förläggningsbarack 6 för att följa händelserna på TV, det var 9/11
som utspelade sig. Man kan säga att historiens vingslag fläktade över avveck
lingsgruppen samtidigt som en ny värld skapades.
Prov och försök med avveckling av kustartilleriets fasta batterier hade tidi
gare genomförts i Sundsvall där det tunga batteriet (SLl) utsågs till provbat
teri avseende metodutvedcling. Där var huvudprincipen att lämna kvar det
mesta i anläggningen, förutom blyackumulatorer och kemikalier såsom syror,
smörjoljor och annat. Pjäser lyftes bort för att kunna plombera pjässchakten.
Fast utrustning i övrigt lämnades kvar innan anläggningen förslöts.
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Efter utvärdering framkom såväl kritik mot tillvägagångssättet, liksom
nya ingångsvärden avseende krav på miljösanering, varför huvudprincipen
i stället blev att "allt skall bort." Det innebär att hela anläggningen saneras/
demonteras, och all i anläggningen monterad utrustning som gått att de
montera har tagits upp till ytan. Här avses inte bara den fasta utrusningen för
batteriets verksamhet, utan också den som krävts för anläggningsdriften, ex
empelvis reservkraftaggregat, kylvattenrör, kabelstegar och ventiler. Det som
lämnats kvar är i huvudsak i stål, exempelvis i stötvågsbarriärerna fastgjutna
portar, plåtar som ingått i EMP-skyddet runt vissa rum och armeringsjärn
som ingår i betongkonstruktionerna.
Det var detta som skulle planeras när man möttes på Holmögadd i sep
tember 200 I. Avvecldingen, som genomfördes sommartid under 2002 skild
ras i några sidor text och några sidor med bilder i fårg. Den avveckling som
genomfördes på Holmögadd kom sedan att stå modell för alla andra avveck
lingar av fasta kustartilleriförband. Det är sorgligt att konstatera att endast
några få eldrör har sparats för museiändamål. Övriga har skurits i bitar och
skrotats. Minns man inte hur kustartilleriet kunde utökas från några få bat
terier på 1930-talet till att i slutet av beredskapsperioden omfatta många nya
batterier med flera hundra pjäser av olika kaliber. Enbart inom havsbandslin
jen i Stockholms skärgård bestyckades nyuppsatta förband med något hund
ratal eldrör.
Denna bok är en utmärkt dokumentation av hur kustförsvaret befåstes
under olika tidsepoker. Under beredskapsåren fanns det ingen tid att kon
struera nytt - man tog vad man hade och lyckades på ett par månader få ett
tungt kustartilleribatteri stridsberett. Under 1970-talet hade man inget akut
krigshot, även om kalla kriget pågick. Man tog sig tid att utreda vilket system
som skulle passa bäst ur olika aspekter (stridseffekt, investeringskostnad, un
derhållskostnader och så vidare) och valde ett system som blev ett av världens
bästa sjömålsskjutande system. 12/70-batteriernas förmåga att med automa
teld leverera välriktad eld i målet fick senare en jämlike i det rörliga 12/80-sys
temet. Dessa utmärkta förband blev också avvecklade, trots att de erfordrades
för att understödja amfibiebataljonernas rörliga strid i skärgården.
Bokens två huvudförfattare har båda ett helt yrkesliv bakom sig i kustartil
leriet. Saldigheten är mycket god och bruket av begrepp och fackuttryck är
ldanderfritt.
Sten Muncl? afRosenschöld
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Totalförsvaret i Skåne beskrivet i detalj
Leif Högberg, Spår av ett forsvar: skånskt forsvar under två världskrig och ett
kallt krig, Fort & Bunker förlag, Klippan 2010, 400 s., ill.
Leif Högberg har tidigare gett ut Skånelinjen Det skånska kustforsvaret un
der andra väddskriget (2000); I Per Albins fotspå1; del 1 Ystad (2003), del 2
Sydvästra Skåne (2003) och del 3 Nordvästra S!?åne (2005). De tre senare är
uppföljare till den första boken; Militär utflykt en vägvisare till militärhisto
riska sevärdheter i Sverige (2006) och Fortsättningen (2008) i vilken de militära
sevärdheterna i Sverige kompletteras. Boken innehåller också militära sevärd
heter i Danmark, Norge och Finland; Muskö En örlogsbas i berget (2007).
Leif Högberg ger också ut tidskriften Fort & Bunker som sedan 2000 utkom
mer med 4 nummer årligen.
Med boken Spår av ett forsvar skildrar författaren det skånska totalför
svaret under den aktuella perioden. Detta sker med hjälp av många hundra
fotografier med förldarande text samt beskrivande artiklar. Innehållet är dels
disponerat efter olika tidsepoker, exempelvis första världskriget, andra världs
kriget, kalla kriget men också efter freds- och krigsorganisationens olika be
ståndsdelar: regementena, flottiljerna och deras övningsområden respektive
krigsförbanden, hemvärnet, flygbaser, krigsförråd med mera. Även delar av
ledningsorganisationen för militärbefälhavare och försvarsområdesbefälha
vare och deras uppehållsplatser i krig för staber presenteras liksom underrät
telseorganens sensorer. Civilförsvarets ledningsplatser beskrivs i text och bild.
Berättelser från större krigsförbandsövningar och miloövningar ges också ut
rymme.
Den inledande historiska utblicken tar sin början på Gustav Vasas tid och
hur bondehärarna senare utvecldades av Gustaf II Adolf till en ny organisa
tion med legosoldater. Skånes läge som gränsprovins medförde en regional
upprustning genom att storregementen (landskapsregementen) grundades
och skansar och fästningar uppfördes längs Öresunds kust. Synliga rester av
Karl XII:s skansar och senare byggda befästningar beskrivs. I flera fall ut
nyttjas bokens marginaler för att med förklarande text ange innebörden av
vissa fortifikatoriska grundbegrepp och annan intressant information. Efter
fortifieringen av Öresunds kust under 1700-talet tillkom inga militära bygg
nader som lämnat spår efter sig förrän byggandet av kaserner skedde under
1900-talets början. Byggandet av kaserner var en följd av att allmän värnplikt
infördes 1901 då det indelta systemet avskaffades. Regementen uppställdes i
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Hälsingborg (stadsnamnet stavades med ä fram till 1971), Hässleholm, Kristi
anstad, Lund och Malmö. Senare tillkom ytterligare regementen och flygflot
tiljer.
Tiden under första världskriget lämnade inga synliga spår i form av befäst
ningar efter sig, beroende på att några sådana, med få undantag, inte byggdes.
Planeringen bestod huvudsakligen av fältbefästningar vilka redovisas i boken.
Efter försvarsbeslutet 1936 tillkom fler regementen, flygflottiljer och öv
ningsområden och i samband med och efter andra världskrigets utbrott befäs
tes Skånes kuster med den så kallade Per Albin linjen och fasta kustartilleribat
terier byggdes vid Ystad, Trelleborg och Hälsingborg. Som nämnts ovan har
författaren tidigare gett ut flera böcker om Skånelinjen - eller Per Albinlinjen.
Ett koncentrat av innehållet i dessa böcker återges på cirka 15 sidor åtföljt av
många fotografier.
Den bristande beredskapen i Skåne den 9 april 1940 ges en tydlig be
skrivning, liksom den mobilisering som senare följde. Författaren gör nedslag
vid att antal krigsförband och beskriver förbandens uppgifter under beredska
pen.
Det kalla kriget ges en bra beskrivning, både geopolitiskt och vilka åtgärder
som vidtogs i Sverige. De successiva försvarsbeslutens påverkan på freds- och
krigsorganisationen i Skåne beskrivs. Kalla kriget medförde också en utbygg
nad av stabsplatser, kommunikationsanläggningar, sensorer för radarövervak
ning och signalspaning och förrådsanläggningar med mera i berg, bunkrar och
i träbyggnader. Denna utbyggnad sldldras med hjälp av många fotografier och
sldsser så långt eventuell kvardröjande sekretess har medgett.
Större övningar presenteras med deltagande förband, övningsområde, vil
ken krigsplanering som övades med mera. En av de första stora övningarna var
höstmanövern 1923 i gränsområdet mellan Skåne och Halland. Nästa stora
övning var Skånemanövern i september 1935 där bland annat luftförsvar öva
des i området mellan Ljungbyhed och Hälsingborg. Som en del i detta övades
även det civila luftskyddet. En liknande övning av luftskyddet hölls i Kristian
stadstrakten 1939. Dessa övningar följdes av flera stora övningar under bered
skapsåren vilka ingick som en del i utbildningen och i beredskapen. Skildringar
från mindre krigsförbandsövningar under Kalla kriget kryddas av författarens
eller andras personliga minnen. År 1982 var det åter dags för en stor övning,
miloövningen Sydfront. En ny Sydfront genomfördes 1989. Denna gång kal
lades övningen "Försvarsmaktsövning." Båda med ett stort antal deltagande
mekaniserade förband liksom förband ur marinen och flygvapnet.
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Krigsplanläggning för försvar av Skåne genomfördes 1927 och revidera
des 1937. Dessa byggde på de centralt uppgjorda krigsfallen I - IV. År 1939
la den nytillträdde överbefälhavaren OlofTörnell fram en ny försvarsplan där
krigsfallen renodlades till att omfatta endast två krigsfall, Tyskland (I) och
Sovjetunionen (II).
Ett omfattande arbete har nedlagts på att beskriva de militära fredsför
bandens historia i Skåne. Inte mindre än 19 förband har verkat i Skåne un
der 1900-talet. Varje förbands historia följs noga upp avseende organisation,
lokalisering, byggnader, heraldik (inklusive tilläggstecken), uniformer med
mera. I ett separat kapitel beskrivs de övningsområden som funnits inom
Skåne främst avsedda för armens förband och hur förvaltningsansvaret har
växlat mellan förbanden. Det enda marina fredsförbandet i Skåne, Malmö
Marina bevakningsområde (det har under åren haft olika namn) ges ett eget
avsnitt. De två flygfl.ottiljerna ges en omfattande beskrivning liksom de krigs
flygbaser som har funnits inom Skåne. Beskrivning av de inom Skåne 9 för
beredda grupperingsplatserna för luftvärnsrobotar för hög höjd, Robot 68
Bloodhound-förbanden, har mig veterligen ej redovisats tidigare. De har fått
en fyllig presentation.
Förrådsorganisationen redovisas på nästan 25 sidor. På en karta över Skå
ne framgår den spridda mobiliseringsorganisationen. Hur denna var avsedd
att fungera beskrivs genom ett kort spel. Ett utrikespolitiskt hot spelas upp
varvid regeringen beslutar om inkallelse av ett antal förband till krigsför
bandsövning. Senare utökas inkallelserna till att omfatta partiell mobilisering.
Därefter sl<lldras de olika åtgärder som vidtas av mobiliseringsförberedare,
organisation av avlämningsplatser, inryckning, uthämtning av personlig ut
rustning samt rustning av förbanden.
Författaren redovisar de krigsförband ur armen som över tiden har va
rit tilldelade Södra militärområdet (Mila S) med uppgifter och gruppering
i Skåne. Detta är komplicerat eftersom förbandstilldelningen har växlat över
tiden och förbandens benämning, organisation och materiella innehåll har
förändrats allt eftersom.
Lokalförsvarsförbandens stora betydelse för territorialförsvaret och de
ras bundenhet till lokala försvarsuppgifter framgår. Fältförbanden redovisas
också men i förteclmingen över brigadförbanden görs det ingen skillnad mel
lan miloförband, fördelningsförband och brigader. Fördelningarna och deras
huvudsakliga uppgifter framgår men kustfördelningarnas förbandstilldelning
framgår ej. Dock redovisas det vilka pansarbrigader som var avsedda att ingå
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i 13. fördelningen, den så kallade pansarfördelningen, men den omfattande
krigsplanläggning som gjorts för insats av denna fördelning saknas.
Ledningsförhållanden borde ha klargjorts så att det framgått vem som
skulle leda vad. Som exempel kan nämnas de uppräkningar av förband ur
olika försvarsgrenar som var grupperade inom en Fo-grupps (stridsgrupps)
område. Ett klargörande med angivande av vilka som var underställda res
pektive lydde under fogruppchefen hade varit önskvärt. Det hade också varit
bra om författaren hade redovisat ett exempel
hur ledningsförhållanden
reglerades då fördelningsområde avdelats.
Delar av de militära och civila samverkande ledningsorganisationerna
beskrivs. Militärbefålhavarens och civilbefålhavarens ledningsorganisation
presenteras i stort och deras ursprungliga gemensamma krigsuppehållsplats
redovisas med planskiss och bilder. I en informationsruta beskrivs samverkan
mellan militära och civila myndigheter. Författaren använder här det felak
tiga begreppet samarbete. Denna information är delvis felaktig och ger en
missvisande bild. Totalförsvarets sambandssystem inom Skåne förklaras. En
av försvarsområdenas ledningsplats i berg, där Fobef var samgrupperad med
länsstyrelsens operativa del samt det marina ledningsförbandet i luig, BoMö
MDÖ beskrivs. Den första luftförsvarscentralen i Skåne (Stril 50) presenteras
i text och bild.
Öresunds marindisktrikt (MDÖ), under en tid benämnt Malmö marina
bevakningsområde (BoMö) och sedan under några år före sin nedläggning
åter benämnt MDÖ ges en särskild presentation. MDÖ:s uppgifter var om
fattande under beredskapsåren och därefter. Verksamheten bestod till stor del
av sjöbevakning och minplanering. Lämpliga civila öresundsfårjor var uttagna
för minutläggning och exempel på vilka dessa var och övningar i iordnings
ställande av färjorna och utläggning av mineringar ges. Ett förstahandsbehov
av prioriterade mineringar förvarades delvis i en bunker i Klagshamn medan
övriga mineringar fanns förrådsställda i andra förråd längre in i landet. Det se
nare omnämns inte. Bunkern i Klagshamn stängdes vid inledningen av 1970talet med hänsyn till säkerhet för tredje man. Det saknas uppgifter i boken var
minorna därefter förvarades och hur de skulle föras fram för lastning ombord
på minutläggande fartyg.
Kustartilleriet inrättades 1902 som ett vapenslag i Marinen. De fasta kust
artilleribatterierna organiserades i spärrbataljoner och spärrkompanier och de
ras överlappande räckvidder illustreras på en kartbild. Moderniseringen av fast
kustartilleri i Skåne beskrivs över tiden fram till avvecldingen av förbanden.
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Därefter följer ett fristående avsnitt om rörligt kustartilleri i Skåne. Här har
författaren inte inhämtat tillräcldigt underlag. Beskrivningen koncentreras
endast kring en batteriplats, Pile, söder om Malmö samt den tekniska ut
vecldingen av senare pjäsgenerationer. I själva verket fanns det två kustartille
ribataljoner som var grundtilldelade Milo S med grupperingsplatser i Skånes
sydvästra och sydöstra hörn. Under huvuddelen av tiden för Kalla kriget för
stärktes sålunda de tidigare omnämnda spärrbataljonerna och spärrkompani
erna av två kustartilleribataljoner om sammanlagt 24 stycken 21 cm och 1
cm pjäser. Deras gruppering och räckvidder borde ha redovisats på den ovan
nämnda kartbilden. Det fanns inget kustavsnitt i Sverige under Kalla kriget
som hade ett så starkt kustartilleriförsvar med uppgift att försvåra respektive
avvärja landstigning över kust. Lydnadsförhållandena för dessa kustartilleri
förband borde även ha omnämnts. Enligt överbefälhavarens Bestämmelserfar
befalsforhiiilanden, ledning och samverkan i regional instans, BefalsB, utgåva
1957, 1966 och 1976 var spärrbataljoner och kustartilleribataljoner som
var grupperade utanför de marina försvarsområdena (kustartilleriförsvaren)
underställda fördelningschef. Om fördelningsområde ej var avdelat var de
underställda respektive försval'Sområdesbefalhavare. För att samordna
marina verksamheten med fördelningschefens eller försvarsområdesbefålha
varens strid fanns det från 1975 en särskild kustartillerisamverkansgrupp som
kunde tilldelas de två fördelningsstaberna eller försvarsområdesbefålhavarna
som hade kustförsvar som uppgift (1. och 11. Fördelningsstaberna respektive
Fo 11 och Fo 14). Inget av detta nämns i boken.
Totalförsvarets civila delar behandlas kortfattat. Beskrivningen av ci
vilförsvaret tar sin utgångspunkt i luftskyddet, som tillkom med 1937 års
luftskyddslag. Luftskyddet var en civil organisation som inledningsvis lydde
under socialdepartementet. Utveddingen av civilförsvaret beskrivs över tiden,
men den organisatoriska informationen utgörs av en sammanblandning av
civilområden (de områden som motsvarades av militärområdena och som
leddes av en civilbefälhavare) och den civila ledningen inom de områden som
utgjordes av försvarsområden, vilka motsvarades av ett län och som leddes av
en landshövding. I en särskild faktaruta beskrivs som ovan nämnts samverkan
mellan civila och militära myndigheter. Genom sammanblandning av be
greppen civilområden, civilförsvarsområden och genom att stundtals utnyttja
begreppet civila områden har författaren skapat oldarheter som gör att en icke
påläst läsare ej kan förstå vad som menas.
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De i Skåne befintliga civilförsvarsområdena (oftast sammanfallande med
kommunerna) förtecknas och utbyggnad av skyddsrum liksom planeringen
för utrymning beskrivs. Några av inom Skåne befintliga ledningsplatserna
för civilförsvaret beskrivs med text och bild.
Det ekonomiska försvaret presenteras genom att det ges exempel på indu
strier i Skåne som skulle lagerhålla förnödenheter eller ha beredskap att produ
cera sådana enligt krigsproduktionsbesked (K-företag). Exempel ges också på
industrier i Skåne som enligt krigsproduktionsbesked (detta begrepp nämns
ej) skulle vara beredda att producera militär materiel. En annan del av det eko
nomiska försvaret var den planering som fanns för att vid bortfall av ordinarie
elkraft kunna strömförsörja Statens järnvägars tåg. Exempel på en anläggning
för detta ändamål ges.
I den senare delen av boken speglas frivilligrörelsernas verksamhet tillsam
mans med driftvärnet och hemvärnet.
Avslutningsvis innehåller boken även en del kuriosa som endast sparsamt
finns beskrivet i andra böcker. Krigsgravtjänst brukar inte ha en framträdande
plats, men planeringen för detta i Skåne ges här en presentation. Även plane
ringen för omhändertagande av krigsfångar behandlas.
Allra sist i boken, ett avsnitt "Nu är det bara minnen kvar ... ", 31 sidor
med fotografier och beskrivningar av monument, minnesstenar med mera
som minner om slag, nedlagda förband, om förolyckade soldater och krigs
kyrkogårdar för utländska stupade soldater under beredskapsåren. Allting är
värdigt och vackert presenterat.
När man skriver en bok som behandlar Sveriges försvar är det angeläget att
korrekta organisatoriska termer och begrepp utnyttjas. Sådana finns fastställda
av ÖB och det går ej an att hitta på egna begrepp. Upprepade gånger används
begreppet vapengren (-ar) vilket inte finns. Dessa begrepp blandas också med
begreppet vapenslag varvid armen och flottan nämns som jämställda nivåer.
Krigsmakten (senare Försvarsmakten) var indelad i försvarsgrenar. Armen be
stod av truppslag (infanteri, kavalleri, pansar och så vidare), marinen bestod
av vapenslagen flottan och kustartilleriet. Andra begreppsfel som är återkom
mande är när författaren anger att förband "placeras" det korrekta begreppet
är "grupperas." Ett studium av den av ÖB utgivna boken "Försvarsmaktens
gemensamma Nomenklatur, NomenF 1974" hade underlättat behandlingen
av begrepp och organisationstermer.
I flera fall behandlar författaren förband ingående i marinen, medan det i
själva verket är krigsförband ingående i flottan som avses. Förband ur kustar-
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tilleriet behandlas enbart som kustartilleriförband men det framgår ej att de
ingick i marinen. Som exempel kan nämnas att det anges att "det inte endast
var marinen som sysslade med minor och mineringar. För att skydda hamnar
och kuststräckor anlades ett förhållandevis stort antal så kallade fasta mine
ringar. Dessa mineringar låg under kustartilleriets ansvar och var en del av de
spärrar som upprättades runt våra större hamnstäder." Denna beskrivning är
felalnig och ofullständig. De mineringar (okontrollerbara) som inlednings
vis avses ingick i flottans krigsorganisation och de fasta mineringarna ingick
kustartilleriets krigsorganisation. Flottan och kustartilleriet utgjorde tillsam
mans försvarsgrenen marinen.
Boken är trots vissa ovan påtalade brister ett imponerande och banbry
tande verk. Ingen har gett sig på ett så stort arbete med ambitionen att skildra
de spår som finns kvar av alla försvarsgrenarnas och det övriga totalförsvarets
verksamhet i ett landskap. Det allra mesta har på ett eller annat sätt täckts in.
Några objekt saknas men det må vara förlåtet. Det har varit mycket att bita
i. Källor anges endast i några få fall. När det gäller utdrag ur stridsplaner och
motsvarande anges att dessa är hämtade från Krigsarkivet, vilket är en otill
räcldig information. Ändå har sammankopplingen av tidigare hemligstämp
lade dokument med ett välgjort och högkvalitativt fotoarbete i färg gett oss
en värdefull bok.
Som ovan framgått finns det salcfel och avsnitt som ej kan förstås av den
icke insatte beroende på felaktigheter, till exempel avseende de organisato
riska sammanhangen. Det hade varit bra om författaren låtit kunniga på or
ganisation och uppgifter för militärt och civilt försvar granska boken. Då
hade kanske också de relativt många korrekturfelen kunnat rättats. En annan
fråga som också borde ha rättats till är att bokens innehåll beskrivs i presens
omväxlande med imperfektum. Ibland blandas presens och imperfektum i
samma mening. Allt som finns i denna bok beskriver ju förgången tid varför
imperfektum borde ha varit ledande.

Sten Munck afRosenschöld
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Vardagsspråkets krigiska natur?
Olle Bergman, Krigiska ord, Historiska Media, Lund 2011, 126 s., ill.
Visste ni att en filippik är ett skarpt angrepp i tal eller skrift och att uttrycket
kan härledas till den atenske retorikern och politikern Demosthenes fräna an
grepp mot Filip Il av Makedonien och hans erövringspolitik? Jaså inte?! Då
har ni nu en chans att bättra på era kunskaper! För detta och mycket annat
kan man lära sig om man studerar Olle Bergmans lilla bok Krigiska ord. Jag
skriver "lilla" eftersom boken faktiskt är ganska liten. Antalet sidor är visser
ligen 126 men formatet är sådant att den lätt går ner i en benficka, om man
nu skulle vilja ha boken med sig ut i fält och trötta ut sina kamrater i tid och
otid med att förklara olika krigiska termer och uttryck. Till exempel vad som
menas med falang, hejduk, panasch eller zelot. För att nu inte nämna grogg,
holmgång, kalabalik och palladium. Det senare är föresten en silvervit metall
som används i elektronikkomponenter och vars namn kan härledas till den
grekiska krigsgudinnan Pallas Athena. Det visste ni väl inte heller, antar jag?
Författaren Olle Bergman är egentligen civilingenjör men är även verksam
som frilansskribent och föreläsare. Bland hans tidigare produktion kan mär
kas två populärmedicinska verk och två ungdomsböcker i historisk tappning.
Nu har han alltså gett sig i kast med att förklara krigiska ord i vardagsspråket,
alltså främst ord med krigisk bakgrund som utvecklats till att bli en del av vårt
språkliga arv utan att vi särskilt reflekterar om dess ursprungliga innebörd.
Sammanlagt innehåller boken 120 ordförklaringar med i snitt cirka åtta ord
per bokstav. Flest förklaringar, fjorton stycken, har bokstaven k fått (bland
annat Kyckling Marengo)medan bokstaven r endast har fått åtta (bland andra
raglanärm, ragnarök, ramaskri, rebell och Ryssland). Förklarningarna är i regel
mycket innehållsrika med gott om referenser till tolkningar och källor, de är
dessutom lättsamt skrivna. Jag har letat felaktigheter utan framgång och i den
mån tolkningen kan betraktas som tveksam framgår också detta av texten.
Förutom ordförklaringarna innehåller boken även en del som behandlar
citat, en som tar upp krigiska ord som förblivit krigiska och en som förklarar
några krigiska ord på engelska. De sistnämnda är bara fem till antalet, medan
de krigiska är 24. Exempel på krigiska ord är brigad, dragon, lumpen och
malaj. Citaten är fjorton till antalet och bland dessa kan nämnas rikskanslern
Otto von Bismarcks "blod och järn," det alltid återkommande "Kilroy was
here" och statsminister Per Albin Hanssons "vår beredskap är god" från au
gusti 1939.
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Dessa mindre kapitel är i och för sig trevliga att läsa, men frågan är om inte
boken vunnit på att ha Ber förldaringar av ord som inte längre är så krigiska.
Vad bataljon, brigad och regemente är för någonting finns det andra böcker
som förldarar. Det engelska kapitlet är så pass litet så att det tvel<löst kunde ha
uteslutits, medan citaten gärna kunde ha varit flera.
Allmänt sett är det alltså en liten trevlig bok, som lättas upp av små men
tilltalande illustrationer. Den tillför kanske inte så mycket nytt för den som
är välbekant med krigshistoria och fungerar väl inte direkt som ett regelrätt
uppslagsverk men innehåller ändock en hel del intressant och lättsam kultur
historia. Formatet är som sagt lämpligt för benfickan men mindre lyckat för
bokhyllan.
Berättade jag förresten om bal{grunden till "Kyclding Marengo?" Jo, det
lär ha varit den maträtt som Napoleon Bonaparte åt efter sin seger mot öst
errikarna vid den norditalienska staden Marengo år 1800. Den schweiziske
köksmästare Dunand hade ont om ingredienser och skickade ut sina biträden
att samla ihop vad de kunde. De kom tillbaka med lite av varje en höna,
ägg, tomater och kräftor. Med hjälp av en skvätt av Napoleons egen konjak
skapades så denna odödliga kycldingrätt. Se där vad man kan lära sig om man
ägnar sig åt dessa "Krigiska ord."
Thomas Roth
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Två journalister i Afghanistan
Johanne Hildebrandt, Krigare: ett personligt reportage om de svenska so!datema
i Afghanistan, Forum, Stockholm 2011, 320 s. samt Sebastian Junger, Krig:
rädsla, död, kärlek, Ica, Västerås 2011, 271 s.
Boken Krigare är skriven av krigskorrespondenten och journalisten Johanne
Hildebrandt och skildrar svenska soldaters tjänst i Afghanistan i huvudsak
under sommarhalvåret 2010. Som inbäddad journalist i den svenska kontin
genten FS 19 följde hon truppen under både utbildning och insats på nära
håll. Hon är den första journalisten i Sverige som fått tillstånd av Försvars
makten att följa ett förband under insats - dygnet runt - alla dagar i veckan.
Hon verkar ha lyckats skapa ett förtroende genom att dela soldatens umbä
randen och på så vis fått soldaten att dela med sig av sina tankar. Det lyckas
man inte med om man som journalist bara gör ett par sporadiska besök. Det
märks i boken att hon lyckades komma den enskilde soldaten nära. En del
människor har större behov att dela med sig av sina känslor och Hildebrandt
har lyckats identifiera dessa. På ett bra sätt har hon förmedlat soldatbilden
från missionen. Just det sistnämnda är visserligen underhållande men som
läsare saknar man en annan dimension av insatsen nämligen lednings- och
stabsperspektivet. Vad hade aktuellt förband för målsättning med sin verk
samhet - hur mättes framgång? vem avgjorde om en operation varit fram
gångsrik eller bortkastad tid? Detta gör att framställningen ibland tenderar
att vara ensidig och att händelseförloppen inte hänger samman. Nu är det
dock Hildebrandts styrka att faktiskt beskriva soldatens upplevelser, käns
lor, vedermödor och misstro och inte fullständigt teckna missionens historia.
Trots detta hade det varit intressant för en läsare - som inte är helt insatt i
verksamheten - att följa vilka resultat förbandet egentligen försökte uppnå.
Hur löd de taktiska funderingarna och vad grundade cheferna sina beslut på?
Utan dessa perspektiv haltar berättelsen.
Hildebrandt följde med både skyttekompaniet och mentorerna i OMLT
(Operational Mentoring and Liaison Team). Dessa sistnämnda enheter har
till uppgift att stödja de afghanska förbanden på operationer, något som inte
är helt riskfritt. Hon har visat prov på mod och har en hel del erfarenhet med
sig som krigskorrespondent från många krigszoner runt om i världen. Hon
har förmodligen riskerat livet avsevärt mycket oftare än många andra svenska
journalister och lyckas dessutom fånga intresset hos läsaren med sin stil.

271

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

I en situation i bokens inledning beskriver Hildebrandt hur hon träffar
kompaniledningen för första gången på ett logement under utbildningen.
Hon beskriver sin oro över hur hon skall tas emot, eftersom journalister oftast
inte är det första man tänker på att ta med sig inför en mission till Afghanis
tan. Kompanichefen desarmerar dock situationen - han hälsar och presente
rar sig lite avmätt samt följer upp med: 'Kul att ha dig med- vi kanske kan få
lära oss någonting av dig som har en hel del erfarenhet?" Med detta smått ge
niala drag av kompanichefen hade förbandet Hildebrandt på sin sida direkt.
En journalists största akilleshäl - smicker. Ett möjligt problem journalistiskt
sett är att förbandet också kontrolläst materialet innan tryck. I andra väster
ländska länder som USA och Storbritannien är det dock förbjudet att ta del
av material som reportrar behandlar och därigenom riskera påverka rappor
teringen - en slags självpåtagen censur som andra länder med mer erfarenhet
kommit fram till inte gynnar transparensen och opinionsbildningen . Det
finns en problematik med inbäddade journalister. Det handlar om ömsesidig
tillit men också att båda parters arbete faktiskt skiljer sig från varandra och i
viss mån motverkar varandra, det vill säga militära operationer är beroende av
sekretess och struktur, journalisten är beroende av fri tillgång till information,
vilket motverkar de militära behoven.
Hildebrandt har fått kritik av journalistkollegor i Sverige tidigare för att
som det beskrivs " ...vara pro kriget i Afghanistan." När man läst boken fram
går det dock på ett bra sätt att någon knappast kan vara for något krig men
i krig och konflikter finns soldater - och dessa skall man enligt min uppfatt
ning respektera, då dessa riskerar livet för att andra människor 600 mil bort
skall få en chans till ett bättre liv. Boken får godkänt - men det finns mycket
bättre litteratur på samma tema. Hildebrandt lyckas inte riktigt gå på djupet
i sina skildringar. Hon redogör för och beskriver situationer på ett ibland
plikttroget sätt. Ofta använder hon återberättelser av vad andra har sagt, men
reflekterar inte alltid över innebörden. Av den anledningen kommer Hilde
brandt bara ned på djupet i vissa enskilda fall - exempelvis rörande några
enskilda soldaters uppfattningar och känslor, medan missionen i sig beskrivs
flyktigt.
En annan bok på samma tema är den amerikanske journalisten Sebastian
Jungers Krig, som definitivt gör intryck. Om man vill försöka förstå hur krig
påverkar ett oftast bräckligt mänskligt psyke, är detta förmodligen en av de
mest läsvärda böcker som skrivits. Under femton månader följde Junger en
pluton amerikanska soldater stationerade i Korengadalen. I denna avlägsna
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dalgång i östra Afghanistan utspelade sig just då krigets hårdaste strider. Det
är en dalgång som träffats av nästan hälften av alla bomber som släppts i lui
get i Afghanistan. Sebastian Jungers mål var lika enkelt som livsfarligt, näm
ligen att förmedla vad soldater upplever under en extrem press som knappt
går att föreställa sig. Det handlar om att analysera hur krig hänns på nära
håll. Han vill beskriva rädslan, döden och samtidigt kärleken till kamraterna.
Inom en pluton, helt utlämnad och som knappast kan påräkna förstärkningar
samtidigt som de blir anfallna om och om igen, periodvis dygnet runt, finns
det mycket av just dessa känslor. Junger har en förmåga att återberätta sin
samhörighet med soldaterna samtidigt som han är starkt kritiskt till solda
ternas handlande. Detta skiljer honom från Hildebrandt som inte når upp
till samma nivå. Läsaren får genom Junger ett målande och detaljrikt djup i
beskrivningarna. Han har också lagt mycket tid på att söka upp och intervjua
soldaterna när de väl kommit hem. Han lyfter då särskilt fram de problem
med att bearbeta sina känslor som soldaterna ofta upplever efter hemkomst.
Junger återger de känslor, tankar och reflektioner som man bara kan återge
om man varit i samma situation själv. Boken är oerhört intressant och lämnar
ingen oberörd, särskilt om man som läsare vill få perspektiv på vad som egent
ligen är viktigt i livet. Boken får högsta betyg och rekommenderas varmt.
Den används även i utbildningen på officersprogrammets första termin där
de blivande officerarna får bekanta sig med vad som kan komma att krävas av
de i sin framtida profession.
Avslutningsvis kan sägas att det som förenar Hildebrandt och Junger är att
de båda är journalister och krigskorrespondenter med bred erfarenhet, men
där stannar också likheterna. Slutprodukterna är helt enkelt för olika för att
tåla en jämförelse. Junger var inte bara på den farligaste platsen i Afghanistan,
han följde också den enhet ur amerikanska armen som mest frekvent var i
strid under ett års tid. Det material och de upplevelser som Junger har kan
svårligen slås.
Hans bok tog flera år att skriva och att följa upp. Hildebrandts bok var
ute i bokhandeln strax efter hemkomsten från Afghanistan. Jag avslutar ändå
som jag inleder - hon är den första svenska journalisten i modern tid som
följt ett svenskt förband på riktigt nära håll - och för den skull förtjänar hon
min respekt när hon rapporterar om soldatlivet.

Mihael Wendt
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"Den här gången kommer allt att bli annorlunda"
- Afghanistan 1979-89
Rodric Braithwaite, Afgantsy: 1he Russians in Afghanistan 1979-89, London,
Profile Books, 2012, 448 s.
Afghanistan brukar benämnas imperiernas kyrkogård. Alexander den stores
imperium, efterföljarna till Perserriket, det brittiska imperiet och Sovjetu
nionen hör alla till den skara länder som försökt, men misslyckats med att
kontrollera landet. Det är i denna problematik Rodric Braithwaite tar sin
utgångspunkt, närmare bestämt i Sovjetunionens motvilliga beslut att 1979
intervenera i landet.
Braithwaite har tidigare skrivit två verk som rör rysk och sovjetisk histo
ria, nämligen Across the Moscozu River (2002) och Moscow 1941 (2006). Han
är inte historiker till yrket, utan har istället en gedigen karriär vid brittiska
utrikesdepartementet bakom sig. Han behärskar ryska och har i omgångar
varit stationerad som ambassadör i Moskva, senast 1988-1992, tidpunkten
för Sovjetunionens kollaps. Det är otvivelaktigt dessa erfarenheter han har öst
ur när han skrev Afgantsy: 1he Russians in Afghanistan 1979-89.
Verket utgörs av tre större delar som i sin tur består av ett antal tematiskt
eller kronologiskt ordnade kapitel. Den första delen är en historisk bakgrund
till Afghanistans historia. Här skildras kort såväl landets inre politiska liv, som
andra staters intressen i landet. Tyngdpunkten ligger på 1960- och 1970-ta
len. I synnerhet är det Afghanistans turbulenta politiska historia, de politiska
förhållandena i Sovjetunionen samt beslutet att intervenera som behandlas.
Den andra delen behandlar konflikten ur olika perspektiv. Här framgår
vad det var Sovjetunionen ville åstadkomma i landet och hur man avsåg att
uppnå det. I denna del behandlas även den sovjetiska 40:e armen - den tem
porärt sammansatta arme som opererade i Afghanistan - ur en mängd olika
aspekter. Förtjänstfullt är att de sociala förhållandena i den sovjetiska armen
får en ordentlig genomlysning, men här finns även redogörelser för såväl tak
tik som frågor som rör underhållsproblematiken. Tyngdpunkten ligger förvis
so på den sovjetiska sidan, men även Mujahedin beskrivs översiktligt, liksom
civilbefollmingens vedermödor.
Den tredje och avslutande delen behandlar den process som ledde fram
till att Sovjetunionen lämnar Afghanistan samt krigets efterhistoria i Sovjetu
nionens och Afghanistans spillror. Även denna del rymmer en mängd olika
teman. Här behandlas inte bara det politiska spelet kring tillbakadragandet,
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utan även krigets reception, veteranernas villkor och deras möjligheter att efter
kriget skapa sig ett drägligt liv trots fysiska och psykiska men. Här skildras
också utvecklingen i Afghanistan där de till en början segerrika, men politiskt
splittrade Mujahedin, sedermera förlorade inflytandet till talibanerna, som
mellan 1996 och 2001 var landets herrar.
Braithwaite gör slutligen ett par jämförelser mellan ett antal konflikter av
liknande karaktär. Jämförelsen omfattar Indokina, V ietnam, Algeriet och Af
ghanistan. På så sätt sätter han också konflikten 1979-89 i ett kvantitativt
perspektiv.
Verket bygger till stor del på ryska källor och på intervjuer med ögonvitt
nen. Det är med andra ord Afghanistankrigets historia berättad med hjälp av
sovjetiskt material som läsaren här får sig till livs. Detta måste ses som ett syn
nerligen angeläget och viktigt bidrag.
Braithwaites stil är elegant. Hans beskrivningar av olika politiska processer
är precis så utförlig som luävs för att huvudpoängerna tydligt skall framgå,
utan att han för den sakens skull förlorar sig i detaljer. Detta är något av en
bedrift. Politisk historia kan, när den är mindre lyckad, bli till en orgie i kom
plexa beslutsprocesser, där läsbarheten offras till förmån för utförlighet. Det
misstaget görs inte här. Nu är detta inte enbart politisk historia, utan också en
skildring av en konflikt på lägre nivåer än den politisk-strategiska. Genom ett
samspel mellan källor och intervjuer speglar Baithwaite såväl enskilda män
niskoöden, som episoder och miljöer. Ett sådant gräsrotsexempel ur bokens
mellersta tematiska del skall ges här.
I denna del skildras de som arbetade på regementenas och divisionernas
bårhus. Bårhuspersonalen var på sätt och vis ett eget folk i den militära värl
den. Iklädda handskar och förkläden av gummi hade de att rengöra liken av
stupade soldater och lägga dem i zinkkistor som sedan löddes igen. Ibland var
liken i sådant skick att det snarare handlade om att stoppa olika delar som på
något sätt kunde antas tillhöra en och samma kropp i rätt låda. Inte sällan var
de höggradigt berusade för att orka med sin tjänstgöring och de åt vid ett eget
bord i matsalen, eftersom de inte ville bli vänner med de övriga soldaterna,
vars lik de sedan riskerade att få hantera. Soldaterna såg det i sin tur som ett
dåligt omen att korsa bårhuspersonalens vägar innan de skulle ge sig ut på en
operaton. Braithwaite lyfter kort och utan effektsökeri fram sådana detaljer
som gör framställningen obehagligt levande.
Verket är i snävare bemärkelse kanske inte i första hand ett akademiskt
verk. Så saknas exempelvis uttalade frågeställningar och teoretiska utgångs-
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punkter, även om forskningsfrågor faktiskt kan deduceras fram. Däremot
innehåller den många av historieavhandlingens komponenter; här finns dis
kussioner om källäget, en sund dos källlu-itik och diskussioner kring tidigare
ståndpunkter. Braithwaite kan därmed sägas förhålla sig till ett forslmingsläge.
Framställningen är vidare belagd med noter och försedd med käll- och litte
raturförteclming.
Här finns också underbyggda resultat och resonemang som rimligen bör
ändra vår syn på den sovjetiska ockupationen av landet. Den gängse bilden av
kriget är i hög grad präglad av det slutande kalla krigets propaganda. Eftersom
det vanligen är segrarna som skriver historien, har många myter kunnat leva
kvar utanför den krets av människor som är specialister på området. Ett par
sådana som Braithwaite gör upp med skall nämnas här.
Så konstaterar författaren att beslutet att intervenera inte var betingat av
motiv som sammanhängde med att inkorporera landet i Sovjetunionen eller
för att få ett bättre geopolitiskt läge. Det hade istället att göra med att förhin
dra att landet sammanföll i ett kaos som USA skulle kunnat ha utnyttjat. Med
dagens språkbruk rörde det sig alltså snarast om en preventiv stabiliseringsope
ration än något som syftade till ett aktivt utökande av imperiets gränser. Detta
skulle åstadkommas genom att ta kontroll över de större städerna och den vik
tigare infrastrukturen, genom utbildning av de afghanska väpnade styrkorna
och den afghanska polisen samt genom ett flertal biståndsprogram. Att vinna
befolkningens stöd och förtroende ansågs vara av avgörande betydelse för re
geringen i Kabuls möjligheter att behålla makten. Om receptet låter bekant,
så är det inte konstigt; Braithwaites framställning är full av implicita paralleller
till dagens militära verksamhet i landet.
En annan myt som här avlivas är att de Stingerrobotar som snudd på blivit
ikonografiska för bilden av kriget åtminstone i väst - och som USA på olika
vägar försåg Mujahedin med, knappast spelade någon större roll för krigets
utgång. Lufrvärnsrobotarnas effektivitet neutraliserades förhållandevis snabbt
av nya sätt för piloterna att manövrera på. Totalt förlorade Sovjetunionen om
kring 330 helikoptrar i Afghanistan. USA förlorade som jämförelse omkring
5 000 i Vietnam. 1
1.

Hänsyn måste dock tas till att krigens omfattning i antalet insatta soldater och förluster
skiljde sig åt. Under Vietnamkriget tjänstgjorde totalt under hela konflikten 2,5 miljoner
amerikanska soldater i Vietnam. Motsvarande siffra för Afghanistankriget var cirka 600 000
sovjetiska soldater. USA förlorade i Vietnam något mer än 50 000 soldater och Sovjetunio
nen omkring 15 000 i Afghanistan. Om dessa proportioner appliceras på den av Braithwaite
anförda statistiken för förlorade helikoptrar, uppgick de sovjetiska förlusterna till mellan
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Ytterligare en myt som Braithwaite går i klinch med är den som utpekar
vissa delrepublik.er som särskilt drabbade i krigsansträngningen. Han visar att
bördorna förvisso inte fördelades lika mellan de olika sovjetrepublikerna, men
också att exempelvis de baltiska republikerna inte var hårdare drabbade än
andra när det gällde andelen stupade soldater, något som tidigare hävdats.
Förhållandet var snarast det omvända; de baltiska dåvarande sovjetrepubli
kerna hörde med 17 stupade soldater per miljon invånare till de minst hårt
drabbade områdena.
Slutligen sätter han Afghanistankrigets betydelse för Sovjetunionens sön
derfall i perspektiv. Av Sovjetunionens väpnade styrkor, tjänstgjorde i snitt
3,4 procent av dem i Afghanistan. Huvuddelen låg i beredskap i Europa. Su
pennakten hade andra och betydligt större problem som spelade en avsevärt
större roll för supermaktens kollaps.
Som slutomdöme kan sägas att det inte råder någon tvekan om att detta
kommer att bli ett standardverk på området. Boken ger perspektiv såväl på
Afghanistans politiska liv, som det sista decenniet av Sovjetunionens historia.
Därutöver ger verket en god insikt i de förhållanden som den 40:e armen
verkade under och tillhandahåller därmed viktiga pusselbitar till Röda armens
militära socialhistoria under perioden. Slutligen ger Braithwaites arbete en
god ingång till dagens situation i landet och en isande föraning om vad som
kan komma att hända efter det att ISAF och USA drar sig ur landet. Detta är
en bok som varmt kan rekommenderas såväl dem med ett intresse för Afgha
nistans och Sovjetunionens historia, som dem med ett intresse för problemati
ken kring modern upprorsbekämpning och irreguljär krigföring.

Fredrik Thisner

20 procent och 30 procent av de amerikanska. Därmed står klart att Viet Cong lyckades
betydligt bättre än Mujahedin i sitt bekämpande av motståndarens helikoptrar.
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Grannar på gränsen till sammanbrott - slaget vid Adrianopel år 378
Alessandro Barbero, Barbarernas dag. Slaget vid Adrianopel 9 augusti 378,
Höör: Agerings, 2011, 199 s.
Slaget vid Adrianopel är en händelse som enligt vissa historiker är centralt för
förloppet i Roms fall, den antika epokens slut och medeltidens ingång. Det är
detta slag, dess förhistoria och dess efterspel som Alessandro Barbero skildrar i
sin bok Barbarernas dag. Barbero är professor i medeltidshistoria vid Piemonte
Orientale-universitetet i Vercelli i Italien. Han har emellertid inte begränsat
sin produktion till denna period, utan har tidigare även skrivit om bland an
nat slaget vid Watedoo.
Under 300-talets andra hälft hade kejsaren i den östra delen av det ro
merska imperiet till en början goda förbindelser med goterna som höll till i
Donauområdet vid Svarta havet.1 Goterna fick det som vi idag skulle betrakta
som u-hjälp, inte minst i form av leveranser av livsmedel, något som på sikt
också gjorde deras ekonomi beroende av bistånd. Roms intresse för goterna
var på inget sätt rent humanitärt; tvärtom fanns vinster att göra. Det var bland
goterna som många legosoldater rekryterades för krigföringen mot Sassanider
na (Perserrikets efterföljare) den enda stat som kunde utmana Rom på nå
gorlunda lika villkor. Eftersom en variant av värnplikt hade återinförts, kunde
man därutöver låta män i utskrivningsbar ålder friköpa sig om legosoldater
istället kunde rekryteras. På så sätt kunde staten i bästa fall också tjäna sig en
hacka. Därutöver tillhandahöll goterna slavar och annan typ av nödvändig
arbetskraft. Lojaliteten hade emellertid sina begränsningar. När en usurpator
utmanade kejsaren, erkände goterna honom. Utmanaren bekämpades dock
framgångsrikt. Biståndet till goterna drogs in och expeditioner skickades ut
för att straffa dem för deras lojalitetsbrott. Goterna pressades sedan ytterligare
av hunnerna som satt sig i rörelse från Centralasien. Allt fler av de gotiska
stammarna begärde år 376 inträde till riket för att rädda sig. Detta skedde
också i en spektakulär överskeppningsoperation över Donau. Den bakomlig
gande tanken var att flyktingarna skulle få en bit jord, eftersom vissa områden
föreföll ligga öde under 300-talets andra hälft, eller engageras i den romerska
I.

Riket hade ännu inte delats i två halvor (Öst- respektive Västrom) när Barberos skildring
utspelas. Detta skedde först år 395, men imperiets ledning var i praktiken under delar av
300-talet uppdelad på flera kejsare - detta trots att fyrkejsardömet formellt upphörde år
324.
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armen. Situationen i mottagarlägret vid Donaus strand blev i det närmaste
ohållbar. Korrupta ämbetsmän och officerare förskingrade stora delar av den
nödhjälp som de nyankomna behövde för att klara livhanken. Under trans
porten av flyktingarna revolterade goterna. Flyktingskaran förvandlades till ett
plundringståg som med tiden blev alltmer tungt beväpnat och som så små
ningom antog formen av en arme. Denna styrka tillfogade ett par år senare
den romerska armen ett svidande nederlag vid Adrianopel.
På detta sätt inleds Barberos skildring av förhistorien till slaget vid Adria
nopel. Verket är indelat i tolv kapitel. De tre första utgör bakgrundskapitel och
behandlar tillståndet i riket under 300-talet, Roms förhållande till barbarerna
i allmänhet och till goterna i synnerhet. De efterföljande sju kapitlen kan sä
gas vara kronologiskt ordnade och skildrar konflikten mellan de invandrande
goterna, slaget vid Adrianopel och dess omedelbara efterhistoria. De två sista
kapitlen fungerar som ett slags vidare utblick. Verket som sådant är förhållan
devis kort, brödtexten omfattar 170 sidor.
Boken är något svårplacerad som genre. Författaren driver inga tydliga
egna teser, argumenterar och polemiserar inte i någon högre utsträckning mot
ett forskningsläge och tycks heller inte komma fram till några egentligen nya
resultat i varje fall markeras de inte på något tydligt sätt. Det är med andra
ord ingen akademisk avhandling som serveras. Men det rör sig heller inte om
en rent populärhistorisk sammanställning. Istället är det källor som till stor
del ligger till grund för sldldringen. Dessa kommenteras också ibland utifrån
källkritiska aspekter. I fotnoter och i bibliografin kommenteras källmateria
let dessutom ytterligare. Källornas redogörelser paras därutöver med en och
annan läsefrukt och en hel del ur egen fatabur. Som populärhistoriskt verk
fungerar framställningen kanske ändå bäst. Skildringen skulle rätt använd
kunna användas på en grundkurs i historia eller militärhistoria, där ju pro
blematiken kring det romerska imperiets fall svårligen går att undvika.
Vad kan då detta verk ge? Som tidigare nämnts är detta lmappast en tes
drivande avhandling eller en akademisk studie, understödd av teoretisk och
metodologisk argumentation. Inte desto mindre kan viktiga insikter göras.
För det första är detta att betrakta som en fallstudie av ett imperiums samman
brott. För det andra belyses detta imperiums förhållande till sina grannar. Här
framgår att relationerna mellan imperiet och dess "barbariska'' grannar blivit
mer diversifierade med tiden, något som blir särskilt tydligt vid en jämförelse
med Susan P. Matterns Rome and the Enemy: Imperial Strategy in the Principate
där hon analyserar bland annat detta under prindpatet (27 f. Kr.-184 e. Kr.).
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Här framgår att synen på barbarerna är stadd i omvandling. Åtminstone i
retoriken framträder nu ett mer humanitärt synsätt, något som nog till en del
kan hänga samman med att goterna under 300-talet var på
att bli kristna,
en process som också det romerska imperiet höll på att genomgå. Det är för
övrigt från detta århundrade den gotiske biskopen Wulfilas bibelöversättning
stammar. Ett annat faktum som också är slående är det stora beroendet av ut
ländska legosoldater och utländsk arbetskraft som nu gjorde sig gällande. Att
värva utländska legoknektar började nu bli lika strategiskt viktigt som det förr
var att ordna fram ordentliga löner åt legionärerna. Tydligt är alltså att 300talets romerska rike fungerade enligt andra principer än tidigare.
För det tredje görs även en intressant analys av de gotiska immigranternas
integration i imperiet. Vid det här laget har statens ämbetsmän och officerare i
hög grad varit utlänningar eller söner till utlänningar en längre tid. Fenomenet
var i sig alltså inte något nytt, även om just goterna som grupp efter slaget vid
Adrianopel onekligen tilldrar sig ett särkilt intresse. På det hela taget förefaller
goterna ha blivit någorlunda väl integrerade i det sena romerska samhället,
även om undantag förekommer. Alarik, som ägnas ett visst utrymme i en
utblick, framstår för eftervärlden som en sådan figur, en gotisk "hellraiser"
och civilisationsförstörare. Alariks plundring av Rom år 410 hamnar däremot
i Barberos skildring i ett annat ljus. Istället för att betrakta Alarik som en bar
barkonung, lysten efter byte, lyfter Barbero fram det faktum att Alarik faktiskt
också var romersk karriärofficer och som sådan givetvis själv försökte få ut så
mycket som möjligt av vad det militär-politiska systemet hade att erbjuda.
Alarik måste därutöver hålla sina egna soldater på gott humör, ett problem
han på inget sätt var ensam om att ha. När Alarik plundrade Rom år 410,
vilket för övrigt är ännu ett av dessa konkurrerande märkesår för Västroms fall,
agerar han enligt Barbero egentligen enligt samma logik som romerska gene
raler och tronpretendenter tidigare gjort - låt vara att plundringen av staden
var en extrem åtgärd. Snarare än att lyfta fram det faktum att Alarik är got,
lyfts istället kontinuiteten i en romersk militär-politisk tradition fram. Det
behövdes ingen Alarik för att plundra Rom, så går hårdraget resonemanget,
det hade vilken "äktromersk" general som helst kunnat göra under liknande
betingelser.
Om något kritiskt skall sägas om skildringen är det för det första otydlig
heten kring vilket Rom som avses och vars fall slaget vid Adrianopel skall ha
haft betydelse för. Slaget utkämpades i de områden som bara ett par årtionden
senare tillhörde Östrom. Östrom gick som bekant slutligen under 1453. De
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områden som sedermera skulle tillhöra Västrom, drabbades däremot inte di
rekt av händelserna på 370-talet. Västrom gick enligt skolboken under år 476,
även om det måste betraktas som en sen datering. Det tycks som om Barbero i
första hand avser imperiet som en sammanhållen enhet. Denna enhet var i re
aliteten däremot undergrävd redan innan 370-talet. I andra hand förefaller det
vara Västrom som avses,
då mer som ett indirekt resultat av händelserna
på 370-talet. Här hade det varit bra med mer konkretisering i framställningen,
både avseende vad som åsyftas samt kring orsak och verkan.
Ytterligare en kritisk synpunkt som kan föras fram rör författarens fram
hållande av 300-talet som en ordningens tid i imperiet efter 200-talets kriser.
Detta sker redan i bakgrundsteclmingen. Syftet med detta är från författarens
sida rimligen att än mer framhäva slaget vid Adrianopel 378 som historisk
vattendelare. Allt eftersom skildringen flyter på framkommer emellertid att
ordningen tycks vara ett ganska ytligt fenomen. På de statliga godsen saknas
arbetskraft och vissa områden och nu rör vi oss ändå i imperiets mer tätbe
folkade delar hotas av avfolkning. Armen kan inte längre rekrytera soldater
från den egna befollmingen i tillräcklig utsträclming, utan är beroende av le
golmektar från olika stammar utanför rikets gränser för att hålla rikets fiender
stången. På vissa håll, efter det att de gotiska flyktingskarorna revolterat, är
civilbefolkningen dessutom benägen att göra gemensam sak med dem då de
ser lite att vinna på att betala höga skatter till en stat som ändå inte kan freda
gränserna. Därtill kommer en omfattande korruption bland statens ämbets
mannakårer samt religiösa motsättningar, inte minst mellan olika kristna fa
langer (katoliker och arianer). Det är med andra ord ganska mycket som tyder
på att den dynamik som så småningom leder till rikets delning och Västroms
fall redan gripit vitt omkring sig. En utförligare diskussion av den gotiska
flyktingkrisen och det efterföljande slaget i relation till sådana grundläggande
strukturella förhållanden vore därför också önskvärd, inte minst eftersom det
är den problematiken som legitimerar och bär upp skildringen.

Hr:drik Thisner

281

Militärhistorisk tidskrift 201 l"-2012

Från mellanblå via fältgrå till kamouflage modell 90
Simon Olsson, Svenska armens uniformer 1875-2000, Medströms bokförlag,
Stockholm, 2011. 192 s. il!.
Intresset för uniformer i allmänhet, och svenska dito i synnerhet, finns se
dan länge hos delar av befolkningen och sannolikt även inom läsekretsen för
denna tidskrift. Den, liksom denna recensent som vill fördjupa sig i ämnet har
emellertid hittills varit hänvisad till, dels olika föråldrade och knapphändiga
beskrivningar, dels upplysningar från samlare och andra personer med samma
intresse.
Erik Bellanders praktverk Dräkt och uniform från 1973, vilken täcker i
princip samtliga uniformer som burits inom armen från Gustav Vasas dagar,
har betraktas som ett gediget standardverk. Denna bok är emellertid nu fyrtio
år gammal och täcker naturligtvis inte den senare utvecldingen. V idare belyser
den inte närmare detaljer såsom tjänstetecken och varianter, för vilket man är
hänvisad till vissa äldre rullor, uniformsbeskrivningar i olika regementshisto
riska verk och liknande, samt vissa speciella handböcker, artiklar och vägled
ningar, exempelvis äldre upplagor av den så kallade Militärkctlendern och Tore
Karlssons Uni:formsdetaljer en samlares minnesanteclmingar från 1995.
Denna brist på ett övergripande, detaljerat och tillförlitligt uppslagsverk
på detta område
emellertid, såvitt gäller 125 års uniformer för armen intill
det senaste sekelskiftet, till stor del nu botats av Simon Olsson med stöd av
personal vid Statens försvarshistoriska museer (SFHM). I förordet förutskick
ar SFHM:s dåvarande 1 . försvarsantikvarie Christian Braunstein efterföljande
verk över den karolinska/gustavianska perioden respektive tiden 1815-1875,
samt även över marinens och flygvapnets uniformer. En sådan gärning väl
komnas säkerligen varmt av alla med intresse för uniformer.
Boken är rikt illustrerat med både äldre och nytagna bilder, av persed
lar, tjänstetecken samt personer som bär dem i olika miljöer. Framställningen
stöds vidare av en omfattande notapparat och en källförteckning. Språket i
boken är trevligt utformat men, som lämpligt i ett verk av denna karaktär,
också normalt stringent utformat. Uniformsbeskrivningarna är uppdelade
på uniform m/ä som beskrivs på omkring 60 sidor, armens uniformer under
1900-talet som beskrivs på ungefär 100 sidor, samt ett kortare avsnitt om
andra uniformer, utformade för landstormen, hemvärnet, lottakåren, svenska
frivilligkåren samt
de norska respektive danska polistrupperna.
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Uniform m/ä upptar som väntat en relativt stor plats i boken. Som den
invigde känner till beror detta på att denna uniform i själva verket, dels består
av ett stort antal persedlar och tjänstetecken, vilka fastställdes och förändrades
vid flera olika tidpunkter från 1845 och framåt, dels på att uniformen till
relativt stor del skiljde sig mellan olika förband och truppslag. Dessutom före
kom den officiellt i tre olika nyanser av blått, vilket i praktiken och på grund
av olika faktorer också blev ännu fler nyanser. Avsnittet om uniform m/ä är
i huvudsak uppdelat på de olika stabernas och truppslagens skilda varianter
av uniformer, samt på en beskrivning av de olika persedlarna, tjänstetecknen
med mera. Den vetgirige kan i detta avsnitt inhämta mycken kunskap om
persedlarna och tecknen.
Avsnittet om armens uniformer under 1900-talet börjar med försöksuni
formerna m/02 och m/03 och avslutas med den nuvarande fältuniform m90
och några varianter av denna. Naturligtvis beskrivs de relativt välkända m/10,
m/23, m/39, m/52, m/60 och den nuvarande m/87. Dessutom beskrivs andra
mindre kända varianter, exempelvis "m/indisk" (en variant av försöksuniform
m/56), vilken togs fram för insatsen i Sinai/Gaza samma år).
Eftersom uniformer från officiellt m/06 och i praktiken m/10 var enhetsu
niformer, avsedda att bäras med särskiljande truppslags- och tjänsteställningsinom hela armen, är beskrivningarna av en enskild 1900-talsuniform
inte lika omfattande som beskrivningen av uniform m/ä. Likväl kan den vet
girige normalt inhämta mycket detaljerade upplysningar om persedlarnas,
tjänstetedmens och andra detaljers utformning, vanligen rikt illustrerat med
bilder. Jag är själv övenaskad över den stora mängden av fastställda persedlar
och tecken som förekommit.
Jag anser sammanfattningsvis att Simon Olsson och SFHM har tagit fram
en mycket bra bok, som belyser och sammanfattar det täckta området på ett
föredömligt sätt. Simon Olsson anger att arbetet med att söka information
till boken varit mycket tidskrävande, vilket inte är förvånande. I förordet spår
Braunstein att specialister på olika områden kanske kommer att hitta fel, men
välkomnar att dessa då meddelas SFHM. Det beskrivna ämnet är stort och
detaljrikt och man får hoppas att påpekanden då samlas upp, för att korrigera
och komplettera en inom en förhoppningsvis inte alltför lång framtid utgiven
andra upplaga av boken, Jag tror nämligen att boken inom kort borde bli
slutsåld.
Inom avdelningen för konstruktiv kritik är det inledningsvis inte utan att
man undrar varför verket anges börja år 1875 och inte år 1845 det år Oscar I
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efter sitt trontillträde fastställde den från Preussen inspirerade uniform vilken
lade grunden till vad vi numera känner som uniform m/ä. Måhända att det
bara är fråga om en något missvisande förenkling, eftersom flertalet beskriv
ningar också täcker persedlar, tjänstetecken och annat från tiden före 1875.
Vidare kan det konstateras att författaren på vissa ställen i boken har
samma problem som armeförvaltningen då det begav sig; nämligen att ange
respektive inköpa rätt blå nyans för de olika varianterna av uniform m/ä. Det
fanns officiellt tre blå nyanser för uniform m/ä; blå, mellanblå och mellanblå
något ljusare. Den mellanblå bars endast vid fortifikationen och den något
ljusare endast vid fyra kavalleriförband (K 1, K 2, K 6 och K 8). Övriga trupp
slag och förband bar den "normala" blå, vilken var relativt mörk i nyansen.
Liksom för fortifikationen har den ljusare kavallerinyansen varierat något över
tiden, beroende på tillgången till tyg i rätt nyans. Bilderna på sidan 38 visar
detta tydligt.
I avsnittet för uniform m/ä saknas tyvärr bilder på en del av persedlarna.
Vissa saker, exempelvis nästan alla axelklaffar samt axeltränsar, återges endast
med svartvita bilder hämtade från äldre rullor. Även i avsnittet om armens
uniformer under 1900-talet saknas tyvärr bilder på en del av persedlarna och
ibland i svartvitt. Jag anser att detta är en brist, vilken
tjänsteteclmen
förhoppningsvis kan rättas till i nästa upplaga genom nytagna fotografier.
Sedan, och eftersom jag har viss fördjupad kunskap rörande främst uni
form m/ä och andra äldre uniformer för Kungliga Fortifikationen, är det svårt
att avstå från att påpeka vissa av de fel eller otydligheter som boken, trots goda
källor, anger rörande dessa uniformer, vilka efter delningen av Fortifikationen
1937 också bars vid Fortifikationskåren samt ingenjör- och signaltrupperna.
Mina kunskaper rörande övriga truppslags m/ä, samt senare uniformer, är i
huvudsak för grunda för att jag ska kunna uttala mig om dessa med någon
större säkerhet.
Först skall här konstateras att Fortifikationens organisation förändrades
kraftigt under den tid boken säger sig täcka, vilket kan vara svårt att återge
kortfattat. Mer korrekt än vad som anges på sidorna 22 och 92 är dock att
Fortifikationen den 1 juli 1937 delades upp på Fortifikationskåren samt ingen
jör- och signaltruppslaget.
Bilden på sidan 22 föreställer inte någon soldat utan den senare övers
telöjtnanten Axel Norinder, i kollett med officersfanjunkares tjänsteställning
- eftersom han bär officerskollett med axeltränsar för officer men saknar grad
beteclming på krage och mössa. Kolletten för manskap, det vill säga meniga
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och underbefål, inom Fortifikationen saknade bröstfickor och hade axelklaffar
i plaggets mellanblå fårg.
Måhända att det på sidan 60 kunde upplysas om att manskapet inom
Fortifikationen hade en svart axelklaff på vapenrocken och att manskapet på
de två förbanden som fanns före 1902, mellan 1894 och 1902 som förbands
tecken bar en romersk etta respektive tvåa och särskiljande livremsspänne.
Manskapet vid Fälttelegrafkåren, Ing 3, bar på sina axelklaffar även på uni
formerna m/ä och m/10 ett gult förbandstecken liknande det som återges
på sida 92 för signaltrupperna på m/23. Beträffande kompanimärkena bars
vid de båda kårerna, under 1800-talet och sannolikt framtill omkring 1902,
också olikfårgade femuddiga stjärnor på olikfårgade bottnar. De förenklingar
år 1930 som nämns på sida 22 innebar att den svarta fårgen helt försvann från
vapenrockens krage och uppslagsklaffar.
Slutligen måste påpekas att vid fortifikationen var alla m/ä livplagg mel
lanblå, således även syrtuten (sida 38). År 1854 hade möjligheten att använda
epåletter till syrtuten utgått och därefter torde den knappast ha använts som
paradplagg, inte heller vid fortifikationen (s. 22).
Beträffande uniform m/10 kan det vara på plats att en gång för alla slå fast
att officerare och underofficerare vid Fortifikationen inte bar någon förbands
siffra intill stjärnan på axeltränsen. Förhandsnummer tillfördes för dessa först
med m/39 och således bar de heller inget nummer på m/23. Detta samman
hänger med att dessa personalkårer tillhörde fortifikationen, eller dess efterföl
jare, och individen endast var placerad vid ett förband (något som för övrigt
upphörde först år 1983).
Fortifikationens på grund av de många omorganisationerna måhända svår
beskrivna äldre uniformer, är sannolikt inte representativa för boken och de
påpekanden som gjorts om dessa drar inte ned helhetsintrycket att boken i
huvudsak förefaller mycket välgjord och fyller ett tidigare stort tomrum. Kun
skaper på detta område underlättar också mycket när det gäller datering av
äldre fotografier. Den kan därför varmt rekommenderas för envar med intresse
för uniformer och för denna period.
Dag Eckerberg
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Svensk general [ amerikanska inbördeskriget
Thomas Risbecker, Tack general! Den sagolika historien om hur en oäkta skåne
påg blev en äkta brigadgeneral i det amerikanska inbördeskriget, Recito förlag,
Borås, 2011. 422 s.
I historien om den tidiga svenska utvandringen vid mitten av 1800-talet domi
nerar berättelser om pionjärer och predikanter som Peter Cassel, Ernst Carls
son och T N Hasselquist. Dessa prästmän med sina följen av utvandrarbönder
har, tillsammans med den spektakulära grupputvandringen av Erik-Jansare
till Bishop Hill, präglat vår syn på denna vår äldsta amerikaemigration. Dess
värre har detta skett på bekostnad av andra viktiga migrationsströmmar och
centrala teman. Ett exempel är de äventyrare, soldater och sjömän som ofta
spelat en viktig roll i att etablera utvandrarmönstren genom historien; män
som också står för ett spektakulärt inslag i amerikaemigrationen.
Ett försök att gestalta ett sådant spektakulärt livsöde är Tomas Risbeckers
bok, Tack general', som skildrar en av de få svenskar som uppnådde generals
grad under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 och som gjorde sig ett
namn utanför den egna etniska minoriteten. Vi vet att så många som 3 000
svenska invandrare lät värva sig till de stridande armeerna under kriget men
också att de allra flesta deltog som meniga soldater för att försvara unionen
och för att kunna kvittera ut värvningspremierna. Carl Stolbrand (stavningen
av hans namn varierar från det svenska Ståhlbrand till mer amerikaniserade
former) är ett av få undantag. Boken berättar Stolbrands och övrig släkts his
toria i femton kapitel där två kapitel utgörs av broderns dagbok från 1840talet som belyser familjeförhållanden och relationen mellan fadern och dennes
söner. Det avslutande kapitlet ägnas åt en diskussion av namnskick.
I bokens första del, "Karriären och omständigheterna," möter vi Stolbrand
i Savannah i slutet av kriget. Stolbrand har blivit brigadgeneral efter att ha
deltagit i en rad betydelsefulla operationer och vi får här lära känna honom
genom lokalhistoriskt material och anekdoter. Stolbrand blir plantageägare
när han köper in sig i den ruinerade söderns godsägarklass men möts av aris
tokraternas misshag och utsätts till och med för ett mordförsök!
Därefter presenteras Stolbrands karriär i inbördeskriget från det att han
sätter upp ett artilleriregemente i Illinois via deltagande i flera viktiga slag i
väst. Risbecker framhåller till och med Stolbrand som en av anledningarna till
att det viktiga slaget vid Champion Hill blev en unionsseger. Segern där ledde
sedan till unionens totalseger i väst i och med den framgångsrika belägringen
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av Vicksburg. Mellan de anekdoter och källor som belyser Stolbrand berät
tas också den övergripande historien om det amerikanska inbördeskriget, om
de svenskar som deltog samt historien om svenskarna i USA - och det görs
ganska väl.
I bokens andra del skildras Stolbrands och släktens historia i Sverige och i
USA. Som så många andra svenska invandrare levde Stolbrand ett liv präglat
av täta karriärbyten under sina första år i USA men målet var att etablera en
egen verksamhet. Han var som många andra invandrare företagsam. Politiskt
var han också typisk och beskrivs i boken som en ivrig anhängare av Lincoln
i presidentvalet 1860. I de följande kapitlen ras släktrelationer till familjen
Tornerhielm och Möller upp tillsammans med en genomgång av hur det gick
för Stolbrands barn i det nya landet.
En aspekt av studien som jag tycker är väl värd att lyfta fram är det om
sorgsfulla arkivarbete som författaren utfört. Rlsbecker har använt en impo
nerande bredd av källor, från officiella armeskrivelser och rapporter till per
sonliga reflektioner av människor som träffat Stolbrand i olika sammanhang.
Även juridiska dokument, brevmaterial och en lång rad tidningsartiklar har
använts. Det framgår av bokkappans författarpresentation att Rlsbecker är en
aktiv släktforskare och en rutinerad arkivräv. Det blir klart av texten att han
behärskar historiska metoder och det framgår också hur passionerat intresserad
han är av personhistoria. Detta intresse blir dock ibland ett "på gott och ont"
eftersom den historiska analysen och nya perspektiv på såväl civilsamhälle som
militär ibland får stryka på foten för ett visserligen intressant persongalleri.
Rlsbecker skriver flyhänt och intresseväckande även om texten skulle mått
bra av en redaktörs skarpa öga för att skära ner omrang och för att minska
antalet omtag som ibland blir något besvärande. Författarens beläsenhet är
imponerande när det kommer till att redogöra för fältslag och historiens sto
ra personligheter, men också här borde en redaktör ha gått in och strukit i
manuskriptet. Utvikningarna blir alltför många och gör att Stolbrand ibland
hamnar på undantag samtidigt som hoppen mellan storpolitiska händelser
och anekdoter riskerar att förvirra läsaren.
Boken är en historisk skildring som är intressant och - särskilt rörande
källgenomgången - genomarbetad men som skulle mått bra av att något läm
na fascinationen för stora män bakom sig en stund och istället lyfta in det
imponerande källarbetet och dess huvudaktörer i en mer meningsfull historisk
kontext. Ibland skyms rentav Stolbrand själv av alla de andra stora män som
trängs i texten. Min största invändning är således att Rlsbecker inte tillräckligt
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varit intresserad av att sätta in Stolbrand i större strukturella sammanhang.
Boken blir alltför mycket släktkrönika och oförblommerad hyllning till en
stark man. Det är inte fel att man lyfter fram kvaliteter hos män och kvinnor
genom historien men formuleringar som "manskapet var mycket imponerat
av Stolbrands skicldighet som hästkarl" gör att jag som historiker börjar reflek
tera över arbetets källkritiska noggrannhet.
I sammanfattning tycker jag ändå att Risbecker skrivit en fängslande och
intressant bok om en mindre känd aspekt av det amerikanska inbördeskriget,
nämligen att svenskar deltog i kriget och till och med kunde göra sig karriärer
på sina insatser. Risbeckers omsorgsfulla källarbete gör att han kan teckna en
imponerande tydlig bild av generalen. Det är lite synd att det som blir kvar är
en något endimensionell pojkboksgestalt. Istället för att fokusera det specifika
hos Stolbrand kunde Risbecker ha valt ett mer fruktbart perspektiv; nämligen
att visa hur han var ett exempel på en svensk tidig invandrare som kunde göra
karriär på sitt deltagande i inbördeskriget. För trots att han var exceptionellt
framgångsrik jämfört med många av sina landsmän så var han också på många
sätt typisk.
Boken är ingen akademisk framställning och ger sig heller inte ut för att
vara det. Det är egentligen en släktkrönika där några teman och personer lyfts
fram väsentligt. Att jag läser den med min akademiska blick fästad på tidigare
forskning och problemorientering kanske inte alltid gör Risbeckers arbete full
rättvisa.

Jimmy Engren
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Tankeväckande om diktaturernas minsta byggstenar
Birgitta Almgren, Inte bara spioner ... Stasi-injiltration i Sverige under kalla
kriget, Carlsson Bokförlag, Stockholm 2011, 289 s. och Johan Perwe, Svensha
i Gestapos tjänst: V140 Babs, Carlsson Bokförlag, Srnckholm 2011, 278 s.
Få läsare av Militäl11istorisk tidsl,rift torde ha undgått den debatt som för
orsakats av Birgitta Almgrens bok om den östtyska underrättelsetjänstens
verksamhet i Sverige i allmänhet och försök att rekrytera svenskar i synner
het. Inte så sällan förvånas man dock av den yrvakenhet som präglat delar
av debatten. Diskussionen om huruvida specifika personer har varit med
arbetare till Ministeriet för Statssäkerhet, Stasi, har pågått i Tyskland ända
sedan DDR:s sammanbrott och räddandet av Stasi-arkiven kring årsskiftet
1989-1990 . Totalt finns 620 000 sådana medarbetare varav de flesta var
"informella medarbetare" eller "IM" som de betecknades av Stasi - från åren
1949-1989 registrerade i säkerhetstjänstens egna handlingar. Tolkningspro
blemen är oändliga, inte minst på grund av koder och täcknamn som använts
för de personer "informella medarbetare", som rapporterade till Stasi. Dess
utom förekom det uppenbarligen också att säkerhetstjänstens folk förfalskade
handlingar för att kompromettera människor, ofta aktiva oppositionella, som
aldrig haft med tjänsten att göra, eller för den delen säkerhetstjänsters no
toriska ovana att överdriva sina egna framgångar. Offentliggörande av arki
vens innehåll kan därmed lätt ruinera människors liv, såväl skyldiga som helt
oskyldiga, och det långt efter det händelserna har ägt rum. Alla dessa problem
har ventilerats i en bred offentlig diskussion i förutom Tyskland, länder som
Estland, Polen och T jeckien. De "svenska'' problemen är ingalunda unika.
Men alternativet är att helt avstå från forskning, ett varken ur vetenskaplig
eller demokratisk synvinkel särskilt lockande alternativ.
Mot denna bakgrund har Birgitta Almgren, i mitt tycke, genomfört en
vetenskaplig prestation av stora mått. Hennes förmåga att orientera sig i de
oändliga mängderna av Stasi-handlingar är imponerande, och hon har också
följt gängse pra.xis gällande anonymisering av de individer som hon har un
dersökt. Att forskning i sekretessbelagt material tidvis måste ske med förbehåll
är självldart, och det finns en lång svensk tradition på området. Alternativet
är nämligen att forskningen inte alls blir av, eller skjuts upp i decennier. Men
sådana förbehåll kräver förståelse och flexibilitet både från den utlämnande
myndigheten och från forskaren för att systemet ska fungera. Turerna kring
den norska säkerhetstjänsrkommissionen på 1990-talet förskräcker i dessa av-
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seenden. I fallet Almgren har agerandet från såväl Säpo som justitiekanslern
visat på en okänslighet för detta grundläggande villkor, vilket är desto mer
anmärkningsvärt eftersom det finns en bred internationell erfarenhet kring
problemen med forskning i just Stasis eller andra säkerhetstjänsters efterläm
nade arkiv (Spanien, Sydafrika, El Salvador, listan kan göras lång).
Typiskt nog har debatten om Almgrens bok i hög grad kommit att
skymma de vetenskapliga resultat som hon har uppnått, nämligen att DDR
i allmänhet och Stasi i synnerhet betraktade Sverige som ett prioriterat land.
Boken ger också en rad exempel på hur man aktivt lyckats värva svenskar
som inofficiella medarbetare, svenskar som långtifrån alltid brann ideologiskt
för Sovjetväldet. I det syftet lyckades man framställa DDR som något av ett
utvecldat folkhem, bara lite fattigare eller hårdare styrt än Sverige. I förvå
nansvärt många fall lyckades det, vilket är nog så förvånande eftersom det i de
flesta fall handlade om väl utbildade och allmänorienterade människor.
Birgitta Almgrens bok belyser hur en hemlig tjänst agerar för att rekrytera
medarbetare och sprida sin världsbild i främmande land. Därmed har förfat
taren inte bara gett ett viktigt bidrag till vår kunskap om det kalla k.rigets
historia, utan också ett antal värdefulla pusselbitar till vår historiska kunskap
om säkerhets- och underrättelseorgans arbetsformer.
Fortfarande i Tysldand, men under en helt annan diktatur, den nazistiska
utspelar sig Johan Perwes välskrivna bok om svenska Dagmar Irmgart, som
mellan 1940 och 1945 var informant, eller Vertrauensperson (V-person) för
den hemliga statspolisen, Gestapo. Johan Perwe har tidigare skrivit en mycket
läsvärd bok om sin morfars, Erik Perwe, tid som svensk kyrkoherde i Berlin
under krigsåren. Nu har han följt Örebroflickan Dagmar Atterling, som år
1922, vid 26 års ålder reser till Tysldand för språkstudier. Men hon gifter
sig, blir Dagmar Irmgart, och kommer att stanna kvar i Tyskland ända till år
1945. En stor del av tiden bor familjen Irmgart i Giessen och här går båda
makarna med i nazistpartiet. Samtidigt umgås paret i kyrldiga kretsar, ma
ken Otto arbetar för en protestantisk kyrldig organisation, och år 1940 tycks
Dagmar ha värvats av Gestapo som informant. Detta skulle flera år senare
komma att bli förödande för henne själv, men i ett kortare perspektiv för flera
av hennes bekanta. År 1942 grips fler kyrldiga oppositionella av Gestapo,
uppenbarligen med information från Dagmar. Folkdomstolen i Darmstadt
utfärdar två dödsdomar och flera års vistelse i tukthus och fängelse för de
anklagade. En av de dödsdömda avrättas omgående med giljotin, medan den
andre benådas till åtta års tukthus. Nu är det blodigt allvar, men inget tyder
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på att Dagmar tvekar inför sin fortsatta samverkan med Gestapo, vilken hon
i och för sig inte kunde välja att dra sig ur. Tvärtom finns flera belägg för att
snarast försöker provocera fram regimkritiska uttalanden ur sina offer. Ytterli
gare ett offer för hennes rapportering till Gestapo, en katolsk präst, ställs inför
folkdomstolen i Berlin i oktober 1943, och döms till döden efter en rättegång
som var överstökad på en timme.
Alldeles innan krigsslutet lyckas Dagmar ta sig hem till Örebro, men är
uppenbarligen i dåligt psykiskt skick. I Tyskland har
i hennes bekant
skapskrets förstått vilken roll hon har spelat, och de allierade kräver 1946
hennes utlämnande. Nu börjar en rättslig cirkus som bland annat innehåller
vistelser på mentalsjukhus (på grund av psykisk ohälsa och överkonsumtion
av lugnande medel) och ett tioårigt straff i arbetsläger, från vilket hon dock
släpps efter knappt tre år.
nya utredningar och en ny rättegång så fri
känns Dagmar slutligen i november 1951.
Men det är en märkt person som vandrar ut från rätten i Darmstadt, och
såväl svenska som tyska tidningar skriver stort upplagda artildar om hennes
rättegång. Så, 1954, inleds en ny rättegång, nu i Kassel, och i en rad vitt
nesmål, inldusive sådana av före detta Gestapomedarbetare, pekas Dagmar
ut som angivare och Gestapoagent. År 1957 avtjänar hon sju månader i ett
fangelse i Frankfurt och friges sedan i förtid, men en villkorlig dom hänger
kvar till 1960. Först år 1962 kan Dagmar åter besöka Sverige som en fri män
niska, 40 år efter det hon lämnade hemlandet för Tyskland. År 1980 dör hon
i Tysldand men begravs i i familjegraven i hemstaden Örebro.
Johan Perwe har skrivit en inte bara medryckande och välskriven bok
om ett lika märldigt som tragiskt svensk-tyskt människoöde. Han har också
bedrivit en omfattande arkivforskning; det är få arkivstenar som Perwe har
lämnat ovända, vare sig i Sverige eller Tyskland. Resultatet har blivit en inkän
nande pussel som frilägger överraskande många sidor av människan Dagmar
Irmgart, men självfallet når inte heller Perwe ända fram till de helt upply
sande förldaringarnas målsnöre. Därtill är problemet alltför komplext.
T veklöst hade Dagmar Irmgart djupa sympatier för Tysldand, men också
för nazismen som ideologi. Hennes mamma hemma i Örebro blev också, ju
längre kriget led, alltmer aktiv inom svenska nazistiska organisationer. Allt
detta kan anses belägga ideologiska skäl bakom hennes arbete för Gestapo,
men frågan är om det är så enkelt. Fallet Dagmar Irmgart illustrerar väl hur
viktiga den hemliga polisens informanter var för att få systemet att fungera,
speciellt i Nazityskland, där Gestapo hade en förhållandevis liten fast perso-
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nalstat för att verka i en sådan utvecklad diktatur som den nazistiska. Utan in
formanterna hade Gestapo stått sig ganska slätt; systemet gav polisen många
ögon och öron ute i vardagen, dit de fast anställda poliserna aldrig kunde nå
fullt ut. Parallellerna till Stasis, förvisso numerärt mycket större organisation,
är givna.
V isserligen var Dagmar Irmgart sannolikt övertygad nazist, och det ända
fram till krigsslutet, men det förklarar ändå inte fullt ut hur hon kunde bedra
och även alctivt försöka få nära vänner och bekanta att avslöja sitt motstånd
mot regimen. Inte ens avrättningar av hennes
tycks ha fått Dagmar att
tveka om den väg hon slagit in på, avsett hennes små möjligheter att själv välja
att hoppa av samarbetet med Gestapo. Några egentliga förmåner, förutom
möjligheten att några gånger resa hem på besök till Sverige, tycks hon inte
heller ha fatt. Inte heller verkar Gesrapo ha behövt utpressa eller på annat sätt
hota henne för att få tillstånd samarbetet. Kvar står den ideologiska överty
gelsen som den enda förldaringen till hennes verksamhet, men inte heller den
känns heltäckande. Kanske är just detta normalt, att den här typen av ganska
långtgående samarbete mellan en vanlig människa och säkerhetspolisen i en
diktatur, inte alltid
sig rationellt förklaras. Men känslan av betydelse och
makt över andra människor, offren för informationen, spelar säkert en viktig
roll. Här finns utrymme för olika psykologiska processen och, definitivt, mera
forskning om dessa, diktaturens minsta byggstenar, de informella medarbe
tarna eller informatörerna, utan vilkas aktiva arbete få totalitära system skulle
kunna överleva.
som utspelar sig 1945Slutscenerna i historien om Dagmar
1954, ger anledning till ytterligare en reflektion kring det här behandlade
ämnesområdet. Om det är de allierade kontrollmyndigheterna i Tyskland på
våren 1946 som begär att få henne utlämnad för rättegång i Tysldand, så är
det säkerhetspolisens personal i hemstaden Örebro som far utreda fallet. Här
kommer vi in på områden som den allmänna säkerhetstjänstens synnerligen
omfattande brevcensur under krigsåren liksom mänsldiga informanter som
förser Säpos föregångare med information, förutom det underlag som på
ficiella och halvofficiella vägar kommer in från 1ysldand. Att demokratin be
höver en säkerhetstjänst för att skydda sig är en självklarhet, men kontrasten
mellan den svenska säkerhetstjänstens verksamhet och de nazistiska respek
tive kommunistiska tjänsterna i Tysldand väcker en hel del funderingar om
gränserna för denna, den demokratiska, säkerhetstjänsts verksamhet. Vad är
rimligt försvar och vilka åtgärder riskerar att urholka den demokratiska stat
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som säkerhetstjänsten ytterst är satt att skydda? Är mera extrema åtgärder
motiverade i tider av krig och krigsfara, ytterst för att förhindra en seger för
demokratins fiender? Frågorna är tidlösa och ständigt aktuella. Det faktum
att sådana tankar väcks i läsarens huvud visar hur principiellt viktiga Alm
grens och Perwes böcker är.

Lars Ericsson Wolke
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En fruktansvärd och läsvärd skildring
Timothy Snyder, Den blodigajorden: Europa mellan Hitler och Stalin, Bonniers
förlag, Stockholm 2010, 567 s. ill.
Denna bok handlar primärt inte om ett krig mellan stater utan behandlar sta
ters krig mot sin egen och andras civilbefolkning. Den berör endast flyktigt de
stora mellanstatliga konflikterna och koncentrerar sig på vilken effekt kriget
hade på de civila, specifikt på olika minoriteter. Forskningen om och jämfö
relserna mellan politiska ledare, särsldlt beträffa.nde Stalin och Hitler, har varit
diger under senare år, ofta med begränsad räckvidd och i vissa fall av begrän
sat värde. Emellertid finns i allt väsentligt ingen konsekvent jämförelse mel
lan den nazistiska förintelsen av judar och de av kommunisterna genomförda
folkmorden. T idigare forskning har primärt studerat antingen det ena eller
det andra. Originalets titel Bloodlands karaktäriserar också hela bokens syfte
att analysera och lyfta fram hur området mellan Tyskland och Sovjetunionen
(Polen, västra Ukraina, Vitryssland och Baltikum) förvandlades till Europas
genom historien blodigaste område. De självständiga stater som existerade un
der mellankrigstiden erövrades och annekterades av de två makter vars främsta
utrikespolitiska mål var att på alla sätt och med alla medel revidera Versailles
frederna från första världskriget.
Folkmorden och Förintelsen inleddes dock inte med andra världskrigets
utbrott 1939 och inte heller med nazisternas fördrivande och mördande av
de tyska judarna. De mer omfattande folkmorden inleddes med den av kom
munisterna planerade massvälten i Ukraina i början av 1930-talet. Snyders
grepp är att se både Hitlers och Stalins massmord som en historia om politiska
massmord till följd av politiska beslut. Samtidigt kan man inte heller se mass
morden som en följd av kriget mellan Tysldand och Sovjetunionen. Stalins
Sovjetunionen var inledningsvis den enda stat som genomförde politiska folk
mord under 1930-talet, och jag använder här begreppet folkmord, eftersom
morden även i Sovjet hade en etnisk och religiös prägel. Det var ofta ukrainare
eller polacker som utsattes för massvält eller mord, inte på grund av att de var
skyldiga till politisk avvikelse eller uttalade motståndare till kommunismen.
Snarare var målet med Stalins folkmord att försvaga och skrämma potentiella
motståndare till underkastelse. När väl kriget inletts och Tyskland angripit Po
len i september 1939 började det tyska folkmordet bli alltmer framträdande.
Det var dock först efter 1941 som förintelsen i dess välkända skepnad tog
form. Även Tysldand använde svält som ett medel för folkmord. Det är detta
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som Snyder ofta poängterar, nämligen att massmördandet har beskrivits som
någonting som försiggick främst i läger av olika slag. I själva verket var det
endast en minoritet av offren som mördades i just läger, bortsett från de rena
tyska dödslägren. Majoriteten svalt till döds i sina lägenheter, på tåg eller på
flykt, avrättades i skogsdungar, i raviner eller innebrändes av sina grannar.
Det mekaniska dödandet i lägren var endast en del av 1930- och 1940-talens
mord.
Snyder redogör detaljerat för de olika skedena i folkmorden på ett krono
logiskt sätt. Det fungerar alldeles utmärkt. Genom kronologin ges en ökad
förståelse för den inre dynamiken i all sin hemskhet. De inledande beskriv
ningarna av Sovjetunionens massvält i Ukraina rymmer såväl metanivå som in
dividuella berättelser. Det kronologiska perspektivet visar också hur systemen
utvecklades till allt högre förfining gällande mördandets hemska metodik. Ti
digare forskning har gällande Sovjetunionen poängterat att folkmorden främst
var effekter av den lokala organisationens göranden, även om ramdirektiven
kom direkt från Moskva. Snyder menar tvärtom att folkmorden på ukrainska
och polska bönder under kollektiviseringen detaljstyrdes från Moskva. Han
tonar i motsats till detta ned de nazistiska folkmorden under de första åren av
nazisternas välde. Judarnas utvandring under förödmjukelser var en kompo
nent, men de första koncentrationslägren (Dachau, Lichtenberg, Sachsenhau
sen, Buchenwald och Flossenburg) var anspråkslösa jämfört med Gulag menar
Snyder. Likaså fanns ingen likhet mellan Tyskland och Sovjetunionen när det
gällde avrättningar. Snyder lyfter fram att det under 1937 och 1938 utdömdes
267 dödsdomar i Tyskland medan det i Sovjetunionen utdömdes 378 326
dödsdomar endast i samband med kulakoperationen (s. 111-112).
Slutsatsen är definitiv och Snyder menar att Stalin var massmördandets
verklige pionjär. När kriget väl inletts och Tyskland expanderat kom dock
denna stat att bli massmordens verkliga motor. Jämförelsen visar således på
den kronologiska dimensionen i folkmorden, där dessa avlöser varandra. Den
tyska armen var nämligen också pionjär i mord, särskilt i krigen på östfronten.
I Polen genomförde Wehrmacht mord på såväl polska soldater som på civila.
Dynamiken var densamma som i de sovjetiska folkmorden på ukrainare och
polacker, nämligen att utrota möjligheten till motstånd genom att skrämma
befolkningen till underkastelse och genom att mörda ledande polacker. Det är
ur detta perspektiv som de sovjetiska massakrerna av polska officerare i Katyn
måste ses och på samma sätt ska germaniseringen av västra Polen förstås.
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Det finns dock en viss risk att nazismens brott mot mänskliga rättigheter
relativiseras. Men Snyder poängterar också att de tyska folkmorden pågick
trots att det drog resurser från krigföringen, inte minst avseende transporter.
Men de visar samtidigt på en annan dimension i nazisternas ekonomiska tän
kande; hur de ockuperade områdena förväntades betjäna moderlandet ekono
miskt. För att detta skulle vara möjligt måste områdena producera väsentliga
överskott och således måste stora delar av befollmingen försvinna. Därmed
fanns en hemsk ekonomiskt rationell tanke med att utplåna och låta männis
kor svälta till döds. Det var kanske inte rationellt för den dagliga higföringen,
men väl för den perverterade framtiden. Snyder menar här också att Stalin an
vände kollektiviseringen på samma sätt, nämligen som ett alternativ till extern
expansion. Därför skulle territorier inom Sovjetunionen tjäna samma syfte
som nazisternas externa imperialism.
Timothy Snyders bok är värdefull genom sin fokuserade jämförelse, det
vill säga i förklarandet av den perverterade rationalism som låg bakom nazis
ternas och kommunisternas folkmord. Jämförelsen visar på den ohygglighet
som inrymdes i det som var logiskt uträlmat på ledande håll. Bokens värde
ligger dock inte i de hårresande detaljerna utan i den kronologiska och kon
struktiva jämförelsen där fokus ägnas åt staternas krig mot sin egen och andras
civilbefollming.

Fredrile Eriksson
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Om kvinnornas inträde i militär verksamhet
Fia Sundevall, Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sve
rige 1865-1989, Stockholm, Makadam förlag, 2011, 272 s.
Ser man till hur människor i allmänhet betraktar olika yrkesgrupper utgör
militära yrken kanske den grupp som tydligast kopplas till en manlig sfär.
Först 1989 fick kvinnor formell rättighet att utöva alla former av militärt
arbete och den allmänna manliga värnplikten avskaffades så sent som 2010.
Därtill kan läggas att männen fortfarande är i överväldigande majoritet inom
försvaret. Man skulle med utgångspunkt i dessa förhållanden kunna fråga sig
varför man ska undersöka hur ett manligt monopol på militärt arbete brutits,
när det i praktiken synes vara långt kvar innan militär verksamhet ses som
könsneutral. Fia Sundevall lyckas emellertid i sin avhandling Det sista man
liga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989visa hur en
sådan fråga kan vara fruktbar genom att ta fasta på att militär yrkesutövning
var den sista offentliga sfären som kvinnor gavs formellt tillträde till, vilket
bidrar till att problematisera bilden av militär verksamhet som något själv
ldart manligt.
Sundevalls undersökning omfattar en period som sträcker sig från 1865
till 1989. Valet att låta studien ta sin början 1865 har sin bakgrund i bildandet
av Damkommitten (underavdelning till Svenska Röda korset), som framhålls
som den första svenska försvarsfrivilliga kvinnoföreningen. Dess verksamhet
var framförallt inriktad på att lindra krigets verkningar genom sjukvård och
till dess inledande verksamhet hörde insamling av pengar till krigssjukvården.
Under inflytande från bland annat Florence Nightingales arbete i Storbritan
nien utvidgades dock intresseområdet till att även involvera utbildningen av
krigssjuksköterskor. Detta kan i sig ses som ett steg närmare den militära
sfären, även om det skedde på ett område som betraktades som kvinnligt.
I det avseendet framstår bildandet av Svenska Kvinnoföreningen för
fosterlandets försvar (SKFF) år 1884 som ett större steg. Till skillnad från
Damkommitten gav man sig genom sitt intresse för materiel till stridande
förband in på vad som måste betraktas som en strikt manlig sfär, trots att
SKFF:s verksamhet var begränsad till insamlingsverksamhet. Intressant nog
synes denna verksamhet ha varit mer uppseendeväckande än utbildningen av
krigssjuksköterskor, vilket visar på betydelsen av föreställningar kring manligt
respektive kvinnligt.
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Även om det skedde en ökning av det kvinnliga engagemanget för landets
försvar under 1900-talets första årtionden, och då särskilt i samband med de
försvarsansträngningar som första världskriget medförde, kom nästa milstolpe
först 1924 i och med framväxten av den svenska lottarörelsen. Denna verk
samhet, som tillkom efter finsk förebild, hade inledningsvis förplägnadstjänst
som sin huvuduppgift, även om man även ägnade sig åt insamlingar, sjukvård
och sömnad. Också i detta avseende kan verksamheten snarast ses som en
bekräftelse av redan rådande normer gällande manliga och kvinnliga arbets
uppgifter. Detta understryks bland annat av att lottarörclsens operativa verk
samhet inledningsvis var begränsad till fredstid. Det ändrades dock vid mitten
av 1930-talet, då möjliga kvinnliga hjälpinsatser i händelse av krig fastställdes
som stabs-, sjukvårds- och förplägnadstjänst inom hembygden.
De ansträngningar som det svenska samhället utsattes för i samband med
andra världskriget bidrog emellertid till att ytterligare flytta fram gränsen för
kvinnliga insatser till landets försvar. Det tydligaste exemplet på detta var re
kryteringen av frivilliga luftbevakare från och med maj 1940, vilken riktade
sig till både kvinnor och män som inte omfattades av värnplikten. Som Sun
devall redovisar var ungefår 40 procent av de sökande kvinnor och 1943 hade
Sverige 5 600 kvinnliga luftbevakare (s. 63). Att detta var ett tydligt brott mot
mellankrigstidens syn på kvinnors uppgifter märks kanske tydligast i att även
de kvinnliga luftbevakarna omfattades av en grundläggande vapenutbildning,
ett utbildningsinnehåll som levde kvar även efter kriget.
Sundevall visar också hur denna utvidgning av kvinnornas roll i försvarsan
strängningarna följdes av en omdefiniering av luftbevakningsstjänstgöringen
till en verksamhet som lämpade sig väl för kvinnor, då den präglades av långa
perioder av händelselös väntan, under vilka en kvinna kunde sysselsätta sig
med exempelvis stickning.
Undersökningen av tiden från andra världskriget fram till mitten av 1970talet visar i och för sig att andelen kvinnor i försvarsfrivillig verksamhet mins
kade efter krigsslutet, men att tillbakagången till skillnad från många andra
länder inte var lika stark i Sverige. Sett till antalet medlemmar ökade engage
manget inom Sveriges lottakårer under i stort sett hela 1950-talet. Som förl<la
ring till denna utved<ling anger Sundevall bland annat den hotbild som kalla
kriget innebar, vilken gav upphov till en fortsatt stark efterfrågan på kvinnlig
frivilligpersonal. Detta ledde till att man från såväl krigsmaktens som det poli
tiska etablissemangets sida uppmuntrade kvinnors engagemang.
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Under 1960-talet drabbades lottarörelsen av vikande medlemssiffror, vil
ket på sikt bidrog till att frågan om kvinnors rätt till militära anställningar
lyftes upp på den politiska dagordningen. I och för sig hade frågan berörts
redan i början av 1960-talet, då Folkpartiets ungdoms- och studentförbund
tog upp den principiellt, men det var flygvapenchefen Lage 1hunberg som
lade fram ett konkret förslag 1968. I detta förslag var emellertid flygförare och
chefskap inom förband med markstridsuppgifter undantagna. Vidare spelade
jämställdhetssträvanden inte någon avgörande roll för detta förslag, utan det
utgick framförallt från flygvapnets behov av att utöka sin rekryteringsbas.
När frågan väl nådde regeringen kom den att i det fortsatta utrednings
arbetet att förvandlas från en bemanningsfråga till en jämställdhetsfråga. Att
det från att frågan först väcktes tog över tjugo år att fa bort alla formella hin
der för kvinnors möjlighet till militär karriär har flera förklaringar. Dels fanns
det trots ett pågående jämställdhetsarbete på andra områden fortfarande en
grundmurad föreställning om militär verksamhet som något exklusivt man
ligt. Detta märks inte minst i att förändringarna av regelverken skedde stegvis
för att på sätt "vänja männen" (s. 171). Dels fanns det rent praktiska problem
i och med att en militär karriär förutsatte genomförd värnplikt, vilket var en
exklusivt manlig skyldighet. I det rådande politiska klimatet fanns det inget
stöd för införandet av en könsneutral värnplikt, utan lösningen blev i stället
att de kvinnor som ämnade beträda den militära banan fick genomgå värn
pliktsutbildning på frivillig basis.
Vidare tar Sundevall även upp lottakårernas roll i samband med utveck
lingen mellan 1960 och 1989. Sundevall visar här, till skillnad mot lottarörel
sens egen historieskrivning, att lottarörelsen långtifrån var drivande i frågan
om kvinnors rätt att söka sig till officersyrket. Snarare framträder bilden av en
rörelse som var avvaktande i frågan under hela 1960-talet. Det dröjde ända
till 1973 innan lottarörelsens riksförbund tog ställning för kvinnors militära
yrkesrätt. Därefter blev man å andra sidan aktiv i frågan och deltog även i det
praktiska arbetet för reformens genomförande.
När Sundevall avslutningsvis summerar sina resultat presenteras ett försök
till förklaring av denna minst sagt långdragna utveckling. Med utgångspunkt
i avhandlingens olika delstudier tecknas bilden av en utveckling som präglats
av en växelverkan mellan synen på manligt och kvinnligt och den praktik som
kvinnornas arbete inom krigsmakten inneburit. I detta sammanhang lyfts
särskilt de påfrestningar som andra världskriget innebar fram som viktiga för
att förstå utvecklingen.
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Som framgått är det ett högst ambitiöst projekt som Sundevall tagit sig an
och att döma av avhandlingens titel finns även ambitionen att belysa genusre
lationer inom militärt arbete på ett mer generellt plan. Att studera detta under
en period på drygt 120 år är något som svårligen mäktas med inom ramen för
en akademisk avhandling, vilket lätt öppnar för kritik. Titelns fokus på det
manliga militära monopolet blir exempelvis att se som något missvisande, då
det framförallt är kvinnornas väg in i den militära sfären som studeras. Vidare
medför även betoningen av yrkesutövning en viss avgränsningsproblematik i
och med att mycket av studien rör andra former av arbete. Likaledes innebär
gränsen för vad som är att räkna som militärt arbete ytterligare ett problem.
Det är lätt att hitta möjliga sätt på vilka avhandlingens undersökningsom
råde hade kunnat avgränsas. Som framgår blev kvinnors rätt att delta fullt ut i
militär verksamhet en fråga först på 1960-talet. En betydligt snävare avgräns
ning av vad som utgör militärt arbete skulle också kunna tänkas. Studien hade
också kunnat koncentreras till debatten kring frågan, och de föreställningar
och värderingar en sådan debatt speglar. Sådana avgränsningar hade inte bara
möjliggjort mer djuplodande studier inom begränsade områden, utan hade
även gjort studien svårare att kritisera.
I mina ögon hade emellertid en sådan studie varit till mindre gagn för
den fortsatta forskningen på området. Det faktum att Sundevall studerar såväl
debatt som materiella förhållanden gör att studien, på ett helt annat sätt än
många andra studier av genus, tar ett helhetsgrepp kring frågan om kvinnors
väg mot rätten till militär yrkesverksamhet. Som framgått visar också studien
att det snarare var de materiella förhållandena än uttalade diskurser som drev
urvecldingen framåt, även om förändringarna bäst besk.rivs som ett slags väx
elverkan.
Därmed är Sundevalls avhandling att se som ett verldigt pionjärarbete i
och med att hon genom sin studie kartlagt ett till stora delar outforskat om
råde inom svensk militärhistoria, och hon skulle utan problem kunna ägna
hela sin fortsatta forskargärning åt fördjupade studier med utgångspunkt i sin
avhandling.

Esbjörn Larsson
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På spaning efter ett kustartilleri som försvunnit
Tim Eriksson och Alexander Olsson, Bunkerbol,en: hundra år av svenska kust
befastningar, Fort & Bunker, Skurup 2011, 231 s. il!.

Bunkerboken handlar om allt från små skyttevärn till stora kustartilleri- och
armens artillerianläggningar, vilket författarna sammanfattar under ett be
grepp - bunker. De två författarna har veterligen ingen militär erfarenhet från
kustartilleriet, men berättar i förordet att de sedan barnsben upplevt att med
ficklampa smyga runt i gamla mörka och övergivna befästningar i skärgården.
Förutom de övergivna befästningarna fanns det också gott om avspärrade om
råden bakom taggtråd, stängsel och förbudsskyltar. När nedläggningen av det
svenska kustförsvaret började bli aktuell inledde författarna en resa runt våra
kuster för att ta reda på vad som fanns bakom förbudsskyltarna i avsikt att i
text och bild dokumentera detta innan det försvann helt. Snart föddes tanken
att sammanställa den 100-åriga tidsepok som huvuddelen av kustbefästning
arna var exempel på, i en bok. Författarna fick härigenom ett särskilt stort
intresse för kustartilleriet och driver sedan flera år en egen hemsida, www.
kustartilleriet.se där hela kustartilleriets freds- och krigsorganisation, ingående
materiel, alla tjänstegrenar med mera redovisas.
Författarna säger att de är imponerade över de resurser som lagts ner på alla
våra kustförsvarsanläggningar. De säger att det inte tycks finnas en meter av
vår kust som inte har rekognoserats och utvärderats för att bli försvarsplanerad.
Om alla kustförsvarsanläggningar skulle skildras hade omfanget blivit mycket
stort. Därför har man begränsat bokens innehåll till att innehålla särskilt in
tressanta kustavsnitt/områden och lyft fram typexempel på befåstningar som
även kan ha förekommit på andra håll. Det finns alltså vissa geografiska delar
av vårt kustförsvar som ej omnämns i boken. Men det omrang som boken
representerar är stort nog ändå.
Detta är en unik bok. Ingen har tidigare i ord och med många bilder visat
hur kustartillerianläggningar från olika tidsepoker såg ut under skyddande
lager av berg och betong. Fasta kustbefåstningar har alltid varit omgivna av
en stark sekretess, alltså inte bara "Hemlig" utan i de flesta fall "Kvalificerat
hemlig." Detta gällde särskilt kustartilleriets minvapensystem.
Det inledande kapitlet speglar angriparens och försvararens möjligheter att
anfalla genom respektive försvara våra skärgårdar. Vapenteknikens utveckling
skildras från 1300-talet och framåt liksom befåstningstelmikens utveckling.
Vapen- och befåstningsteknikens utveckling sammanföll på ett gynnsamt
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sätt på 1930-talet så att robusta och slagkraftiga, enligt dåtida uppfattning,
kustartilleribatterier kunde byggas allt längre ut i skärgårdarna. I Stockholms
skärgård kom
befästningar att benämnas "Havsbandslinjen". Kapitlet
redovisar också kortfattat genom ritningar av befåstningar och beskrivningar
de olika kustartillerisystemen som byggdes över tiden.
Därefter skildras på drygt 150 sidor representativa områden där kustartil
leriförband löst invasions- och inloppsförsvarsuppgifrer. Efter detta följer ett
exempel på ett artilleriförband som organisatoriskt tillhörde armen och ingick
i Kalixlinjen. Pjäserna utgjordes av före detta fartygsartilleri, i detta fall från
pansarkryssaren Fylgia. Sedan följer en djupdylming i några av kustartilleriets
artilleri- och minsystem, för att avslutas med en översikt över de olika typer av
värnkanonförband som funnits vid våra kuster. Boken avslutas med ett kapitel
om närförsvars och maskeringstelmik. Det är
bra att boken innehåller
en ordlista, alla är inte bekanta med begrepp inom fortifikation eller artil
lerisriska termer som rör pjäser, eldledning och så vidare. För den som önskar
studera kustförsvaret djupare är det också värdefullt att källor och litteratur
tydligt redovisas.
Det första kustartilleriförsvarade område som beskrivs är Slite. Utveclding
en skildras från när Karlsvärds fästning byggdes på Enholmen under 1600och 1700-talen. Därefter anlades Enholmens fästning 1854-1858. In på
1900-talet anlades batterier på fastlandet("" Gotland) för att stödja fästningen.
I slutet av 1950-talet påbörjades en omfattande modernisering av försvaret
av Slite hamn genom utbyggnad av tre fasta batterier, varav ett 12/70-batteri
samt fasta mineringar. Presentationen är fylld av informativ text, ritningar och
kartor samt många fotografier av hög teknisk kvalite.
Likvärdiga presentationer följer därefter av Fårösund, Vaxholm med Rindö
och norra Värmdö, Siarö, Landsort, Askö, Jätflotta, Utö, Korsö, Arholma,
inloppsförsvaret till Göteborg, bland annat med en fyllig presentation av Os
car II fort, Karlskronas inloppsförsvar på Aspö och Våstra Hästholmen, in
loppsförsvaret till Ångermanälven vid Härnösand med Hemsö och slutligen
inloppsförsvaret till Gävle.
Därefter beskrivs utbyggnaden av artilleribefästningar med mera i Kalix
linjen vars uppgift var att fördröja ett sovjetiskt framträngande i riktning mot
Boden. Siknäs artilleribataljon var de två fasta batterier som var grupperade
närmast kusten vid Silmäsfjärden som leder in till Töre. Batterierna stod lda
ra i slutet av 1950-talet och bestod av fyra separata berganläggningar med
varsitt dubbeltorn. Pjäserna var 15,2 cm m/03-55 och hade tidigare utgjort
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bestyckning på pansarkryssaren Fylgia. De fyra pjästornen indelades parvis
i två batterier som var grupperade på ömse sidor om Byträsket. Organisato
riskt utgjorde de två batterierna en lokalförsvarsartilleribataljon. Batterierna
var fortifikatoriskt byggda som större kustartilleribatterier i berg, med flera
våningsplan under marken och ett väl utbyggt underhåll. Batterierna hade
ej förmåga att beskjuta rörliga mål på samma sätt som kustartilleriets artil
leriförband kunde, men med hjälp av eldledare vid kusten kunde säkerligen
sjömål även bekämpas enligt den telmik som fanns för att bekämpa mark
mål. Silmäs-batterierna ges en god presentation i ord och bild. Pjästornen
från första eller andra pjäs kommer att bevaras för framtiden för visning.
Det finns fler batterier som ingick i Kalixlinjen eller som hade motsvarande
uppgifter i Norrbotten som bevaras för att visas upp för allmänheten, bland
annat Victoriafortet vid Voullerim med dubbla 15,2 cm eldrör i pansartorn
från pansarkryssaren Victoria.
De avslutande fördjupande kapitlen som beskriver några av kustförsvarets
vapensystem är sakkunnigt och informativt skrivna.
På grund av att utbyggnaden och moderniseringen av kustartilleriet blivit
eftersatt under mellankrigstiden fanns det ett stort behov av att i samband
med andra världskrigets utbrott snabbt bygga ut fasta kustartilleriförband för
invasions- och inloppsförsvar. Man fick ta till den vapenmateriel som råkade
finnas tillgänglig, ofta bevarade eldrör från sedan länge utrangerade örlogsfar
tyg. Utvecklingen av kompetensen och förmågan att bygga motståndskraftiga
befästningar var blygsam. Under mellankrigstiden hade potentiella angripares
flygvapenstridskrafter utvecklats och bomberna hade blivit allt kraftfullare.
Den utbyggnad som under stor brådska skedde före och under beredskaps
åren genomfördes nog i stort sett utan att det fanns kunskap om hotbilder
eller uttalade målsättningar som preciserade vilka vapenlaster befästningarna
skulle kunna motstå. I slutet av andra världskriget utnyttjade USA kärnvapen,
och det tog flera år in på 1950-talet innan Försvarsstaben och Civilförsvars
styrelsen i en gemensam studie redde ut innebörden av denna hotbild samt
vilka skyddsåtgärder som krävdes. Befintliga kustartilleribefästningar bedöm
des erfordra omfattande förstärkningsåtgärder och nya behövde tillkomma
för att ersätta dem som inte klarade den nya hotbilden.
Det första system som tillkom i avsikt att ersätta obsoleta förband, främst
i inloppsförsvaren och som skulle kunna klara den nya hotbilden med kärn
vapendetonationer var kustartilleriets fasta 7,5 cm batterier m/57. En omfat
tande utbyggnad av dessa förband påbörjades i slutet av 1950-talet och pågick
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till början av 1970-talet. Det blev 30 tre-pjäsbatterier som alla byggdes med
hög skyddsnivå och med avsevärt högre bekvämlighet för bemanningen än
vad som kunnat erbjudas för de under beredskapsåren inkallade batteribe
manningarna. I de nya 7,5 cm kustartilleribatterierna m/57 skulle batteribe
manningarna kunna överleva inneslutna i 30 dygn. Batterierna byggdes i tre
olika serier med olika principer för den fortifikatoriska utformningen och med
två olika eldledningssystem. Vapenutrustningen, alltså 7,5 cm kustartilleripjäs
m/57 var dock i princip identisk i alla batterierna och genom att det under
åren tillverkades 90 pjäser vid Bofors erhölls en god serieeffekt.
Det är därför inte förvånande att författarna valt att göra en bred presen
tation av detta system. Man förklarar på ett pedagogiskt sätt grupperings
principer, befåstningarnas utformning, eldledningsmaterielen med mera och
använder ett flertal av de 30 batterierna som exempel för illustration i text och
bilder. Denna förbandstyp har veterligen inte fått en så fullödig beskrivning
tidigare, särskilt när det gäller fotografier som visar batteriernas interiörer.
Sjöminor har funnits i flottan i ett par hundra år. Dessa var okontrollerbara
och livsfarliga vapen när de väl var utlagda i sina mineringsområden. Kontrol
lerbara minor som utlöstes från en minstation i land utvecklades i slutet av
1800-talet. Minvapnet blev redan när kustartilleriet sattes upp 1902 en viktig
tjänstegren. Finessen med kontrollerbara minor var, att man i motsats till de
okontrollerbara mineringarna, kunde medge passage av egna sjöstridskrafter
och civil trafik över en utlagd minering. Vid förhöjd beredskap bemannades
minstationerna och man kunde under kontrollerade former spränga minor
under inträngande fientliga fartyg. Beroende på bottendjupet i farlederna la
man ut bottenminor eller flytminor. Alla minor var sammankopplade med
minstationerna i land via kabel. Under de första 40-50 åren utlöstes minorna
manuellt från minstationen med hjälp av syftlinjer. Efter andra världskriget
kom den elektroniska utvecklingen vilket snart medgav att minorna med hjälp
av olika sensororgan kunde indikera förändring i det jordmagnetiska fåltet i
sådan närhet av minan att den vid sprängning skulle ha god verkan. Minsta
tionernas instrumentering kunde ställas i automat- eller manuellt läge.
Minvapnet i kustartilleriet har under alla de 100 år som det har funnits
varit omgärdad med hög sekretess. Det är inte förrän nu man kan berätta hur
detta var konstruerat och hur det taktiskt skulle utnyttjas. Författarna gör
detta med klargörande texter och många fotografier som visar minstationer in
vändigt och utvändigt från många förband runt vår långa kust. Tyvärr saknas
bilder av den minpark som funnits över tiden liksom också klargörande sjö-
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kortsbilder som visar hur principerna varit vid utläggning av de uppemot 100
fasta mineringar som funnits. Möjligen kan det senare bero på kvardröjande
sekretess. Under kalla kriget var huvuddelen av minorna i kustartilleriets pla
nerade fasta mineringar utlagda. Man brukade säga att kustartilleriets minor
var förrådsställda i sjön.
En annan förbandstyp som ofta samgrupperades med minstationer ur
kustartilleriet var värnkanonförband. Dessa ingick i de lokalförsvarsförband
ur armen som i riklig omfattning fanns för att försvåra landstigning vid kus
terna och för att försvara hamnar. Allt eftersom stridsvagnar moderniserades,
eller helt nya stridsvagnsgenerationer tillfördes armen, tillvaratogs utgående
kanoner från de äldre stridsvagnarna och tillfördes värnförbanden. Även pan
sarvärnskanoner och äldre luftvärnskanoner kunde på detta sätt återanvändas
till låga kostnader. På så sätt har ett stort antal flygbaser och stora delar av
kustförsvaret kunna erhålla vapen som kunde avge direktriktad eld med god
effekt på korta avstånd. I boken ges exempel på de olika värnkanoner som
har funnits inbyggda i betongvärn eller monterade som vridbara torn ovanpå
bunkrar. Kanonerna hade en kaliber från 37 mm till 75 mm.
Fasta kustartilleribatterier erhöll med åren allt bättre skydd. De skulle
kunna tåla bekämpning med artilleri från havet, flygbomber, gas- och keman
fall och från senare delen av 1900-talet även kärnvapen. Det farligaste för
fasta anläggningars överlevnad var anfall på marken eller trupp som landsat
tes med. helikopter på hjässan av anläggningen eller i dess närhet. I allmän
het fanns endast begränsade resurser avdelade för skydd av anläggningarna. I
ett tungt kustartilleribatteri ingick sålunda en luftvärnstropp med automat
kanoner som även kunde sättas in mot mindre landstigningsfarkoster och
landstigande trupp, markstridspluton som var bestyckad med granatkastare,
granatgevär och kulsprutor. I övrigt bemannades markförsvaret av förbandets
övriga personal. Målsättningen var att striden mot sjömål skulle kunna pågå
samtidigt som försvar mot anfall på marken skulle ske. För att ge försvararna
skydd byggdes skansar ut runt anläggningarnas viktigaste objekt, till exempel
sjömålspjäser, kommandoplatser, eldledningsstationer med mera. Markför
svaret planerades noga och övades vid varje krigsförbandsövning. En annan
viktig försvarskomponent var maskering, denna skulle skydda anläggningen
både för anfall från luften och på marken.
I boken tar författarna Mellsten som exempel på hur en stridsplan för
försvar mot anfall på marken utformades. På Mellsten fanns under bered
skapsåren en stabsplats, ett 15,2 cm kustartilleribatteri med tre pjäser och
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två 57 mm kustartilleribatterier m/87, minstation med mera. Vid denna tid
fanns inga helikoptrar, men eftersom Mellsten är en ö utgjordes hotbilden
här av att fienden kunde landstiga från mindre farkoster, som i princip kunde
framtränga från alla håll. Stridsplanen för försvar av Mellsten var därför avan
cerad. Efter Mellsten-exemplet redovisas i boken de befästningar som generellt
byggdes ut för markförsvar vid kustartilleriets anläggningar, kulsprutevärn,
skyttevärn med splitterskydd, granatkastarvärn samt maskeringsåtgärder.
Man kan säga att författarna till Bunkerboken har varit ute när klockan
stod på fem i tolv. Samtidigt med deras noggranna dokumentationsarbete på
gick nämligen avvecklingen av alla de fortifikatoriska försvarsåtgärder och de
förband som funnits under 100 år eller mer och som försvarat våra kuster.
Försvarsbeslutet år 2000 innebar att invasionsförsvaret skulle avvecklas. Detta
kunde få helt bisarra konsekvenser, exempelvis att de moderna 12/70-batte
rierna som endast funnits i krigsorganisationen i 15-20 år avvecklades ge
nom att artillerimaterielen skrotades, anläggningarna tömdes på all materiel,
kablage, VYS-materiel med mera togs ur och när endast kala betongväggar
återstod förslöts anläggningarna. Ett annat exempel som ges i boken är den
nya minstationen i Slite, där färdigställandet påskyndades så att den skulle
hinna bli färdig att ingå i krigsorganisationen innan den skulle läggas ner och
därmed tömmas och förslutas. Vi var många som undrade över klokheten i
beslutet att avveckla invasionsförsvaret!
Bunkerboleen är skriven med ett informativt språk och illustrerad med flera
hundra högkvalitativa fotografier, kartor och ritningar, där bokens A 4-format
medgett att många både stora och små illustrationer kunnat inrymmas. Språ
ket är balanserat och begräppsanvändningen är i princip felfri. Att författarna
varit noga med att åstadkomma en bok som är saklig och korrekt framgår av
den förteckning över personer som medverkat med fakta. Förutom berörda
myndigheter, museiföreningar och organisationer representerar de förteck
nade namnen en gedigen kustförsvarskunskap från norr till söder.

Sten Munek afRosenschöld
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Samband, samband, samband!
Per-Olof Westergren (red.), Signaltruppernas historia 1871-1937-19972006, Ledningsregementets och Upplands regementes historiekommitte, En
köping 2012, 510 s., ill.
Verksamheten vid signaltrupperna och dess föregångare inom Fortifikationen
har tidigare delvis behandlats i olika skrifter, men verken har då berört skilda
tidsperioder. Ett samlat verk som skildrar truppslaget och dess föregångare
har emellertid saknats. Denna brist har nu åtgärdats genom en stor insats av
historiekommitten under ledning av Per-OlofWestergren (huvudredaktör).
Boken är indelad i fem delar och under rubriken "Bakgrund och om
givning" beskriver Lars Ericson Wolke försvarets ledning från 1870-talet till
1945. Därefter beskrivs utvecl<lingen av försvarets ledning under perioden
1945-2010 av Kent Zetterberg, varefter signaltruppernas förhistoria - från
fåltsignalkompani till signaltruppslag 1860-1936 skildras av Fredrik Thisner.
Därefter följer ett avsnitt som beskriver utvecldingen av signal- och sam
bandsförbandens krigsorganisation. Detta inleds med ett grundläggande ka
pitel om krigsorganisationsutveckling av Lars Eckerborn och Henrik Sjövall.
Kapitlet grundas på viktigare händelser och utvecl<lingsskeden. Sedan följer
krigsorganisationen inom fortifikationen 1867-1937 av Henrik Sjövall, sig
naltruppernas stöd för den militära högsta ledningen och totalförsvarets hög
sta ledning av Bengt Svensson och Esbjörn Bergman, militärområdesförband
och högre regional ledning av Christian Jansson, stabs- och sambandsförband
för försvarsområde och lägre regional ledning av Bengt Hörnet-, Lennart Pers
son och Staffan Klintberg, stabs- och sambandsförband för kår, fördelning
och division av Per-Olof Westergren och Lars Eckerborn och avslutningsvis
ett kapitel om signalspanings- och telekrigsförband av Kenth Dagerns.
I nästa avsnitt behandlar Sven Bertilsson, Kent Brodin, Göran Kihlström,
Per Lundgren och Sverre Nygren sambands- och stabsarbetsmateriel under tio
olika rubriker. Fredsförbanden grundorganisationen .beskrivs för tidspe
rioden både före och efter signaltruppslagets historia, liksom deras fanor och
traditionsföremål, samt signaltruppernas kamratföreningar. I det sista avsnit
tet beskrivs vägen från signaltruppslag till ledningsregemente. Som avslutning
följer en gedigen förteckning över litteratur och tryckta källor, personregister
och presentation av författarna.
Bokens innehåll motsvarar det på omslaget angivna syftet: att dokumen
tera utvecklingen och verksamheten vid truppslaget i sin helhet med dess

Militärhistorisk tidskrift 2011-2012

förhistoria, från det först uppsatta fåltsignalkompaniet fram till våra dagars
signaltrupper med dess ledning, krigs- och fredsorganisation, samt materiel
och teknikutveckling. Man har härvid funnit det vara lämpligt att också be
skriva hur denna utveclding har anpassats för att stödja försvarets lednings
strukturer på olika nivåer med för ändamålet särskilt organiserade stabs- och
sambandsförband.
På grund av - eller kanske tack vare - de omfattande förändringar som
skett av Försvarsmakten vid sekelskiftet har det varit möjligt att även beskriva
de olika krigsförbandens uppgifter, organisation och uppträdande. Sådan in
formation har tidigare varit sekretessbelagd. Boken kan därför med behållning
läsas av såväl dem som tjänstgjort i signaltrupperna och av dem som är allmänt
militärhistoriskt intresserade. Boken torde också kunna utgöra underlag för
framtida forskning. Denna bok utgör ett värdefullt tillskott till befintlig litte
ratur om försvarets utveclding från mitten av 1800-talet fram till våra dagar.
Sten Munck afRosenschöld
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Beordrad eller frivillig?
Erik Björklund, Bataljon Sederholm - Evakueringen av Karelen i mars 1940,
Schildts förlag, Esbo 2010, 183 s.
De svenska frivilligas deltagande i finska vinterkriget är välbekant, men det är
säkert fa som har hört talas om bataljon Sederholms insats. Även för de som
är belästa inom detta område av krigshistorien så torde denna händelse vara
okänd. Den nämns nämligen inte i standardverken om Sverige under andra
världskriget och har vad jag kan se hittills bara uppmärksammats i trängtrup
pernas olika historiska verk. Erik Björklund, som tidigare författat ett antal
böcker bland annat om svenska transportinsatser i Finland under kriget, har
nu rått bot på detta med en behändigt liten och rikt illustrerad bok. Att bo
ken är utgiven på ett finlandssvenskt förlag är också ett annat tecken på hur
lite denna händelse har uppmärksammats i Sverige. Men vad var det då som
skedde?
På förmiddagen den 14 mars 1940, mindre än ett dygn efter det att va
penvilan mellan Sovjet och Finland inletts, skickade försvarsstabschefen Rap
pe ett telegram till chefen för 2. armekårsstaben, generalmajor Douglas, med
följande innehåll:
Önskemål om transporthjälp för utrymning av de finska områden
som skola avstås till Sovjetunionen. Hur stor del av armekårens bil
förband kan disponeras därför? Önskemål om största möjliga styrka.
Svar omgående. Rappe.
Vad Douglas svarade från sin stabsplats utanför Luleå är inte känt men
svaret måste ha varit positivt, för redan på eftermiddagen samma dag ut
färdade överbefälhavaren Thörnell en högkvartersorder. Enligt denna skulle
en tillfälligt sammansatt bataljon om fyra bilkompanier ställas till finska
myndigheters förfogande under fjorton dagar. Bakgrunden till detta var en
hänvändelse från den finska regeringen till den svenska om behov av hjälp
med evakuering från bland annat Karelska näset som Finland genom vapen
stilleståndets bestämmelser tvingats avstå till Sovjetunionen. Förfrågan hade
kommit från Finlands utrikesministerTanner via ambassaden i Stockholm till
svenska utrikesdepartementet dagen innan, det vill säga den 13 mars. Såväl
den svenska regeringen som försvarsstaben tycks ha agerat med berömvärd
snabbhet. Redan på kvällen mellan den 15 och 16 mars samlades så kom
panierna i Torneå och i Kemi efter att ha kört mellan 60 och 150 kilometer,
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beroende på varifrån de startade i norra Sverige. Kompanierna bestod till stora
delar av armekårens träng, förstärkta med vissa andra förband. Allt som allt
kom bataljonen att bestå av 25 officerare, 20 underofficerare, omkring 1 200
underbefäl och manskap, 50 personbilar, 380 lastbilar, 8 bussar och 32 mo
torcyldar. Ett bilkompani från Svenska frivilligkåren biträdde senare också vid
evakueringen. Förbandet medförde reglementerad utrusning i form av vapen
och ammunition. Det gjordes också ldart att sedvanlig svensk militär organi
sation och disciplin skulle råda.
En intressant fråga i sammanhanget är om bataljon Sederholm, så be
nämnd efter sin chef majoren vid trängtrupperna Mortimer Sederholm, be
stod av frivilliga eller ej? Den saken tycks nämligen vara oldar. Vid vissa av
enheter blev soldaterna tillfrågade om de var villiga att delta, men vid andra
blev de bara beordrade. Bland de som blev beordrade tycks dock ingen ha
protesterat. Till skillnad från vad som gällde frivilligkåren rörde det sig alltså
om ett reguljärt organiserat förband ur den svenska krigsmakten som sattes
in på en främmande stats territorium, fullt utrustat med tunga vapen och
ammunition. Några särskilda folkrättsliga aspekter tycks man inte ha haft tid
med att överväga.
Hur gick då bataljon Sederholms insats? Kort sagt mycket bra, men de
taljerna överlämnas till läsaren att själv ta reda på. Jag vill dock säga att detta
är en mycket intressant bok som inte bara berör bataljonens verksamhet utan
också beskriver händelserna i stort, inklusive de svenska förbandens läge och
verksamhet i övre Norrland under krigets första månader. Boken är väl dispo
nerad, välskriven och lämnar en ytterligare en pusselbit i historien om Norden
under andra världskriget. Den rekommenderas varmt.
711omas Roth
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Nordamerikanska indianers krig
Dee Brown, Månaden när hjortenfolier sina horn! Siouxernas lerig 1866, Karne
val förlag, Stockholm 2011, 264 s. och Peter Glas, Geronimo, Bakhåll förlag,
Lund 2011, 270 s.
Upprorsbekämpning har aldrig varit enkelt, och USA har vid ett flertal tillfal
len hamnat i situationer där man tvingats hantera den typen av konflikter. I
modern tid utgör Vietnam och Afghanistan belysande exempel, men redan
på 1800-talet, då man expanderade västerut över prärien, uppstod snarlika
situationer.
Dee Brown tar oss till Montana och foten av de Klippiga bergen.
1862
hade man hittat guld i området och när det amerikanska inbördeskriget väl
ragit slut var det många av de före detta soldaterna som reste västerut. Guld
grävarna tvingades resa genom hjärtat av det land som behärskades av Kråk-,
Sioux- och Arapahoindianerna, stammar som var måttligt intresserade att få
en karavanled över sina marker. Indianerna visste vad detta skulle föra med sig.
Buffiarna skulle skrämmas bort och vita nybyggare skulle snart flytta in och
börja odla upp prärien. Snart skulle även amerikanska soldater dyka upp och
då skulle det definitivt vara slut på indianernas fria liv.
Åtskilliga karavaner hade rullat genom området, ständigt attackerade av
indianer, då överste Carrington anlände 1866 med delar av det 18:e infante
riregementet. Carringtons uppgift var att anlägga tre fort och därigenom öka
säkerheten för de civila resenärerna. Förutom soldaterna medföljde även flera
av officerarnas familjer. Redan från början gjorde indianerna livet surt för det
18:e regementet och det stod snart klart för överste Carrington att siouxhöv
dingen Red Cloud var hans dödsfiende.
Kulmen på konflikten blev den så kallade Fettermanmassakern den 21
december 1866. Siouxindianerna hade då gillrat en f'ålla och lyckats locka
ett åttiotal soldater, ledda av kapten William Fetterman, in i ett balehåll som
ingen av de amerikanska soldaterna skulle komma levande ur. Händelsen kom
att bli ett nationellt trauma för den amerikanska armen, och först då general
Custer tio år senare går samma öde till mötes börjar minnet av Fettermanma
sakern att blekna.
Vi far följa soldater och civila vid regementets andra bataljon, från det
att de påbörjar sin etablering på försommaren 1866 och fram till början av
januari 1867, då överste Carrington blir utbytt. Under det dryga halvår som
regementet då varit i området hade man varit under ständig attack från de
kringboende indianerna.
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Brown låter överste Carrington och invånarna vid Fort Phil Kearny berätta
sin version av händelseförloppet, beskriva livet som belägrade och den rädsla
och förtvivlan som periodvis tärt hårt på alla. Man lär känna människorna
samtidigt som man vet att katastrofen obeveldigt närmar sig. Brown har gjort
en omfattande research och citerar inte bara officiella källor, som order eller
krigsdagböcker. Han har även hittat åtskilliga brev och dagboksanteckningar,
och kan på så sätt måla upp en tydlig bild av hur livet gestaltade sig innanför
palissaden, vad översten och hans närmaste tänkte och vilken verksamhet som
bedrevs och varför.
Förutom slcildringarna av livet vid fortet så är det nog beskrivningen av
Carringtons situation som chef som är starkast. Brown lyckas på ett bra sätt
visa dennes kamp mot en motståndare som använder en helt annan taktik än
den som de amerikanska soldaterna är vana vid från inbördeskriget. Överste
Carrington har dessutom att kämpa mot en allt mer urholkad stridsmoral och
en trög och oförstående armebyråkrati. Gång på gång rapporterar han om
lägets allvar och begär mer livsmedel, ammunition och trupp, men det som
sent omsider dyker upp är sällan tillräcldigt.
Visst går det att ha synpunkter på Carringtons taktik, men frågan är om
det hade haft någon större inverkan på förloppet i stort. I stället väcker boken
tankar kring det begränsade stöd som regementet fick av armeledningen och
av myndigheter och politiker i Washington. Det är inte svårt att dra paralleller
till insatser som genomförts i modern tid.
Dee Browns Fort Phil Kearny: an American sa ga som boken heter i orginal
gavs ut första gången 1962 och har sedan dess utsatts för en del kritik. I föror
det till den svenska utgåvan tar Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi,
också upp detta. Han menar dock att Browns verk är ett av de mest välskrivna
om Fettermanmassakern och att kritiken framför allt handlar om detaljer i
framställningen. Det sistnämnda kan jag inte uttala mig om, däremot kan jag
bara instämma i Kurldalas förstnämnda omdöme. Boken är lättläst, tanke
väckande och väl värd att läsa.
Boken Geronimo av Peter Glas utspelas främst i gränstrakterna mellan
Arizona och New Mexico i USA, samt Chihuahua och Sonora i norra Mexiko.
Till största delen handlar boken om indiankrigaren Geronimo och hans kamp
mot "vitögonen," apachernas beteckning på amerikaner och mexikaner. Fram
ställningen följer här en tämligen konventionell mall där händelseförloppet
beskrivs i kronologisk ordning och med Geronimo som given centralpunkt.
Vi får följa honom från de första kontakterna med vitögonen på 1850-talet
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och fram till hans död 1909, genom fälttåg, raider mot nybyggare, flykt un
dan soldater, fredsförhandlingar, kapitulationer, fångenskap och misär. Det
är en stundtals ytterst brutal bild som framträder av Geronimo och hans följe
och det är inte svårt att förstå det indianhat som fanns kvar under lång tid i
området där de härjade. Samtidigt målar Glas upp apachernas perspektiv på
förloppet, varför de agerade som de gjorde och man inser att den gamla san
ningen, "det är inte ens fel att två träter," väl beskriver situationen.
Parallellt med den kronologiska berättelsen får vl även följa författaren
och hans son Joel då de reser runt i området och försöker fa kontakt med
dagens apacher, något som visar sig inte vara helt enkelt. Apacherna är rejält
misstänksamma mot alla nyfikna som kommer och vill rota i deras förflutna
och sedan tjäna pengar på att skriva ytterligare en bok fylld med vad man
betraktar som lögner. Efterhand tinar dock några av dem upp och berättar.
Var för sig är de två parallella berättelserna inte särskilt märkvärdiga, men till
sammans gör de att boken om Geronimo och bilden av apachernas situation
i dag får en extra dimension.
Man behöver bara kasta ett snabbt öga på den digra litteraturförteck
ningen för att inse att det genom åren skrivits hyllmeter om apachekrigen
och om Geronimo. Med en så kontroversiell person som huvudperson torde
det finnas åtskilliga källkritiska problem och ett antal fållor som det kan vara
lätt att trilla i. Glas torde rimligen ägnat åtskilligt med tid att läsa, värdera,
sammanställa, kolla och dubbelkolla all fakta han redovisar. Av detta arbete
märks dock ytterst lite i boken. V id några få tillfällen framgår att källorna har
delade uppfattningar om vissa händelser, vem som sa vad och så vidare, men
det är undantag som sticker ut. I övrigt lämnar Glas det helt och hållet till
läsaren att själv att ta reda på om det kan finnas alternativa versioner av ett
visst förlopp.
Nu är dock inte boken en vetenskaplig avhandling med syfte att vända och
vrida på varje enskild pusselbit, vilket redan gjorts av otaliga forskare. Glas är
istället ute efter att servera en rak och enkel summering av forskningsläget och
då skulle med all sannolikt ett större inslag av källkritiskt resonemang störa
flytet i framställningen. Jag tycker han gjort helt rätt.
Peter Glas har skrivit en bra bok. Han är engagerad i sitt berättande och
har en ambition att ge läsaren något mer än bara en kronologisk och svart-vit
redogörelse. Han vill tränga in balmm apachernas stenansikten, vilket inte
visar sig vara helt enkelt. Men han lyckas. Han har ett vardagligt språk och
ett bra flyt i skrivandet vilket gör boken lättläst. Den är rikligt illustrerad med
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samtida och nytagna foton och givetvis även med kartor, vilket gör att berät
telsen är enkel att följa. Glas gör lagom många avstickare från huvudspåret för
att förklara andra händelser som har betydelse för huvudberättelsen. Dessa är
korta och koncentrerade och fyller väl sitt syfte, utan att för den skull avleda
uppmärksamheten från huvudspåret.
Trots att apacherna till slut tvingades att underkasta sig USA och vitö
gonens ordning är många av dem fortfarande stolta krigare, men nu inom
den amerikanska krigsmakten. Otaliga apacher har kämpat som frivilliga i
Vietnams djungler, i Afghanistan och i Irak och många av dem har nått en
hjältestatus i sina lokalsamhällen. Glas har gett läsaren många svar, men på
frågan varför apacherna valt att kämpa för den amerikanska krigsmakten och
inte mot imperialism och förtryck, erkänner han villigt att han går bet.
Dee Brown och Peter Glas ger oss två helt olika utsnitt ur det amerikanska
1800-talets historia. Böckerna är var för sig läsvärda, och tillsammans ger de
åtskilligt att fundera över eftersom det är en serie mönster som hela tiden
återkommer. De ger en god bild av konfliktens komplexitet, och de tragiska
konsekvenserna som lösningen av "indianfrågan" medfört. Dessutom väcker
böckerna frågor om hur lätt eller svårt det är att med enbart militära medel
bekämpa uppror då som nu.

Lars Rössle
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