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Redaktörens förord 

Fredrik Eriksson 

Detta nummer är det första där Militärhistorisk tidskrift har infört så kallad 
peer-reviewgranslrning av artiklar. Systemet är ännu inte fullständigt och vi 

har som ambition att fortsätta utveclda detta. Syftet är att längre fram få tid

skriften rankad som en av de bättre militärhistoriska tidskrifterna i Norden. 
En följd av detta är att det också är möjligt att skriva artildar på engelska i 
tidskriften samt även att få dessa språkgranskade. Samtliga av tankarna om att 

utveclda Militärhistorisk tidskrift har även genererat ansökningar om medel för 
att ordna just peer-review och publicering genom open access. Det är min upp

fattning att dessa förändringar kan förbättra tidskriften, även om man som 
humanist ibland ställer sig en aning skeptisk till bibliometriska beräkningsmo

deller och alltför mekaniska räknesystem. Men det är trots allt dessa modeller 
som kommer att bli ännu viktigare i framtiden, vare sig vi vill det eller inte. 

Vår ambition är således att Militärhistorisk tidskrift skall bli bättre, när det gäl

ler rankning och således alltjämt vara en attraktiv plats för publicering. När 
det gäller kvaliten på innehållet hoppas jag att vi liksom tidigare upprätthåller 
en hög nivå. Här är ambition också att tidskriften skall utkomma varje år. 

Trots alla dessa engelska begrepp och det faktum att tre artiklar är skrivna 

på engelska handlar innehållet i stort sett uteslutande om Sverige, men sett 
ur olika perspektiv. Flera av artildarna härrör från en konferens 2010 kall
lad Citizens in Arms där redalnören deltog. Dessa artildar har omarbetats och 
granskats för publicering i Militärhistorisk tidskrift. De peer-reviewgranskade 
alstren klassificeras som artildar medan de endast av redaktionen granskade 

alstren benämns uppsatser. Bland artiklar och uppsatser kan vi i detta nummer 

läsa om svenska officerares tjänstgöring utomlands under två olika rubriker. 
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Infanteriets stridsskola under kalla kriget, värnplikten och minoritetsfrågor i 
Norrbotten är andra intressanta teman, liksom den civila användningen av 
bunkrar efter deras nedläggning. Till detta kan en mängd recensioner läggas 
av nyligen utgiven militärhistorisk litteratur. 

Bidrag för publicering i Militärhistorisk tidskrift behöver insändas senast 
den 15 mars om det artildar för peer-review. För uppsatser gäller datu
met den 15 juni och recensioner senast den 15 augusti. kan besvaras av 
Fredrik Eriksson (fredrik.eriksson@fhs.se), Fredrik Thisner (fredrik. thisner@ 
fhs.se) och Per Iko (per.iko@fhs.se). Recensionsförslag mottages tacksamt av 
redaktionen. 
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Från Militärhistoriska avdelningen 2013 

Per lko 

Det snart timade året 2013 kan i korthet sammanfattas som ett positivt år för 
ämnet militärhistoria och för Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshög
skolan. Avdelningen blivit efterfrågad för forskningsuppdrag och vi erhål
ler goda omdömen av våra studenter efter genomförd utbildning. 

Inom Försvarsmakten finns idag ett uppdrag vid Insatsledningens avdel
ning för erfarenhetsanalys (INS ERF ANA) om att genomföra en analys avse
ende erfarenheter från den svenska insatsen i Kosovo 1999�2013. Den 14 juni 
2013 fattade Försvarsmalnens insatschef, generallöjtnant Anders Silwer, beslut 
om att denna analys till del skall genomföras av Militärhistoriska avdelningen 
vid Försvarshögskolan, tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut 
och INS ERF ANA. Projektet sträcker sig en bra bit in i 2014 och från Mili
tärhistoriska avdelningens sida leds insatsen av professor Lars Ericson Wolke. 
Utan att ropa "hej!" före någon budgetregulatorisk bäck, ser också framtiden 
för militärhistoriska forskningsuppdrag för Försvarsmaktens räkning ljus ut. 

På utbildningssidan har ämnesprofessorn i militärhistoria, Gunnar Åse
lius, med erfarenheter från ut:bytestjänstgöringen vid Ohio State Universit:y, 
tagit initiativ till en kvalitetsut:vedding och förädling av grundkursen i militär
historia. Tanken är att utnyttja den webbaserade utbildningsplattform (med 
akronymen LMS, efter Learning Management System) som skolan förfogar 
över. I praktiken innebär det att huvuddelen av föreläsningarna är inspelade, 
där studenten kan bestämma såväl tidpunkt för som antalet gånger en viss 
föreläsning skall följas. Poängen är att den lärartid som intjänas därmed kan 
utnyttjas för fler lärarledda seminarier. Studentutvärderingarna för det hittills 
genomförda första momentet har varit positiva. 
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Som ett utvecklingsprojekt inom Försvarshögskolan erhöll avdelningen 
medel för att stärka den vetenskapliga miljön inom Militärvetenskapliga in
stitutionen (MVI). Genom docent Fredrik Eriksson har en serie med interna, 
ämnesöverskridande seminarier sjösatts, och i juni genomfördes ett semina
rium på temat "Officersprofessionen i Sverige - dåtid- nutid- framtid" med 
generalmajor Dennis Gyllensporre, chef för ledningsstabens inriktningsavdel
ning, som en av talarna. Ännu fler professionsinriktade seminarier är under 
planering. 

De öppna militärhistoriska seminarierna under 2013 har fortsatt att locka 
åhörare. Vårens program omfattade Johanna Dahlin (Linköpings universitet) 
med föredrag över '"Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven' 

- Ryskt minnesarbete kring andra världskriget", Lars Wedin (Försvarshög
skolan) "Marianne och Athena - Franskt militärt tänkande från 1700-talet 

till idag", Rolf Hugoson (Umeå universitet) "Kompanichefsutbildning vid det 

kalla krigets slut - Infanteriets stridsskola'' samt Pontus Rudberg och Martin
Skoog (Armemuseum) "Första världskriget - Att uppmärksamma 100-års
minnet på ett aktuellt och relevant sätt".

Under hösten presenterade Linus Karlsson (Göteborgs universitet) "Till 
rikets eller privilegiernas försvar? Bergsmännens förhållande till krigsmalnen", 
Kenneth Gustavsson (Ålands museum) "Ålandsöarna - en säkerhetsrisk? Spe
let om den demilitariserade zonen 1919-1939", Anna Maria Forssberg och 
Pontus Rudberg (Armemuseum) "Lumpen - identitet och materiella minnen" 
samt Karl Gustafsson (Utrikespolitiska institutet) "Krigsminnen i relationerna 
mellan Japan och Kina - Bilden museerna visar". Vår strävan med dessa se
minarier är att kunna sprida kunskapen om ny och relevant militärhistorisk 
forskning, och samtidigt kunna visa på den bredd ämnet militärhistoria om
famnar. Ur Försvarshögskolans perspektiv är det naturligtvis också en viktig 
insats för tredje uppgiften. 

Bland de internationella kontal,:ter avdelningen upprätthåller är det sär
skilt tv} som kan vara värda att omnämna. Under paraply av organisatio
nen Partnership for Peace samlas årligen den militärhistoriska Conflict Studies 
Working Group, vilket 2013 skedde i maj vid bulgariska försvarshögskolan 
BoeHHa a1<a!];eM1rn 'Teopr:n C. Pa1<0Bc1rn" i Sofia. Per Iko presenterade ett

föredrag med titeln "Not neutral, rather close to war: Sweden in the 19th

Century" och Fredrik Eriksson "Assessing the Capacity for Total War - Swe
dish Military Attaches and National Characteristics in the Interwar Baltic Sea 
Area, 1918-1939". Den andra samverkansarenan är International Society oj 
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Militmy Sciences (ISMS), en sammanslutning av tio försvarshögskolor i Eu
ropa och Kanada, som i november i år i Köpenhamn genomförde den femte 

konferensen. Av de nio ämnesområden som ISMS verkar inom är ett område 
uttryckligen militärhistoriskt. Fredrik Eriksson medverkade med föredraget 

"Coping with a New Security Situation - Swedish Military Attaches in the 

Baltic 1919-1939" och Piotr Wawrzeniuk med "Assessing the Security in the 
Baltic: Polish Military Attaches on Sweden, Finland and Estonia 1918-1939". 
I övrigt internationellt må nämnas den aktiva militärhistoriska profilen vid 

Baltic Defence College i Tartu, där Piotr Wawrzeniuk och Fredrik Eriksson i 

oktober deltog i 5th Annual Baltic Militmy Histo1y Conference.
Slutligen, en publikation som Militärhistorisk Tidskrift kommer inte till 

av sig själv. Jag vill tacka samtliga författare, recensenter och övriga medver

kande. En särskild uppskattning vill jag rikta till den idoge redaktören Fredrik 
Eriksson. 
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The Swed ish Army as Seen by 
the Military Circles of Poland 1918-1939 

Pawet Jaworski 

I ntrod uction 

The military relations between Poland and Sweden in the interwar period 
were not particularly close, Sweden was non-aligned although becoming more 
active in European politics and becoming a member of the League of Nations. 
In addition, the Social Democrats in the Scandinavian countries were com
mitted to putting ideas influenced by pacifism into practice. Still, at the begin
ning of 1920, a Polish naval officer - Captain Stefan Frankowski - reported 
from Stockholm that "In the case of a great danger Sweden is able to provide 
a general mobilization", i.e. call to arms a substantial number of soldiers.1

But soon, in 1925, parliament decided to reduce the army considerably.2 The 
Swedish policy of disarmament was continued until the second half of the 
1930s, but the armywas still small and its numbers could not be compared to 
Polish forces. Poland on the other hand, was reconstructed in the war against 
Bolshevik-Russia and conflicts with virtually all neighbours. From the begin
ning, peace as guaranteed by the Versailles treaties was regarded as uncertain 
and border revisions with Germany and the Soviet Union was a possibility. 
Due to the strategic situation of being squeezed between Germany and the 

1. Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), KMw, Letter from Captain Stefan Frankowski
to the Department for Maritime Matters, January 31st 1920. Frankowski mentioned the
number 1 million, something that is hardly correct and the true number ought to be around
500 000.

2. Cieslalc, Tadeusz, Zarys historii najnowszej kmjow skt111dy11t1wskich, (Warszawa 1978), p.
246.

17 
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Soviet Union, the Polish army was maintained as the third largest in Europe 

and could mobilise up to 3 million soldiers.3 

Comparing the Polish army to the Swedish, because of its numerical weak

ness, the latter was defined in Polish professional literature as "more militia 
than regular army".4 Even the king, GustafV, in conversation with the Polish 

military attache, Lieutenant Colonel Andrzej Liebich in 1934, admitted that 
" if we compare [Sweden] with other countries, disarmament has gone too 

far". He was therefore afraid that it would be impossible to learn anything 

from studying Swedish military forces.5 However, Poland was in a completely 

different situation than Sweden and had to look for all possible allies. Neutral 

Sweden could not and would not play such a role, but mutual military con

tacts still existed and developed, especially in the 1930s. 

The purpose of this article is to analyse the reports by the Polish officers 

who visited Sweden in the interwar period to assess how they viewed the Swe
dish armed forces and any potential cooperation between Sweden and Poland. 

Initial Diplomatic Contacts 

The first contacts after the First World War, between Polish and Swedish of

ficers took place in 1919 and followed the establishment of formal diplomatic 

relations. Poland was primarily interested in the organisation of the Swedish 

Navy, looking for a model for their own naval forces. There were also plans, 

although never implemented, to buy smaller vessels in Sweden. However, the 
result of the interest in Sweden was that a Polish military attache was sent to 

Stockholm in 1919 (this was General J6zef Pomiankowski, responsible for 

importing weapons to Poland, later replaced by Colonel Ferdynand de Respal
diza and, as mentioned above, Navy Captain Stefan Frankowski). Especially 

Frankowski was an effective officer, reporting on Swedish naval organisation 

and models of training; however, after the peace with Bolshevik-Russia in 
1921 and because of economic difficulties, the Polish attache post in Stock

holm was discontinued for 15 years. 

The military relationship between Sweden and Poland was sporadic. Of

ten ideas concerning doser military cooperation surfaced, mostly as a form 

3. Stawecki, Piotr, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, (Warszawa 1981), pp. 46-47.
4. Encyklopedia wojskowa, vol. VII, (Warszawa 1939), s.v. "Szwecja" pp. 795-796; see also:

Leczyk, Marian, Polska i sqsiedzi: Stosunki wojskowe 1921-1939, (Bialystok 1997), p. 247.
5. ArchiwumAkt Nowych (AAN), Sztab Gl6wny, 616/157, Letter from Lieutenant Colonel

Andrzej Liebich to Section II of the General Staff, February 6th 1934, p. 432.
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of courtesy. For example, in 1926, the Swedish military attache in Helsinki 
raised the question concerning doser military and political cooperation bet
ween Sweden and Poland. This was received with approval in Warsaw. Perhaps 
Poland expected too much, but the officers from the General Staff hoped that 
thanks to dose contacts with Sweden they could influence the policy of the 
Baltic States, and most importantly Finland. They also hoped to limit German 
propaganda in Sweden and develop doser cooperation with both Denmark 
and Sweden, subsequently keeping the route via Öresund and the Danish 
Straits safe.6 Last but not least, Sweden was important as a primary source of 
iron ore and manganese for Poland. 

The General Staff in Warsaw wanted to appoint an attache in Estonia or 
Latvia wirh responsibility also for Sweden in order to avoid political complica
tions, because, as it was expressed, ''these countries are the area of competition 
for influences between Sweden and Finland".? However, in 1929, a decision 
was taken that each year; the attache to Helsinki would also be accredited to 
Sweden. He would spend two months in Stockholm.8 Probably from 1934, 
Sweden became more of an area of interest for Polish attaches serving in Latvia 
and Estonia, but not until 1936 was Major Andrzej Marecki appointed as mi
litary attache solely responsible for Sweden.9 What is interesting in the years 
1927-1930, i.e. just after its own proposition about doser cooperation with 
Poland, Sweden had no attache in Warsaw.10 

All of the above proves that both sides were not particulary interested in 
doser cooperation; admittedly, some possibilities of rapprochement were di
scussed. In 1929, the attache in Helsinki, Captain Marian Chodacki, learnt 

6. This was of international, not only Polish, interest, see for instance Salmon, Patrkk,
Sca11di11avia and the Great Powm 1890-1940, (Cambridge 2002); Hovi, Kalervo, Jn
teressesphiire11 im Baltikum: Fimiland im Rahme11 Ostpo!itik Polens 1919-1922, (Hel
sinki 1984); Lönnroth, Erik, Den svenska utrikespolitikens historia, vo!. V.- 1919-1939,
(Stockholm 1959).

7, AAN, Ataszat:y wojskowe, 93/1, Acting chief, Section Il of the General Staff, Colonel Jerzy 
Ferek-Bleszynski to military attache in Helsinki, Major Konrad Libicki, June 10th 1926, 
pp. 63-64. 

8. Cronenberg, Arvid, Polen i svemk mi/itiirpolitisk bedömning 1930--1936, (Stockholm,
1972), p. 4.

9, Lossowski, Piotr, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej: Z dziejow polskiej sluzby zagranicznej, 
(Warszawa, 1992), p. 70, 

10, The Swedish attaches in Warsaw were very sceptic to any cooperation with Poland, de
scribed as a chauvinist and adventurous country. See Eriksson, Fredrik, Från Viborg till 
Narva och Lemberg: svenska militärattacht!ers bedö11111illgrtr av Östersjöområdet under mellt111-
krigstide11 (forthcoming). 
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about the Scandinavian congress of the conservative youth in Stockholm. He 
interpreted the event as, "the first, still not coordinated enough and not preci
se as for aims, kind of anti-Soviet front". In consequence, Chodacki predicted 
the necessity of future cooperation between such a movement and Poland, 
"Coordinating of action and specifying of intention, roles of particular part

ners as well, are issues for the future. All this, however, sooner or later, would 
reach the logical conclusion that leaning on the strongest, a Polish bloc in the 
South was necessary" .11 Suggestions by Chodacki were taken with a pinch of 
salt in Warsaw. One of the readers of the report commented that the conclu
sion was far-fetched. The disinclined Swedish position towards the idea of a 
Baltic alliance between Poland, Finland, Latvia and Estonia that broke down 
in 1925, was still remembered in Poland. From that time, leading Polish po
litical and military circles probably did not believe in formalised cooperation 
with the smaller Baltic Sea countries against the region's two major powers -

Germany and the Soviet Union. 

The Russian Threat 

The only common political platform to build on was the threat from Russia 
and Communism. In 1920, the Polish General Staff estimated that the Swe
dish attitude to Poland was sceptic because the Polish-Bolshevik war made 

economic cooperation in the region difficult. The report stated, "for the Swe
des, dealing with Russia is more advantageous than dealing with Poland, ta
king potential [financial] profits into consideration" .12 Later this opinion was 
modified, as the Swedish officers explained their strategic position to Polish 
colleagues. The Polish officers noted that Sweden viewed the Soviet Union as 
the only enemy. Commander Tadeusz Stoklasa, who in 1934 was sent to un
dergo training in the Swedish Navy, reported to Warsaw, "A direct danger of a 
Russian attack on Sweden is still regarded as possible, at the highest leve!. This 
mood is held by the Navy and thanks to that, training represents surprisingly 

high quality" .13

11. MN, Attachaty, A II 118, Letter from military attache in Helsinki, Captain Marian Cho
dacki, January 3rd 1930, pp. 1080-1082. Chodacki discusses this as a "moral front" against 

the Soviet Union, something Sweden could be a part of.
12. CAW, Oddzial II, Naczelne Dow6dztwo Wojsk Polskich, 8/59, Situation report [undated,

1920].
13. MN, Sztab Gl6wny, 616/157, Report from Commander Tadeusz Stoklasa from training

with the Swedish Navy from May 15th to June 20th 1934, p. 561.

20 
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Even when Hitler took power in Berlin, Sweden did not consider the pos
sibility of cooperation with Poland against Germany. According to the general 
opinion of the Polish General Staff, the Swedish military circles were simply 
pro-German. It is a matter of fact that the Swedish officers did not even discu
ss the effects of a presumptive Polish-German war, because from their point of 
view in the case of a German victory, the strategic situation of Sweden would 
not change. Poland was only one of the countries barring Russia from Europe. 
If it was defeated by Germany, its role as a barder against Russia would be 
replaced by Germany.14 Only from 1933, debates on defence measures against 
Germany appeared but without elements of cooperation with Poland; as Swe
den maintained non-alignment. 

At the tum of the year 1931 and 1932, attache Lieutenant Colonel Ta
deusz Jaroszewicz, describing his visit to Stockholm underlined the words of 
the Swedish vice-minister of foreign affairs Carl Hamilton, who had told him 
that Poland and Sweden "do not have and cannot have such political contacts 
which could cause conflict between each other. Just the opposite - there are 
two issues which join them together: the Soviet danger and the necessity to 
keep the Baltic Sea free from expansion of any power" . 15 Any expectations
concerning real cooperation with Sweden were, however, limited. 

The Polish side considered good relations with Sweden a way of securing 
sea transit from the Baltic to the North Sea. Poland and their allied French 
generals regarded Denmark and Sweden as a vital bridge connecting Poland 
with the Western world. A known publicist and naval officer Julian Ginsbert 
wrote in the professional periodical PrzeglqdMorski (The Maritime Review) in 
1938, "A route to the Baltic is open not only through the Danish straits, but 
- as the last war showed - often through the Scandinavian countries and the
system of Swedish channels to any harbours of our sea."16

Mutual Visits and Arms Trade 

The relationship between Sweden and Poland meant buying military equip
ment from Bofors by the Polish armed forces. 17 In 1934, Poland purchased

14. Cronenberg (1972), p. 31.
15. CAW, Oddzial II Sztabu Generalnego, Wydzial Og6lny, vol. 56a, Letter from the militaty

attache in Finland and Sweden, Lieutenant Colonel Tadeusz Jaroszewicz, January 1 st 1932.
16. J[ulian) G[insbert), Se "O charalner i organizacjc; naszej floty" Przeglqd Morski,

1938, nr 114, p. 766.
17. Jaworski, Pawel, "Stosunki morskie Polskie ze Szwecj� w okresie mic;dzywojennym", in

21 
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guns for its destroyers and Swedish heavy guns also equipped the coastal bat
teries at the Hel peninsula in the harbour ofDanzig.18 From 1935, Bofors also 
started deliveries of anti-aircraft artillery- particularly the 40 mm anti-aircraft 
gun made under license in Poland but also the 37 mm anti-tank gun. In 1939, 
a special commission from the Ministry of Military Affairs also visited the 
Bofors factory in order to learn more about anti-tank guns and mortars.19 In 
turn, the Swedish side was interested in buying Polish light tanks TKS, 7TP, 
and armoured personnel carriers.20

This cooperation in buying equipment or producing under license met 
new trends in Swedish military policy. From 1935, Sweden slowly began to 
retreat from the earlier disarmament policy and the defence budget increased. 
At the same time, personal contacts between Polish and Swedish military cir
cles intensified and mutual visits became more common. At least four Polish 
officers underwent training in Sweden; spending several weeks in the Army or 
in the Navy. Sometimes, they met pro-German sympathies, but at the same 
time, especially among the sailors, they found negative attitudes to National 
Socialism.21 In May 1934, nine Swedish aircraft led by Colonel Arthur Örn
berg visited Poland.22 Additionally, in August 1934, the Swedish Chief of the 
General Staff Lieutenant General Oscar Nygren visited Poland and in sum
mer 1935, Polish General Kazimierz Fabrycy visited Sweden. In May 1936, 
a group of Polish aircraft under the command of General Ludomil Rayski 
visited Sweden. The airmen were presented to the king and decorated with 
military orders. The commander of the Swedish Air Force, General Torsten 
Friis, invited the Polish airmen to his manor near Stockholm. For Rayski it 
was obvious that the Swedes wanted to show their good-will towards the Pol
ish pilots.23 

Przybylski, J. & Zalewski, B., Militame i gospodarcze aspekty polityki morskiej XX zuieku, , 
(Gdynia 2001), p. 239; Cronenberg (1972), op. cit., p. 4. 

18. Polish-Swedish agreements: CAW, KMW, I 300.21.355, I 300.21.359, and "Budowa bat
erii im. H. Laskowskiego", Przeglqd Mon·ki, 1962, nr 5, pp. 68-71. Poland bought 4 guns
152 mm (mode! 1930).

19. CAW, GISZ, I 300.4.1850, Report ofthe commission from the Ministry for Military Af
fairs, on the visit to Sweden, February 12th-21st 1939.

20. Documents about the visit of the Swedish delegation: CAW, Oddzial II, Wydzial Og6lny,
vol. 38.

21. AAN, Sztab Gl6wny, 616/157, Report by Commander Tadeusz Stoklasa, p. 561.
22. "Lotnicy szwedzcyw Warszawie", Gazeta Polska, May 30th 1934.
23. "Lot do Szwecji. Wywiad u gen. L. Rayskiego", Gazeta Polska, May 31st 1936.
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Mutual contacts meant visits to military manoeuvres and discussions con
cerning disarmament before and <luring the international disarmament con
ferences arranged by the League of Nations. 24 Visits by warships were another
common form of contact. In 1932, Polish destroyers Burza and Wicher to
gether with submarines Rys, Wilk and Zbik visited Stockholm. In tum a year 
later, Swedish warships Gusta/V and Drottning Victoria visited Gdynia for the 
Sea Festival. We should, however, remember that all those visits were mainly a 
form courtesy and there were no specific political intention in such an activity. 
For example, the naval visits to Stockholm, was a part of Polish propaganda. 
Its purpose was to show that Poland could build its own navy from scratch and 
therefore manifest itself as a developed country. 

The Polish Attaches to Sweden 

An interesting material from the Polish-Swedish military contacts is the re
ports from Polish military attaches to Sweden. Their primary task was to es
tablish good personal relations with Swedish officers and collect information 
about the military also based on available public sources. They studied the 
organisation of the Army, the training of soldiers and also the quality of mi
litary equipment. The most modern weapons and field manuals were of the 
greatest interest. The attaches tried to evaluate and conclude from all available 
sources thereby assessing if something could be adopted by the Polish Army.25 

The first Polish attache, to visit Sweden and prepared a longer report in 
which he characterised the status of the whole Swedish armed forces, was 
Lieutenant Colonel Tadeusz Jaroszewicz. In 1932, he left his post in Helsinki 
for six weeks and spent time in various Swedish garrisons.26 

First of all, he paid attention to the, in his opinion, negative processes he 
noticed. Worrying to him was the fact that officers were advanced in years, 
"Quite often you can meet lieutenants over forty years old, captains usually 
about fifty and colonels about sixty". In Jaroszewicz's opinion this was the 
result of the defence budget cuts that reduced the number of soldiers and 

24. AAN, Poselstwo w Kopenhadze, 7A, Letter from General Stanislaw Burhardt-Bukacki to
the Polish Commander-in-Chief, March 3rd 1932, p. 1.

25. Generally about the role of attaches see: lossowski, Piotr, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospo
litej: Z dziejow polskiej sluiby zagranicznej, (Warszawa, 1992), pp. 69-77.

26. AAN, Sztab Gl6wny, 616/ 157, Report by the military attache in Finland and Sweden, Lieu
tenant Colonel Tadeusz Jaroszewicz to Section II of the General Staff, October 7th 1932,
pp. 371-375.
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stopped promotions. Despite this, he estimated the physical prowess of Swe
dish officers as high. However, "the age and the lack of prospects influence the 
psychological condition of officers who are conservative and critically estimate 
the policy of their own government". According to Jaroszewicz there was no 
"great patriotism" among them, rather an "inclination to cosmopolitism" and 
ideas of pacifism [!] Such statements should however be treated with a certain 
scepticism. Jaroszewicz probably met officers who had expressed resignation 
about the state of affairs in the country, especially after the disbandment of 
regiments in 1925. 

Jaroszewicz also assisted higher ranking officers in training and inspec
tions. He paid attention not only to the reduction of the number of soldiers, 
but also the reduction of the training time in military service (to 90 days for 
infantry and 140 days for cavalry) and the decreasing army budget. On the 
other hand, he wrote, thanks to the reduction, the units "lived comfortably 
in big garrisons, which made the organisation of work and keeping the order" 
easier. Generally, he was impressed by the conditions during military service 
and he underlined, "the presence of vast training areas [ ... ], gyms and sports 
equipment of various kinds", which made training during all seasons possible. 
He also noticed that the officers, "live comfortably and affiuently having very 
high wages (alm ost twice what we have)". Besides, after service, they worked 
as, "well-paid state or communal employees (in forests or stud farms)", in
dependently from their retirement pensions. This was possible because they 
retired from service earlier than other groups in society. 

Regimental tradition, characteristic for the Polish army, had no meaning 
in Sweden, according to Jaroszewicz who instead saw, "national pride [ ... ] 
and other features typical for Swedes such as scrupulousness, call of duty and 
industriousness". According to Jaroszewicz, thanks to these features, Swedish 
officers carried out their duties in, "an extraordinarily diligent way". They had 
no war experience, and therefore learnt about modern war from abroad, es
pecially from Germany, but Jaroszewicz underlined that, "the Swedish officers 
pour over military literature of all countries which participated in the Great 
War". The adaptation of foreign models was not viewed positively by the Po
lish attache, who summarized that Swedish officers could not, "understand it 
correctly" and "consequently a certain intricacy in interpreting and an inclina
tion to complicating matters" occurred. First of all, it was through the activiti
es of the General Staff, who, "intensively produced masses of instructions and 

case studies". On the other hand, the instructors were described as, "having a 
passion and ability for teaching". Each exercise was carefully prepared though 
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disrupted, if explanation of any situation was required. Jaroszewicz paid atten
tion to the use of megaphones enabling instructions over distance. Exercises 
- Jaroszewicz recapitulated - "makes an impression of affectation as if it was

directing a play. But it brought quick results, because the recruits, a dozen or
so days after being called to arms were able to manoeuvre with weapons in the

field quite correctly".
The weakest aspect of the Swedish army lay in the command of higher 

units, "Rules for manoeuvres are too strict and detailed which hamper the 
freedom of carrying them out", he wrote. The final result was that, "all greater 

drills were carried out awkwardly and slowly" and the commanders lacked, 
"speed and courage in providing decisions". He chalked it up to attachment 
to hackneyed procedures and the lack of knowledge about real war. Therefore, 

young officers could not act on their own initiative. Generally, the officer 
corps, full of valuable virtues, could easily, "after rejuvenating and changing 
the system of higher leadership, reach a very high leve!". 

According to Jaroszewicz, non-commissioned officers, thanks to the law of 

military service and, "excellent financial conditions", could be selected care
fully among many candidates. Their training usually lasted a couple of years, 
and they represented a high leve! of general education. They were less critical 
towards the government, having lower aspirations than officers, who, accor
ding to him, would like to influence the current policy in order to increase the 
expenditure on the army. 

Privates were described as, "an excellent material for soldiers - healthy, 
[ ... ] intelligent and [ ... ] easy to discipline", despite the popular slogans of 
pacifism and internationalism found among them. Service was short-term, 

so it did not severely interrupt any plans for the future. The love of sport and 
physical activity, typical for Swedes, was very helpful in training. 

A bit surprising is that, in spite of many negative remarks, the Polish at
tache concluded that, "the Swedish army is good" and in case of war "can be 
a dangerous opponent able to stop considerable enemy forces". Could anyth

ing be adopted by Poland? Above all, Jaroszewicz appreciated studying the 
Swedish methods of instruction, in spite of their too detailed form, especially 
winter training, the organisation of units, modds of garrisons (marking out 

the kitchen equipment) and equipment of the soldiers (particularly pointing 
out a mode! of bag and the compass). 

Jaroszewicz completed his report with a description of autumn manoeuvres 

in October 1932.27 He underlined that the Swedish army tried to concentrate

27. AAN, Sztab Gl6wny, 616/157, Report by the military attache in Finland and Sweden, Lieu-
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their firepower to battalion level, consequently, they created a battalion that 
turned out to be, "extremely heavy and numerous", equipped with "gigantic 

concentration of the auxiliary units which fettered room for manoeuvre". Ac
cording to Jaroszewicz, battalions manoeuvred in the wrong way, which was 
explained by Swedish officers maintaining that further training of this fairly 

new idea was needed. On the one hand, the Polish attache criticised the new 
organization of lower units; on the other hand, he also noticed positive as
pects of the concept, among others, the idea of providing heavy machine guns 
to every rifle company, which increased their operational independence. It 
should be stressed that the rather detailed remarks made by Jaroszewicz were 
mainly based on Swedish documentation because foreign guests were usually 
not allowed to attend manoeuvres. 

Swedish Officers in Polish Reports 

In 1934, the attache in Latvia, Estonia and Sweden, Lieutenant Colonel Andr
zej Liebich undertook two visits to Stockholm and prepared reports similar to 
those compiled by Jaroszewicz. At first, he spent fifteen days in Sweden, in 
February 1934.28 It was then the military authorities in Warsaw decided that 

the attaches to the Baltic States should visit Sweden twice each year in order 
to collect information about the Swedish army and get to know the Swedish 

officers more closely. The latter was a priority for Liebich, because, he was 
sure that, "the way to all information goes through people". He carried out 
about sixty working visits and concentrated on the characteristics of the most 
important personalities of the Swedish army. 

1here were fifty generals in the Swedish army in the mid-1930s. Liebich 
noticed that they were "usually people of old age" with General OlofThörnell 

as the youngest with his fifty-six years. Liebich underlined at the same time 
that all generals demonstrated, "astonishing-for their age - physical ability". 

Liebich was sure that this was the result of the, "life they lived, [with] rational 
and continuous sporting activities. All the officers of the General Staff rode on 
horseback two hours every day." Liebich made a general remark that, "Sweden 

gives an impression of a country that does not know what senility is; nobody 

tenant Colonel Tadeusz Jaroszewicz to Section II of the General Staff, October 12th 1932,

pp. 371-375. 
28. AAN, Sztab Gl6wny, 616/157, Letter from the milita1y attache in Latvia, Estonia and 

Sweden, Lieutenant Colonel Andrzej Liebich to the chief, Section II of the General Staff,
February 22nd 1934 and October 6th 1934 pp. 458-464.
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gets tired, nobody is in a hurry - everything is digested and subjected to ru
les". As for generals he was impressed by their knowledge and manners, ''All 
of them' - he stressed - 'speak ar least two foreign languages. They represent a 
high standard of living". 

When it came to strictly military matters, Liebich was not so generous, 
"As for commanding - style [rules] over substance. Lack of flexibility and 
cautiousness towards every issue" characterised the officers' corps. Liebich was 
sure that France, as a victor of the Great War, enjoyed the greatest prestige in 
Sweden. Only rhe navy was influenced by the British and German navies, bur 
it had no implications as far as their attitudes to Poland. 

The new Chief of the General Staff Lieutenant General Oscar Nygren was, 
"calm, balanced and intelligent". Liebich repeated a common opinion that 
Nygren was "a formidable tactician". Besides, Nygren was claimed to be dil
igent and he participated in all field exercises. As for political inclinations, 
Nygren was, rather conservative and pro-French. The cavalry inspector Major 
General Göran Gyllenstierna had, "the opinions of an old fashion officer with 
a ve1y limited mind" which did not exclude, "savoir-faire with elements of 
snobbery''. Liebich added that according to French opinion, Gyllenstierna was 
completely pro-German. This reoccuring mentioning of the relation to France 
actually indicates that the French officers in Sweden were important sources of 
information for the Polish attaches as the scope otherwise would be different. 

The chief of the cabinet of the minister for the army, Colonel Torsten Friis, 
was "jealous for his influences and competences, mistrustful, vivid mind, but 
too pernickety; many features as if they were directly adopted from the Austri
an army''. This remarlc has to be explained, in Poland the former Austrian of
ficers serving in the Polish army were the ones with higher military education 
and experience of staff work. Therefore they became an important group at 
odds with other officers, in particular the legionnaires, who did not enjoy the 
same kind of education. Liebich 's remarlc defines him as a former legionnaire, 
describing negative traits as being "Austrian''. 

The chief of Section II (Information) Lieutenant Colonel Helge Jung was 
described as, "a very strong personality ... huge abilities and knowledge, es
pecially in history". As for political inclinations, he was characterised as a 
supporter of socialism, something that did not impede his promotion to chief 
of the Section. "He hates Russia'' - Liebich informed - "and is a supporter 
of doser cooperation with Finland". Also this remarlc needs some explaining 
and comes from the political strategy of Helge Jung to ally with Liberals and 
Social Democrats to achieve the best decisions for the military possible. The 
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Right, demanding the highest military spending of all, were marginalised. 
If the military allied with the Right, they would also be marginalised, hence 
it was more fruitful to bet on the second best alternative, as this had more 
chance of being accepted. Jung was personally an active conservative, and this 
shows his political competence manoeuvring between political parties. Jung 
was also described as having valuable social virtues, easy going and a woman
izer with gendemanly manners. Towards Liebich Jung was strikingly cordial. 
He sent Lieutenant Reenstierna to Poland to learn Polish so as to better know 
the reality of the Polish Army. According to Liebich, Reenstierna was the first 
Swedish officer who had learned to spealc Polish. 29

Another officer with a friendly attitude to Poland was General Erik Virgin. 
According to common opinion, Virgin had the energy and initiative to solve 
many of the problems in the Air Force. Liebich underlined that he gave an 
impression of being a heart-felt man, and unusually outspoken (for a Swede). 
Politically not engaged, but, "He does not like the Germans". 

As usual, the Polish attache was interested in the equipment of the Swedish 
army and the social conditions of military service. Surprising to Liebich was 
that all companies had typewriters. For the attache, "this example of technical 
modernity and comfort" represented by an average garrison was a Swedish 
curiosity. High salary of the officers and the presence of women in the kitchen 
resulted in an opinion of "undisputable sybaritism of the Swedish army". ''All 
kitchen equipment amounts to a record (movable ketdes, hermetic refriger
ators, not to mention a lot of other machinery)" - Liebich continued both 
with admiration and indulgency - "there is no doubt that the Swedish army 
is one of the best in the world ... in this field". The Polish attache recorded a 
few other Swedish peculiarities - high salades also for privates, a rule not to 
exceed the time of training beyond forty-eight hours per week (Liebich was 
more surprised by the existence of such a law than the number of ho urs, which 
was quite high), and ample and tasty meals rich in fat. Liebich was also sur
prised that all units came back from a firing range fifteen kilometres away not 
on foot, but by train, and that the soldiers did not know what fifty kilometre 
marches meant. 

Liebich underlined the lack of war experience of the commanders and 
very short training time (only 120-140 days). The conclusion was that the 
Swedish army was not as skilled as the Polish. Liebich even quoted the words 

29. He became the assistant to the Swedish military attache in Warsaw, Major Erik de Laval in
1935. Sehn, Arthur, "Militäraattacherapporter från Warszawa 1937-1939", Acta S11eco-Po

l011ica, nr 6 (1997).
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of General Nygren who said that from a military point of view, Sweden could 
learn a lot from Poland. 

Swedish Military Manoeuvres 

After a few months, in September 1934, Liebich paid another visit to Swe
den.30 He stayed two weeks <luring the busiest period for the Swedish army. 
The time of basic training for recruits called to arms in the spring, ended in 
September. Precisely then, the former two age groups underwent additional 
training. What is more, officers in reserve were also trained in September each 
year. This was the period of larger manoeuvres. 

Liebich witnessed shooting exercises and a combat demonstration carried 
out by units in the field (both in attack and defence) at the training camp in 
Järfålla. Then he attended similar exercises performed by units in Kristianstad 
and Helsingborg and was invited for a veterans' parade arranged for King 
Gustaf V: 

At Järfålla Liebich was surprised that the army was only in theory the ow
ner of the training area, because the fields, "were full of farms and the interests 
of the farmers were surely more important than training requirements; there 
were lots of enclosed grazing lands and people walking around". At the divi
sional headquarters, Liebich received an explanation that units had the right 
to march across the area, but they had to be careful to not destroy any crops. 
According to Liebich, conditions at the camp were primitive, because privates 
lived in tents or temporary accommodation in houses situated in the area. The 
conditions in Kristianstad were much better and therefore described as ideal. 

Liebich regarded the system of providing the army with horses as an inte
resting solution. Only 1/3 of all horses needed for autumn manoeuvres were 
kept by the army for the whole year. Outside this period, the rest of the horses 
were kept by leaseholders whose duty was to provide horses for the army only 
for two months each year. After a ten-year period, horses became the property 
of the leaseholders. The Swedes admitted the system functioned very well but 
it did not change Liebich's general opinion that the cavalry was neglected by 
the Swedish army. It was reduced to such a low leve! that for Liebich it was on 
the brink of disappearing altogether. 

30. AAN, Sztab Gl6wny, 616/157, Report by the milirary attache in Latvia, Estonia and Swe
den, Lieutenant Colonel Andrzej Liebich ro rhe chief, Section II of rhe General Staff, Oc
tober 6th 1934, pp. 608-617. 
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Liebich also covered the development of artillery, means of communica
tion, through signal lights and radio devices. Several times he emphasised the 
high number of radios, and described an event he found comical as the radio 
was used even when in eye contact or even when shouting would do. The high 
number of compasses and maps was also described as surprising. He noticed, 

however, "the extreme lack of armoured forces", as there were almost no tanks. 
He had seen a troop of light armoured infantry vehicles, but, as he wrote, 
presented itself"very dolefully ... three somewhat remade Volvo lorries, giving 
the impression of archaism". He tried to entice his hosts to buy some Polish 
light TKS tanks, but he was told that armoured forces were not useful in ter
rain as forested and rocky as most of Sweden. 

One event during the exercises seemed unreal for Liebich and could not 

be accepted in any circumstances. After a quick action of the cavalry, one side 
reached the hill and prepared heavy machine guns to defend the position, but 
as soon as the poorly attacking infantry appeared, the unit from the hill retrea
ted, because that was the program of the exercise and had been planned earlier. 
In Liebich's opinion the retreat was performed badly, because the troop, "su
rely did not understand what the intentions of the commanders were" and the 
whole exercise was performed abysmally. Liebich concluded that, "everything 
looked ridiculous". 

He registered a strong anti-Soviet mood and at the same time, that all 

pro-French sympathies had disappeared. Swedish officers were confused about 
the situation in Germany, but Hitler was obviously unpopular. The prestige 
of Poland therefore had increased, according to Liebich, thanks to the Po

lish-German agreement from January 1934 and a more active Polish policy 
towards Sweden. Especially Lieutenant General Nygren was on good terms 
with the Polish officers and thanks to his engagement, Liebich was accepted 
by the Swedish military circles and invited by many officers. 

Generally, Liebich regarded the Swedish soldiers as far behind Polish due 
the lack of training, "Even considering the whole reliability of the Swedish 

character, a soldier mal{es an impression of a half-civilian, temporarily dressed 
up in uniform". He added that life in Sweden was "too good and comfortable" 
and people only think about "their own everyday problems". Only the equip
ment was considered worth doser scrutiny. 
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Conclusions 

There was no doubt that Polish officers in general, were impressed by Swedish 

material culture. The weakest sides of the Swedish army were: lack of combat 
experience, too short a time for basic training combined with labour laws that 
secured high income and limited working time, thus impeding the morale and 
training of the troops. 

Military cooperation between Poland and Sweden was very limited. It me

ant friendly visits and speeches, and export of Swedish weapons to Poland. We 
can analyse this doser thanks to the reports of the Polish attaches in which the 
Swedish army was described as weak, un-modern, neutral, expressing positive 
attitudes towards Poland, but without any perspectives of becoming a Polish 
ally. 

It is interesting, that all reports give an impression that one of the most es
sential issues during the visits (which were exciting for military and diplomatic 
circles on both sides) was the question of what kind of military orders should 
be awarded to the guests. In 1931, the attache Captain Marian Chodacki sent 
a proposal to award Colonel Testrup and Major Björnstjerna of Section Il of 
the General Staff with the order of Polonia Restituta. He did not even provide 

any real reasons for his proposal, apart from underlining that the decorations 
were "rather a form of courtesy". He only explained that the officers had pro
vided him with a lot of information and answered all questions he had had. 
Chodacki added that his proposal of (together with an order for a Finnish 
officer) was the only one during his diplomatic mission to Helsinki.31 What

Chodacki reported from Helsinki in 1931 was confirmed by attache Jarosze
wicz in 1932 before the visit of the Swedish Navy to Gdynia. He underlined 
that, "the issue ofwhat kind of orders we should give to the Swedish seamen is 
not trivial, because the order mania and protocol finesse developed in Sweden 
was extreme",32 Giving orders which would be unsatisfactory for the Swedish
side could worsen mutual relations; therefore, the orders were of higher leve! 
than originally planned. Such dilemmas appeared several times. Perhaps this 
indicates a Polish will to maintain good relations, if it goes beyond the pro
tocol? 

31. CAW, Oddzial II Sztabu Generalnego, Wydzial Og6lny, t. 35, Letter from the attache in 
Helsinki, Major Marian Chodacki, October 15th 1931.

32. CAW, Section II, General Department, vol. 34, Letter from the military attache in Finland
and Sweden, Colonel Tadeusz Jaroszewicz to Section II of the General Staff, October 29th 

1932.

31 



Militärhistorisk tidskrift 2013 

Attaches paid attention to the mood and sympathies of the Swedes, especi
ally their attitude towards potential Polish enemies, i.e. the Soviet Union and 

Germany, as well as towards Poland' s ally, France. It should be underlined that 
the attaches visited Sweden only for a short time and perhaps their reports 
represented their first impressions rather than any deeper analysis. It should 
also be pointed out that Polish officers did not read the Swedish press because 
of the language barrier, which was the reason why they could not prepare 
thorough political and social reports. This was also the task of the Polish lega
tion in Stockholm. 

Generally, it should be stressed that intensification of military contacts was 
the result of a Polish political offensive in the Baltic Sea area by Polish Minister 
of Foreign Affairs J6zef Beck in the 1930s. He believed that he was able to 
convince Sweden, Finland and the Baltic states to doser cooperation. Appoin
ting a new military attache in Stockholm was one step in a strategy to make 
Polish presence in Scandinavia much stronger. Another way was an attempt 
to buy and sell military equipment. It is important to see all these actions as 
part of a whole picture of mutual relations. It is not always easy to evaluate 
the essence of the reports about the Swedish army because the army had no 

opportunity to show its abilities in a real war. For this reason, the reports made 
by Polish officers can be regarded as a curiosity. 
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Swedish Discipline Reinvented 
- Learning from lnfantry Officers' Combat
Training at the End of the Conscription Era

Rolf Hugoson 

I ntrod uction 

This is a study of how light infantry officers were trained in Sweden at the end 
of the Cold War. The general conclusion is that training, to be explained and 
understood, must be placed in its historical and institutional context. This has 

turned out to be a complex field concerning defence policy, tactical doctrines , 
educational policies, political pressures, adaptation, conflict and cooperation 
between people and organisations occupying key positions. 

The complex role of the so called "Captain's course" at the Infantry Com
bat School (in Swedish, Infanteriets stridsskola, henceforth InfSS) can be cla
rified with the help of an evolutionary perspective. This allows us to study 
how an organisation adapts to its surroundings and changes them. The evo
lutionary perspective is also briefly contrasted with two alternative analytical 
perspectives; the humanistic and the rationalistic perspectives . 

In 1992, in a survey of European officers' views of their profession, empha
sis on "discipline" by Swedish officers was the lowest among the eight countri
es studied. Furthermore, few Swedish officers admitted having become officers 
to "lead men''.5 The results could to some extent depend upon terminology, 

5. Caforio, Giuseppe and Nuciari, Mariani, "The Officer Profession: Ideal Type", Current So
ciology, vol 42, nr 3 (special edition: The lvfilitary Profession in Europe, edited by Giuseppe
Caforio), tables 3: 1, 3:2 and 3:4.
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since Swedish officers ranked "team spirit" highest as a reason for becoming 
officers - higher than officers of the other nationalities in the study. They also 
declared "leadership" to be the most important attribute of a "good officer". 

Perhaps they meant that "leadership" was a form of team spirit, rather than 
just a way of ordering soldiers about - indeed a variety of "discipline"? From 
a scholarly perspective, "discipline" remains an interesting matter. The topic 
concerns both collective and individual authority, with particular relevance to 
military situations where men or women must be led.6 Perhaps a profound 
change had already begun in 1992? A decade later, a researcher indeed argued, 
that the Swedish military's professional identity had changed. In the early 
years of the 21st century, the term "involved constable" - police officer ap
peared to be a more attractive ideal than a previous ideal, "sovereign warrior".7 

Although disciplinary situations today might appear thoroughly new, due 
to changes in politics and in technologies, I argue that real world situations 

tend to be rather more of a mixture of new events and old problems. If his
torians sometimes talk about revolutions or paradigmatic change, revolutions 
in practice might go on for centuries and involve counter revolutions as well 
as restoration regimes. In many fields of knowledge, it is necessary to scan the 
horizon for unexpected inventions, even while keeping track of rules accumu
lated in the past. Also in the fields of science, the quick pace of inventions in 
laboratories and at seminars rarely challenges all scholarly traditions, as science 
changes gradually, through evolutionary variation and selection.8 

The purpose of the present article is to study how a key training institution 
in Sweden helped officers promote "discipline", in the general sense that in
cludes team spirit as well as the new kinetic battlefields. The case is the Inf-SS, 
at the end of the Cold War, i.e. between 1985 and 1995. The unit was located 
in the rural areas of Östergötland, near the village Kvarn. The Army acquired 
the area in 1961 when the old Inf-SS (founded in the 1850s) was moved from 
Rosersberg, north of Stockholm. After reforms in 1999, Inf-SS changed name 
to the Ground Combat School (Markstridsskolan, MSS). 

The Swedish discipline as taught at Inf-SS focused on technological skills, 
doctrinal awareness and ability to accomplish practical goals. Established regi-

6. Cf. Borell, Klas, Disciplinära strategien en historiesociologisk studie av det professionella mil
itärdisciplinära tänkesättet, 1901-1978 (Diss. Uppsala 1989).

7. Bolin, Anna, 7he Milita,y Profession in Change: 7he Case ofStueden (Diss. Lund 2008); Cf.
Hedlund, Erik, Yrkesofficers utbildning, yrkeskunnande och legitimitet: en studie av yrkesojficer
sprogrammet i spänningsfaltet mellan förändring och tradition (Diss. Stockholm 2004).

8. Toulmin, Stephen, Human Unde,,-tanding (Oxford 1972).
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mental practices and doctrines were an important part of the officers' training 
at InfSS, but the school maintained its claim for authority also by participa
ting in technological change, in the development of new doctrines, and finally 
by establishing an ethos where the officers were expected to act independently, 
rather than merely reacting in a mechanical manner. 

The InfSS remains interesting because it was a school for light infantry 
officers or simply infantry. Notably, after improved armour and artillery tech
nology at the end of the century, such forces for a while seemed obsolete. Ho
wever, when the conscript army was replaced by a new volunta1y organisation 
in 2010, light infantry still had a role to play.9 

In terms of methodology, the present article uses policy analysis, which 
mal{es it possible to explain how practitioners coordinate complex political 
problems. In policy analysis, forma! policies are taken into account, but always 
ana_lysed from the perspective of the complexities encountered in practical 
implementation. lo Adaptivity to change is a recurrent topic. Interestingly, the 
academic field of policy analysis found new vigour as early as the 1940s, when 
it was influenced by the civilian and military tradition of doing operational 
research or operations research. Later, operational research developed into so 
called "systems thinking". Also here, the general idea is to maintain interest in 
a preconceived formulation of rules, while also trying to understand how rules 
from different fields and practices can or cannot be accommodated within orre 
system.11 

Military organisations in various countries appear similar, but there are 
relatively few comparative studies of how schematic similarities have led to 
functional differences because of cultural variation and national histories.12 

Despite the apparent differences between Sweden and the USA, research on 

9. Not least in international peacekeeping operations.
10, My understanding oflnfSS has increased thanks to interviews with a small number of reti

red officers in 2009 as well as informative comments at a presentation at the Defence Col
lege in 2013; the Defence College also generously sponsored this research in 2009: however, 
this remains "an outsider's view" ofinfSS, 

11. Rau, Erik, "Technological Systems, Expertise and Policy Making: The British Origins of
Operations Research", in Allen, Michael Thad & Hecht, Gabriel (eds,) Technologies oj Po111er
(Cambridge MA, 2001), pp. 215-251; Olsson, Mats-Olov, "Schools ofSystems Thinking:
Development Trends in Systems Methodology", in Olsson, Mats-Olov & Sjöstedt, Gunnar
(eds.), Systems Approaches and Their Application: E,t1111ples fiwn S111ede11 (Dordrecht 2004),
pp. 31-74.

12, Åselius, Gunnar, "Swedish Strategic Culture after 1945", Coopemtion and Conjlict, vol 40, 
no 1, 2005, pp. 25-44; Jeppsson, Tommy & Tj0stheim, Inge, Mi/itärstmtegiskt tänkande i 
ett småstatsperspektiv: en 1101disk syn på mi/itärstmtegins roll (Stockholm 2005). 
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the rewriting of the United States Army's Field Manual (FM 1005) has been 
an important source of inspiration for this article.13 In the early 1970s and 
through the failure in the Vietnam War, the US Army was obliged to find a 
new tactical doctrine. At the same time, a new voluntary army was organised. 
The Commander of Training and Doctrine Command (TRADOC) General 
DePuy, set down the new tactical rules in detail in a new edition of the FM 
1005, much influenced by German Second World War tactics together with 
the new German manual Hdv 100/100. Surprisingly soon, DePuy' s systema
tic and efficient initiative was replaced by yet another edition of FM 1005, 
where the offensive and the need for individual initiative was emphasized, to 
same extent in contrast to DePuy's more defensive approach. 

In his study of FM 1005, Paul Herbert, rather than arguing that either 
edition was more correct, focused on the complex processes that allow doc
trines and training to be invented and implemented. His study thus shows 
that the military formulation of doctrines or of discipline can be studied as 
an evolutionary policy, where the change of regime is gradual and sometimes 
ridden with conflict. When new doctrines are presented, they might appear 
to make claims for sudden paradigmatic change: in practice this can rarely be 
accomplished. 

Furthermore, it is clear that at least same of the reasons for the absence 
of pressures for change within an army organisation pertain to the general 
historical situation. In the USA of the 1970s, the situation involved both the 
persistence of the Cold War and the end of the Vietnam War. In Sweden at the 
end of the 1980s, the historical situation led to a heightened awareness of the 
technological arms race, but from the perspective of a small country aiming 
at remaining neutral, in a possible future war between super powers. Before 
studying the Swedish infantry doctrines, it thus malces sense to talce a look at 
Sweden's historical and geopolitical situation. 

Swedish Geopolitics: Policy, Strategy and Tactics 

During the Cold War, Sweden's neutrality policy demanded that a readiness 
to fight alone was demonstrated not just by the apparent success of living in 
peace since 1814, but also by maintaining large defence forces. The Army 
was a traditional conscript army, aimed at mobilising around 800 000 men; 

13. Herbert, Paul, Deciding YVhat Has to Be Done: General William E. DePuy and the 1976 Edi
tion oj FM 1005, Operations (Fort Leavenworth 1988).
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meant to dissuade attacks from the Warsaw Pact. Sweden's geography on the 
northern flank ofEurope was exposed, although it was an advantage that Swe
den had no common barder with countries in Eastern Europe. 

The south of Sweden is protected by the Baltic Sea, the north by the Arctic 
climate and by the wilderness. The general strategy post - 1945 first relied 
upon being able to dissuade from attack, through a strong Army and Air For
ce. The latter also was expected be able to strike against enemy air bases. Gene
ral mobilisation of the Army would take around 48 hours according to plan. 
An amphibious invasion of ground forces would have been possible only after 
the enemy had defeated the Swedish Navy and Air Force. Large combined 
operations of Swedish air and land forces would thus not be possible and the 
Army instead relied upon traditional ground based anti-aircraft. However, in 
the 1970s and the 1980s, the growth of the Russian air force and the increased 
seaborne invasion capacity made it more likely that the Air Force as well as the 
Navy would have to fight doser to Swedish territory. It also appeared that the 
nudear threat had diminished, making "conventional" warfare more likely. 

Sweden's territory is large, almost the size of Spain, but the population is 
small; just eight million inhabitants in the 1980s. Conscription thus appeared 
as the only manpower solution. Much of the landscape is hilly, wooded, cros
sed by large rivers and lakes, which is why infantry remained a useful tool, 
notably in north and central Sweden. 

The larger part of Swedish territory is covered by forests, which was taken 
into account in strategic plans as well as in tactical training. As a contrast, in 
the famous German 1936 field manual, combat in forests was presented as a 
delicate problem. This argument returned again in the 1950s, when West Ger
man studies emphasized that Russian forces were used to fighting in forests. 14 
In Swedish tactical manuals, the forest was presented as a defensive resource, 
whereas open terrain is said to be truly problematic. Forests accounted for the 
strategic choice to invest heavily in infantry units. The Swedish military assu
med that Swedish soldiers knew more about combat in forests than Russians. 
It was taken for granted that Swedish culture, soldiers and tactics were doser 
to Finnish military traditions, whose relative advantage had been demonstra
ted in the WinterWar 1939-1940 in Finland. 

14. T!-uppenfiilmmg, 1 Teil abs. LYIIl (Berlin 1936); Condell, Bruce & Zabecki, David (eds.),
On the German Art of\f0r: Th1ppenfiihrr111g. (London 2001); cf. Middeldorf, Eike, Taktik på
Östfro11te11: e1fare11heter och slutsatser (Stockholm 1958); Kolganov, K.S., Taktikens utveckling
i S ovjetarmen under det Stora Fosterländska kriget (Stockholm 1960).

39 



Militärhistorisl< tidskrift 2013 

The constraints of the terrain also influenced the tactics of the infantry 
company, usually trained for combat in woodlands. A commander leading 
units in a forested region must expect them to act more independently than 
if the units are moving across open and flat ground. Mission tactics were di
scussed in Sweden at least as early as in 1927, some say even in the 189Os, 
although the specific terminology was introduced only in the 1982 tactical 
field manual AR2 (Armereglemente taktik 2).15 

Also the nuclear threat and ensuing strict directives for dispersion, con
tributed to this emphasis on independence. Notably, the tactics presented in 
the field manual AR II (1963) relied heavily upon the ability of subordina
ted commanders and soldiers to act independently. In an effort to reduce the 
battle field effects of tactical nuclear weapons, the recommended distance bet
ween the centres of infantry companies was two kilometres.16 Cavalry com
manders also trained at InfSS faced even larger communication problems: 
Then as today, "cavalry" in the Swedish Army denotes ranger units, rather 
than armoured units. Ranger units were trained to fight behind enemy lines 
and thus mission tactics was very well known at the InfSS from the beginning. 

The Inspector of Armour (1980-1983) Colonel Björn Zickerman, inter
preted the mission tactics of manual AR 2 (1982) somewhat differently. His 
armour units were expected to deliver powerful attacks, but Zickerman wor
ried about the meaning of the order "attack" being downgraded by the gene
ral attitude that subordinate commanders should behave independently. But 
should subordinate commanders really decide when to break off an attack, he 
wondered as late as in 1985.17 

Training the Conscripted Army 

All political parties wanted to maintain conscription, which is why the Army 
was obliged to train large forces of conscripts. Conscripted soldiers were 
trained in battalions, roughly one each at the 15 territorial infantry regiments, 
7½ months for the common soldier, 15 months for conscript officers. The 
Swedish mobilised field unit (krigsforband) were the brigades, each infantry 
brigade having around 5 000 soldiers. By continuous replacement of "older" 

15. Bord! (1989), p. 150. Se även Lars Ericson Wolke, Krigets idee1:· svenska tankar 0111 krigföring

(Stockholm 2007).
16. AR II (1963) Armereglemente, del 2: Taktik, 1963, p. 1:34.
17. Zickerman, Björn, "Var taktik 1945-1985", in Crafoord et al. (eds.), Officer 1945: enj11bi

!e11111sskrift (Stockholm 1985), pp. 46-57.
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battalions with newly trained units, the ordinary infantry brigade would re
place all its soldiers every fifth year. The cavalry regiments had slightly differ

ent arrangements, since they also trained military police, light reconnaissance, 
rangers and special forces. 

Most Swedish infantry officers thus worked in peace <luring the entire last 
century. They served at the regiments in the provincial capitals, where prestige 
was also somewhat enhanced by memories of a long gone glorious past.18 At
the regiments, more soldiers were trained than were needed for the wartime 

organisation. The officers did not need to worry about being unemployed, 
even if their roles in the organisation changed with age and experience. Some 
deputy commanders turned commanders, others moved on to staff and plan
ning work or changed units. 

According to the plan, the staffs and brigade units should have been inte
grated through repeated field exercises. However, a gradual decrease of defence 
spending after 1968, while new materiel and personnel drew higher costs, put 
heavy strains on the Army. The Army reacted by investing little in new ar
moured technology and reducing the training of the brigades as field units.19 

The officers who became Captains after studies at the War Academy (sub
sequently Krigshögsko!an, Militärhögskolan, Försvarshögskolan) and after com
bat training at InfSS became rifle company commanders. In general, there 

were four companies to each battalion. The battalion also included a mortar 
company and a staff and supply company. In peace time, Captains were me
rely platoon commanders, usually leading the training of a platoon, assisted by 
a Lieutenant or a Sergeant, together with the conscripted officers. 

Following reforms in 1972 and in 1983, it was decided that all military 
commanders in Sweden should be officers. Simplified, we might say that 
war unit NCOs - "Sergeants" - were replaced by conscripted commanders; 
whereas peace time "training Sergeants" were promoted to officers and given 

higher academic education. The first generation schooled in the new system 
arrived at Kvarn in 1986.20 

18, The title "The Swedish Discipline" was used by the Scotsman Robert Monro in 1632, ac
cording to Roberts, Michael, Gustavus Adolphus, val 2 (London 1958), pp. 238-246; cf, 
Upton, AF. , Charles XI and Swedish Absolutism, (Cambridge 1998), p. 81. 

19. Agrell, Wilhelm, Det välorganiserade nederlaget (Stockholm 1990); Pallin, Krister, Sveriges
militära satsningar: en översikt med förklaringar till perioden efter 1945 (Stockholm 1998);
Roth, Thomas, Försvar for folkhem och fosterland· den svenska krigsmakten under det kalla 
kriget: en essäistisk översikt (Stockholm 2007),

20, l11fa11teriets stridsskola: en j11bile11111sskrift (Barensberg 1986), 
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Platoon commanders (in the war organisation) were Lieutenants or Se
cond Lieutenants, i.e. younger regular officers, reserve officers or conscripted 

officers (Second Lieutenants). The latter were selected before conscription and 
given special training before taking on their roles as platoon commanders. 

Three infantry battalions formed the core of the infantry brigade, which 
also included a staff company, artillery battalion, anti-tank and air defence 
companies, light armoured anti-tank companies, brigade reconnaissance com
pany, engineer battalion and logistics battalion. The support units trained at 
special services regiments. The brigade was meant to be a mobile unit within 
one of the six military regions. The brigade commander was a Colonel 1 st

degree, as the rank Brigadier Generals were introduced in 2000 when Colonel 
1 st degree was transformed.

In 1982, there were 24 infantry brigades, four of which were so called 
Norrland Brigades. These trained in northern Sweden and were better equip
ped with tracked vehicles, but still lacked armour. Twelve brigades (IB66) 
were, on the other hand, expected to transport themselves using bicycles and 
tractors. The eight regular infantry brigades (IB77) had wheeled and unar
moured personnel carriers. In addition to the ordina1y infantry, in 1982 there 

were mechanized units, and several tank battalions, who would operate to
gether with the infantry in some of the military regions.21

In 1992, there were only twelve infantry brigades, but one extra mecha

nized brigade. Instead of modernizing the IB66 brigades, these had been 
transferred to the local defence organisation. Earlier, this organisation had 
included most soldiers not needed for the field army. They rarely or never 
trained together after compulso1y training, but still had an important role in 
the defence forces. 

Tactical Doctrine: Manuals and Training 

As we have seen, infantry Captains were expected to help train conscripts in 

infantry platoons. They also participated in exercises with the companies they 
would lead in the event of war. The general guidelines for the performance 
expected from the Army were set clown in the field manuals of tactical doc
trines. From 1963 to 1995 four field manuals existed: AR II (1963); TR 80 
(1979) - a forerunner to AR 2 (1982); and finally AR 2 (1995). The Swedish 
manuals can be compared to, for example, the American FM 1005, although 

21. CfRoth (2007), pp. 70-80.
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the Swedish manuals included more specific advice, explanatory images and 
maps of different kinds of situations.22

In the formative years of the early 1940s, the Swedish Army had time to 
worry about how civilians' best could be turned into soldiers. The general 
aim was to engage soldiers by explaining their roles as participators of larger 
operations. Tactical field manuals were thus always meant to be functional 
in a didactic context, as most Swedish officers well knew.23 For example, in 
the didactic manual Lärobok i trupputbildning (Manual for Ti·oop Education, 
LTU), plans for exercises are specifically similar to the directives for combat 
plans (stridsplan) in the contemporaryTR 80.24 

The infantry manuals were published by the Chief of the Army. They were 
written at the Army Staff under the leadership of the Inspector of the Infantry, 
who instituted work groups at the lnfSS or at particular regiments. In the 
tactical manuals, general or particularly Swedish ideas about fire, protection 
and mobility were set clown, with reference to various goals and means (such 
as attack and defence); to the terrain; to the available transportation and to 
the weapons used by each infantry unit: assault rifles, general purpose mach
ine guns, hand grenades, light anti-tank weapons (LAW), infantry anti-tank 
rocket launchers, 90 mm anti-tank rocket launchers, anti-tank missiles, 120 
mm mortars and various types of mines. 

Additional and more precise instructions were also distributed to lower 
units (platoons, companies, battalions), and to the specialised units (anti
aircraft etc.). For the common soldier, Svensk soldat (Swedish Soldier) and Sol
daten i fält (So!diers 'Fie!d Manua� regulated dress, basic weapon handling and 
discipline as well as explaining the structure of the armed forces and neutrality. 
The potential enemy's tactics were described in Handbok Stormakten (1980) 
(Manual Great Power), supplemented by a booklet on Warsaw Pact armoured 
vehicles, with details on strong and weal( points.25 

In addition to such tactical doctrines, the officers also had to be familiar 
with the manual for troop training- in the 1980s the LTU 1980, which was 

22, Annereglemente, del 2: Taktik, 1963; AR 2, Am11Jreglemente, del 2: Taktik, 1982; AR 2, 
Armereglemente, del 2: Taktik, 1995; TR 80: Taktiska riktlinjer.for armt!forbandens uppträdan
de i 1980-talets stridsmiljö, 1979. 

23. Risling, Anders & Nelson, Bertil, Armen vid skiljevägen: kan stora byråkratierfornya sig själ
va? (Stockholm 1982).

24. Lärobok i trupputbildning: ITU, 1980, p. 178.; TR80 (1979) Picture 7:1; cf. AR 2 (1982),
picture 6:2.

25. Handbok Stormakten, del 3: Organisation, taktik och utrustning vid markstridskraftemas lägre
forband, 1980.
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based upon the AU part 1 and 2 from 1942, in turn a development of the con
troversial Colonel Axel Gyllenkrok's Synpunkter rörande utbildning (Comments 
Concerning Tiwining). These works of the 1970s were supplemented by more 
management oriented manuals on "leadership", notably, Ledarskap (Leader

ship) and Chefen och ledarskapet (7he Commander and Leadership).26

Combat Training at lnfSS 

Tactical doctrines and educational theories were continuously put into prac
tice during training at the regiments. During studies at the War Academy 
(Karlberg), the future Captains learned to reflect upon tactics. At InfSS, the
ories were implemented during the 7 month "Captain's course". Here, the 
students were to learn how to lead a company in various tactical situations, 
according to the goals and means listed in the lnfantry Company Manual (e.g. 
AR2, 1982). 

Combat tasks listed were: how to take territory, to open roads, to cut off or 

to fight enemy units or vehicles, to disturb, to occupy, to hinder, to repel and 
to delay them, and of course to defend their own unit. Evidently, only higher 
units could also be asked to defeat the enemy. These tasks were to be handled 
by using four combat methods, if needed in combination: attack, defence, 
delaying combat and repelling battle (avvä1jningsstrid).27

In general, training at InfSS relied upon the students having a specific 
profession and at the same time, getting a chance to train to lead exercises 
with armed soldiers. Since InfSS was one of the most prestigious Army units, 
it was not difficult to recruit teachers who helped the students to develop their 
professional skills. 

The central pedagogical instrument was a set of so called "tactical ex
amples" that allowed for training of officers in different roles (commanders, 

weapons instructors, security supervisors and staff) during the field exercises, 
while simultaneously making training meaningful to the conscript comman
ders and the common soldiers. 

Training units for the future Captains at InfSS often came from the nearby 
infantry regiment I 4. Usually one reduced conscript battalion (approximately 
400 soldiers) was used in training at InfSS every year. Notably, artillery and 

26. Gyllenkrok, Axel, Synpunkter rörande utbildning: gmndläggande utbildning (Malmö 1942);
AU: Allmänna utbildningsbestämmelser for armen, del 2, Pedagogiska anvisningar, 1951;

LedaHkap (1976); LTU(1980); Chefen och ledarskapet, 1986.

27. AR2 (1982), p. 32.
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anti-aircraft units were also attached to InfSS, for shorter periods of time. Again, 
tactical doctrine remained intimately connected to the institutional practices of 
the provincial regiments and their continuous production of infantry soldiers. 

Not just troops came from I 4 but also several of the commanding officers 
at InfSS. During the period studied, four commanders at InfSS came from I 4: 
LennartTollerz (1974-1977), LeifKesselmark (1981-1987), Torbjörn Tillman 
(1987-1989) and Thor-Lennart Loo (1989-1991). Furthermore, Kesselmark 
was also Inspector of the Infantry 1984-1991. At I 4, these Colonels had often 
served as commanders of the regiment, the brigade or the conscript training bat
talion - often they also returned to such commanding positions at I 4 or at other 
regiments.28 The training officers at InfSS were thus fully aware of the demands
placed upon a Captain at an infantry regiment. In the early 1990s, these rela
tionships between InfSS and the Swedish infantry regiments were formalized in 
contracts between the school and its "dients", the brigade commanders. 

The ideal order of the process of combat tactics development at InfSS 
would have been to test, to train and to demonstrate. This procedure was 
followed in separate weapons tests and <luring tactical moments. At any given 
time, all three activities typically took place in parallel at InfSS. However, the 
school in general was characterised by this order of priority: firstly, combat 
training; secondly, demonstration of equipment and tactics, and thirdly, tes
ting equipment and tactics. 

This was first and foremost a combat training school, even if weapons and 
tactics were tested at InfSS and new manuals written by work groups there. 
Only in the early 1990s, did testing seem to have been given a higher priority. 

A major recurring event at InfSS was the company live fire exercises, once 
a year performed with an audience of international guests. A memorable ex
ample of this occurred in May 1980, when the Chief of theArmy 1976-1984, 
General Nils Sköld, led a short course for all Sweden's regimental commanders 
at Kvarn. The aim was to introduce the new field manual and also to demon
strate aspects of the new infantry brigade organisation IB 77, which had been 
planned and trained at Kvarn or at I 4 by Colonels Kesselmark and T illman.29 

Among the courses offered, the "Captains Course" was the most im
portant. There were also shorter summer courses for reserve officers and for 
Captains who would become Majors. At InfSS, officers learnt what was ex
pected of them in terms of combat and troop training. In the event of actual 

28. Tillman, Torbjörn & Ringh, Per-Arne, Livgrenadjärerna under det kalla kriget (Linköping
2001).

29. Tillman & Ringh (2001), pp. 82 & 53-54.
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combat, the rifle company had to make sure that a sufficient number of enemy 
vehicles or soldiers were taken out. How should troops be trained and led for 
this purpose? 

By learning to handle new but already approved weapons and tactics, the 
officers also participated in spreading innovations to the provincial regiments. 
Demonstrations of combat deployment were thus not merely propaganda for 
politicians and foreign guests. They were part of an established effort to re
distribute information about approved new tactics. Already in the pedago
gical manual Allmänna utbildningsbestämmelser (AU) part 2, the regimental 
commanders were responsible for arranging demonstration exercises at the 
regiments; to implement new didactic ideas.30 

Officers recently trained at InfSS could thus contribute something im
portant. To find the best proportion between rules and inventions is difficult. 
Should rules and thus tactical doctrines and manuals change continuously, 
after new tests and evaluations or should rules be changed slowly, giving eve
rybody from the soldier to the colonel a common framework of general prin
ciples? At InfSS, attention was given to training, demonstrations and tests, in 
that order. However, it was not uncommon to argue that war would have been 
the ultimate test, as we shall see in the next section; but it could also be argued 
that all training is a way of testing the individual and the unit. 

The Humanistic and Rationalistic 
Perspectives on Combat Training 

In a classic study of war as a general social phenomenon, Gaston Bouthol 
contrasted the attitude of warriors, who see war as an opportunity to change 
history, with the attitude of the statesman, to whom war appears as an instru
ment of policy.31 

To the extent that the "warrior perspective" was more than a mere defence 
of the military traditions, it could also be termed a humanistic perspective. 
Within this humanistic perspective we also find realistic critique of the abi
lity of military organisations to handle warfare. The realism comes from an 
amount of historical awareness, but the perspective has also gained much in
fluence through literature, where Erich Maria Remarque's All Quiet on the 
Western Front since 1929 has appeared as something of a prototype. A more 

30. Allmänna 11tbi/d11i11gsbestämmelser (1951), § 74, p. 176.
31. Bouthoul, Gaston La Guerre (Paris 1953), pp. 75-82.
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recent scholarly example is RickAtkinson's study ofWest Point Class of 1966 
and the decay of american conscription during the Vietnam War.32 

Statesmen instead tend to belong to what I shall call the rationalist per
spective, which has dominated military planning, notably in modern cons
cript armies, where a soldier was always useful to the system, regardless of 
warrior qualities. Given enough time and resources, the proponents of the 
rationalistic perspective argue that anybody can become a true soldier. 

An influential rationalist thinker was French Field Marshal Hubert Lyau
tey, who as early as the 1890s tried to set down the rules for officer education 
of French civilians,33 Lyautey argued that there was much to be gained from 
educating civilians. The military could help educate the nation and civilians 
had professional knowledge, which could be useful to the military. What the 
military thus needed, according to Lyautey, were officers who knew their men 
and could exploit their capacities, as well as reach out and engage them to do 
their best. An officer who merely screamed orders appeared less useful. The 
tone of the rationalistic argument might very well be humane, an advocacy for 
team spirit rather than harsh discipline. 

What rationalism tends to lack is appreciation of the risks, the chaos and 
the long term degrading effects of combat. Representatives of a truly rationa
listic attitude might even prefer to train machines instead of men; airplanes 
and tanks and ICT-networks are supposed to be so efficient that war can be 
ter med "surgical". After the exclusively air borne operations in Serbia in 1999, 
although some observers remained sceptical about the effects of new bombs, 
convinced rationalists insisted that the effects were not meant to be material 
in the first place, but merely efforts to persuade the enemy.34 As for the met
hodologies of network-centric warfare in Sweden, an informative critique has 
been offered by Czarniawska, whereas Der Derian gives an interesting view on 
the American development.35 

Also defenders of rationalism could be sceptical about technology, nota
bly if they observe that industry is governed by !arge networks of planners, 

32. Atkinson, Rick, The Long Gmy Line (Boston 1989).
33. Lyauteay, Hubert, Le Ro/e social de l'officier (Paris [1891), 2003 & 2007).
34. Clark, Wesley, \¼ging Modern i¼r (New York 2001) pp. 221-231; Biddle, Stephen, "Land

Warfare: Theory and Practice", in Bayliss et al. (eds.), Stmtegy in the Contempomry \Vorld:
An I11trod11ctio11 to Stmtegic Studies (Oxford 2002), pp. 91-112 & p. 109.

35. Czarniawska, Barbara,"Networks, Networking and Nets: NCW from an Organisation
Theory Perspective", in Yden, Karl (ed.) Directiom in Mi/itary Org1111izing, (Stockholm
2005); Der Derian, James, Virtuous \¼r: Mapping the Mi/itmy-I11d11stri11l-Medi11-E11tert11in-
111e11t-Nettuork ( London 2009).

47 



Militärhistorisk tidskrift 2013 

who under budget restrictions compete with military systems. There is a good 
Swedish example of this rationalist scepticism towards technical systems: the 
Chief of the Army in the early 1980s, General Nils Sköld. Sköld's father was 
the Social Democratic Minister of Defence in the 1940s, which is why it is 
hardly surprising that Sköld became a devoted defender of the conscription 
system and the requirement for !arge infantry forces. But Sköld was also scep
tical towards expensive machinery, an attitude reinforced by the 1960's project 
of planning and buying a new Swedish fighter plane, the Viggen. In the end, 
even the Air Force Staffhad to accept that final decisions were made by politi
cians and representatives of the industry. They got their plane, but fewer than 
expected and at a higher price.36 

It has often been said that Sköld, who was influential in defence planning 
already in the 1950s, preferred quantity to quality. Somewhat more accurately, 
Sköld preferred many infantry brigades to a few tank brigades; general cons
cription to a less egalitarian system; to form elite units by allowing a minority 
to serve for a longer time was not on the table. Instead, Sköld argued that by 
giving all soldiers a similar training, the Army made sure that the whole of 
society was prepared for war. Sköld defended his position by referring to the 
French strategist Andre Beaufre.37 

Beaufre emphasized the need to make sure that "freedom of action" was 
preserved in "conflicts between wills". Strategy was the ability to direct such a 
conflict. Military forces were supposed to be able to use and resist force at dif
ferent levels - nuclear and tactical - at different times and at various locations. 
The state in general should be able to use and also resist other forms of foreign 
influence, by means of diplomacy or economic pressures.38 

Beaufre thus argued that every situation had its own strategy. What makes 
Beaufre an eminent rationalist is also the belief that every conflict can be mas-

36. Dörfer, Ingemar, System 37 Viggen: Arms, Technology and the Domestication of G!01y, (Oslo
1973).

37. Sköld, Nils, "Säkerhetspolitik, strategi och operationer: några tankar om utvecklingen i
Sverige sedan 1945", Försvar och 1111tid, 110 4 (Stockholm 1989) p.24. Beaufre was some
thing of a favourite theorist of strategy in Sweden during the 1960s and 1970s. The Chief of 
the Army Almgren, prefaced the Swedish translation of Beufre's 1963 classic "Introduction
a la strategie", while the Commander in Chief Stig Synnergren prefaced a later work: Beau
fre, Andre, Modern strategi for krig och fi-ed (Stockholm 1966); Beaufre, Andre, Strategi for 
morgondagen: Det moderna krigets problem (Stockholm 1974).

38. CfCarver, Michael, "Conventional Warfare in the Nuclear Age", in Paret, Peter (ed.), Mak
ers of Modem Strategy: From Jvlachiavelli to the Nuclear Age (Oxford 1986), pp. 779-814 &
788-789.
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tered by one of the conflicting parties. Perhaps any Chief of the Army is obli
ged to defend his system, by arguing that it cannot fail as long as it is suitably 
commanded. As long as there is a functional system, war is merely a question 
of proper resource allocation (if we attack, there should be three of our com
panies to each of theirs and a certain amount of artillery support; if we defend 
ourselves, one company should be able to resist a double supremacy). In 1985, 
Sköld calculated that it was unlikely that the Soviet Union would be able to 
achieve a two-to-one supremacy in Scandinavia.39 

Higher commanders are expected to avoid giving orders that cannot be 
implemented by subordinate units. Similarly, politicians should give the Army 
reasonable missions. Since also a rationalist must acknowledge that military 
resources can be defeated, a strong civilian society remains the final reserve: 
the citizens close the system by setting the goals, while simultaneously ac
cepting to serve in the defence forces. From a rationalist perspective, if at any 
time we would be unable to resist, we could always regroup and reorganise. 
According to Beaufre, the national system should also be reinforced by inter
national alliances. Since Sweden aimed at being neutral, Sköld could not pu
blicly make this a part of his strategy, but he expressed his faith in the United 
Nations. However, non-alignment for Sweden was never a value principle; it 
was a means of avoiding war. If war came neutrality was no longer an option 
as it had failed. 40 

Officer combat training at InfSS at the end of the 1980s was influenced by 
Sköld, who had final control of two important tactical manuals (the 1979 TR 
80 and the 1982 AR 2). The Chief of the Army also approved the promotion 
of higher career officers, who in their turn would employ the Captains. Sköld 
used a rationalistic defence of the conscription system and the ordinaty infan
try brigade in times of budget restrictions. His views also certainly affected the 
training offered at InfSS. 

If the basic rationalistic idea was that military training can transform the 
supposedly disorganised and emotional civilian, this was not the only per
spective available to the Swedish military. The fundamental humanistic idea 
is faith in personal agency. But the free and emotional person at best merely 

39. Sköld, Nils, "Styrkerelationer i Europa: en studie avseende konventionella styrkor", Försvar
i Nutid, 110 3 (Stockholm 1985); cf. Sköld, Nils, "Vårnplikt och folkförsvar", Försvar i nutid,

no 1 (Stockholm 1974),
40. Hugoson, Rolf, "History and Memory in Support of Neutrality: The Case of Sweden",

in von Ungen, Kerstin (ed.), Kriegse1folm111g und nationa!e Identität in Europa nach 1945

(Stuttgart 2009), pp. 206-224.
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survives military training and enemy action. In the modern classic The Face 
oj Battle, military historian John Keegan argued that for two hundred years, 
those responsible for Western officer-training had tried to remove emotion 
from battle, their aim being "to reduce the conduct of war to a set of rules and 
a system of procedures - and thereby to make orderly and rational what is es
sentially chaotic and instinctive."41 

Technological demands have since then increased such rationalising pre
parations. Yet, Keegan was sceptical about the soldiers' ability to sustain really 
intense battle, as experienced in the Yom Kippur War or as planned in pre
parations for "Land Battle in Central Europe". Keegan reflected upon more 
comfortable tank crew compartments: "what can they be but minor alle
viations of a further impersonalisation of warfare, a greater alienation of the 
soldier from anything recognisably human or natura! on the field of battle, 
a steeper reduction of his status to that of a mere adjunct to machinery, the 
software in the system?"42 

A more recent Swedish example of a humanistic perspective can be found 
in Karl Yden's studies on the relationship between military careers and ide
als around the year 2000. 1he Swedish military had not yet settled into its 
new role as something other than a conventional defence against a Russian 
invasion. However, there were fewer conscripts and according to Yden, the 
military career depended increasingly upon administrative work, as opposed 
to the ability to train and lead troops in combat. Yden becomes a humanist by 
criticising a whole series of institutions that draw the officers' attention away 
from death on the contemporary battlefield.43 

Yden's argument can with slight modification be portrayed as a series of 
dichotomous oppositions, where the positive combat orientation in the left 
column is hindered by the technocracy of the right column: 

41. Keegan, John, The Face of Battle: A Study of Agincourt, \'(/aterloo and the Samme (London
1997), p. 20.

42. Keegan (1997), p. 333.
43. Yden, Karl, "Bringing Violence Back In: New Wars and Reprofessionalizing Sweden's Ar

med Forces", in Abrahamsson, Egnell & Yden (eds.), Effects Based Operations, lvlilita,y Or
ganisation, and Professionalizatio11 (Stockholm 2006), pp. 75-111.
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We need not question another of Yden's points, that in the year 2000, 
there were more higher-ranking officers than were needed for a smaller and 
more international Swedish military. A few hundred younger officers with 

international experience had to compete with many thousands of older of
ficers, who represented the old invasion defence. However, Yden refers to this 
opposition as something essential, instead of placing it in its historical con
text. Yden speaks in absolute terms "very few Swedish military officers have 
professionally used lethal violence in military operations" and "The expertise 
requirements are of course much higher if you are to conduct actual military 
operations, than if you run a peacetime training bureaucracy" .44 The possi
bility is not even evoked, that any army running international operations will 
need planning and bureaucracy, not just soldiers trained to kil!. 

Some of Yden's critique is reasonable. The Swedish Army had not "develo
ped any professionalization process", to study what lessons could be learned 

from the numerous UN operations.45 But it is either tautological or an exag
geration to say that participation in international operations was "the only real 
military experiences available" .46 "Real experience" must be reflected upon

to form knowledge.47 Even on a battle field there are surely moments when 
the participants search for more knowledge, because they want to know how 

a particularly awkward situation can be changed to their advantage. Recon
naissance and intelligence gathering tend to occur from some distance; just as 
crucial as more direct observation or participation. 

Indeed, although "lessons learned" was not a formalised procedure for of

ficers in international operations, it is easy to find high-ranking Swedish of-

44. Yden (2006), pp. 84 & 89.
45. Yden (2006), p. 92. Swedish units participated in operations quite frequently, employing 90

battalions 1956-1987. Ericson Wolke (2009), pp. 256--265.
46. Yden (2006), p. 92.
47. A former student recently told me about her experience when leaving the university and

"surviving in the corporate jungle": "I instantly lermzed a lot".
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ficers who have participated in foreign wars from the 1940s and through the 
1960s and who have shared their experiences in various ways. Some would 
perhaps even say that their influence has been too strong, rather than too 
weak. Clearly, historical examples used as a model for future events might de
flect attention from the ever changing conditions for war. Among the younger 
"warriors", we even encounter Nils Sköld, who in 1956 served in the Swedish 
peace keeping force in Suez. Among the older was Carl August Ehrensvärd 
who served in Army Staffs in Finland both in 1918 and in 1939-1940 before 
becoming Chief of the Army ( 1948-19 5 7). A senior Swedish UN officer who 
served in the Congo was Major General Carl von Horn, who in his 1966 book 
spoke for officers from many countries, in his devastating critique of civilian 
leadershi p. 48 

As for participation in close combat, the most famous were perhaps An
ders Grafström, Orvar Nilsson and Jonas Wa::rn. Captain Grafström parti
cipated in company raids against Russian forces in the Winter War and was 
later Ehrensvärd's adjutant, the Army Staffs Press Officer and also editor of 
the Army Journal (Armenytt). In 1940, Grafström had ordered Russian priso
ners to be shot, when his company was pursued by superior Russian forces. 
This incident is recalled by Nilsson, who also served in Finland until 1944, 
later, he commanded the Combat School of the Territorial Defence (Hemvärnets 
stridsskola). 49 

Jonas Wa::rn headed the department of troop leadership at the new InfSS 

in Kvarn in the early 1960s. After serving at I 20 in Umeå, Wa::rn taught com
bat tactics at the old InfSS at Rosersberg in the 1950s and in 1957, was awar
ded the prestigious position of the King's adjutant. In 1961 and in 1962 he 
accepted to command a Swedish UN battalion in the former Belgian Congo. 
Returning to InfSS, Wa::rn improved combat training by infusing an exercise 
previously introduced at InfSS in Rosersberg, with scenarios from his encoun
ters with Rhodesian mercenaries in the Katanga province.50 

The Wa::rn-exercise was a role play with much screaming, fake blood and 
amputated limbs, intended to capture something of the violence of combat. 

48. von Horn, Carl, Soldieringfar Peace, (London 1966); cf. Maskas, Charles, Peace Soldiers: 
The Sociology of a United Nations Military Force (Chicago 1976), p. 78.

49. Nilsson, Orvar, När Finlands sak blev min (Helsingfors 2005), p. 44.
50. InjSS (1986), p. 29; Waern, Jonas, Katanga: svensk FN-trnpp i Kongo 1961-1962 (Stock

holm 1980); Waern, Jonas, "Från Hattbergen till Elisabethville", pp. 597-607 in Granberg,
Hany (ed.) Under Vildmannafanan: Kungl. Våsterbottens regemente efterfo1Jta världskriget
(Umeå 1976), pp. 599-600 ..
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Experience and training thus reinforced each other and the exercise came to be 
part of the standard repertoire in: "Rifle Company Reorganising after Com
bat". This was one of the annual somewhat larger live fire exercises at Kvarn, 
where the officers and the soldiers also trained ammunition resupply, taking 
care of prisoners and the wounded. Even a highly emotional field burial was 
included.51

It can be debated whether the effort to teach soldiers that death is not the 
final word best fits the rationalistic perspective? Did officers at InfSS merely 
learn the old-fashioned ways and means of combat, without enough appre
ciation of the risks and the frictions of the whole system? Or is reliance on 
personal experience always humanistic? 

Perhaps we need not choose between the humanistic and rationalistic per
spectives. If the former sometimes appears too condescending towards train
ing, the latter somewhat naively seems to assume that the system will take 
care of the rifle company commander - never obliging him to attack a tank 
company in open terrain, never promoting somebody to Captain who is not 
able to lead his company properly. The two perspectives when brought to their 
extremes remain blind to the effects of training. A third combined perspective 
might explain how simulation of war can be a valuable lesson. 

Friction Reduction and an Evolutionary Explanation of Training 

An organisation reporting that its policy goals have been fulfilled might ap
pear to be too simplistic a form of evaluation. Most organisations will report 
some kind of achievement, or else claim that there was something wrong with 
the goals or with the budget, thus asking the principal agency to lower the 
demands or to increase funding. Efforts to fulfil technocratic measures of suc
cess are not unimportant. Military organisations quite often claim that they 
work like machines, as renowned military sociologist Morris Janowitz once 
explained, "This is not to deny that each weapons system - land, sea or naval 
- tends to develop among its military managers characteristic orientations
towards politics based on the technical potentialities of their weapons. [ ... ]
Nevertheless, technological development merely set the limits within which
the civilian and military elites will share power".52

51. Henriksson, Göran (ed.), Infanteriets Stridssko/a i Östergb't/and 1961-1991 (Barensberg,
1991), p. 44.

52. Janowitz, Morris, "Military elites and the study of war", pp. 119-134 in Janowitz, Morris
(ed.), Political conjlict: Essays in Po/itica! Socio!ogy (Chicago 1970), pp. 127-128.
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Although a slightly more complicated form of evaluation is needed, if we 
are to understand notions such as power sharing, it remains rewarding to ask 
simple questions: "what tasks does this organisation actually fulfil?" or "What 
principles guide the organisation?"; or "To what extent are goals improved 
upon by reflection upon alternatives?" Such questions are central to what I 
shall call the evolutionary perspective. 

Although the term evolutionary is adapted from Darwin's theory of natu
ral variation and selection, evidently social systems write their own laws, quite 
unlike biological systems. In a social evolutionary perspective, we are inte
rested in how organisations satisfy three kinds of demands. Organisations that 
answer these three demands favourably will not just conserve given traditions, 
they will also be able to change themselves and their environment. 

Firstly, an organisation must to some extent follow a principal's directives. 
Again, this is an important difference from biological systems, where there 
is no need for directives. Principal-agent theory has contributed to some in
teresting studies of the relationship between civilian leadership and military 
authorities,53 The requirement to follow directives has been recognised here: 
InfSS' main objective was to produce captains that could follow the tactics 
set down in manuals. Secondly, the organisation must try to implement the 
directives intelligently, depending upon the situation; and thirdly, it must to 
some extent improve upon the goals, by reflecting upon what appears to be 
feasible and opportune. The two latter demands have sometimes been studied 
in terms of "discretion",54 We have noted that InfSS participated in writing
manuals and also in weapons tests, thus satisfying the third demand; to im
prove the goals. 

The second demand concerns the ability of the officers to reason indepen
dently. Perhaps it has not been fully appreciated to what extent independence 
is needed to counter friction. When Clausewitz imported the concept of 
friction to strategy, he emphasised the negative effects of all individual failures 
and particularly those whose effects tended to multiply within an army. Clau
sewitz mainly worried about the problems for army or corps commanders 
talking about "agglomerated" friction "not concentrated, as in mechanics, at 
a few points". Complex dynamics of unforeseen effects sometimes made war 

53. Feaver, Petet; Armed Serva11ts: AgencJ', Ovmight and Civil-Milita,y Relations (Cambridge
2003). 

54. Lidström, Anders, Discretion: An Art of the Possible: Education Committees in the Swedish 
System ofGovernment (Diss. Umeå 1991).
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appear impossible to plan.55 When the plan must be changed, independence 
is needed. 

Before arrival at InfSS, the officers had studied strategy and tactics at the 
War Academy Karlberg, where the tasks of the company commander were pre
sented in frictionless textbook versions, with orientations about the company's 
role within the infantty brigade. InfSS training was more practical training for 
mid-level commanders. Friction at that leve! was arguably less devastating, but 
could also be handled at this leve! in part through drilling soldiers but also in 
part through preparations for the unexpected. 

At InfSS, the officers' ability to handle the unexpected was enhanced by 
opportunities for reflection, notably during complicated exercises. In the 
handbook in troop leadership it is stated that "students should become increa
singly prepared to meet the unknown and to act together in a goal oriented 
way in unexpected situations" .56 Every day at InfSS included excursions where 
the terrain's natura! variety of distances and obstacles could be reflected upon. 
As reported in the course manuals, sometimes this was done merely as cadres, 
sometimes with troops. Sometimes blank ammunition and enemy forces were 
employed in training, whereas on other occasions, live ammunition was used. 
Sometimes exercises were performed in a staff environment, where the unex
pected sides of communications procedures and technology were experienced. 

All officers were expected to graduate with practical ability, but presuma
bly not all captains attained the same creativity leve!. This was not a huge 
problem for the system, since alternative employment could always be found 
for officers less suited for field commands. Still, even at InfSS, it was hardly 
easy to train officers to be creative. In the course manuals at the end of the 
1980s, emphasis was not just placed upon the officers' ability to demonstrate 
"practical ability" when implementing tactical routines. They were also to de
monstrate "creativity" in finding innovative solutions to unforeseen problems. 
Yet, the teachers continuously complained about the uneven capability of the 
student group.57 

55. von Clausewitz, Carl, 011 \¼r [1832] (London 1968) :I:vii, pp. 164-174 : here the famous 
difference between the frictionless paper plan and the implementation in space and time 
are mentioned; also cf. von Clausewitz, Carl "Letter to Scharnhorst" [1817] in Hahle
weg (ed.) Schriften, Aufiätze, Studien, Briefa: Dokumente aus dem Clausewitz, Scharnhorst
1111d G11eise11a11 Nach!ass sowie aus öffentliche11 1md privaten Sa111111!11nge11. Vol. 2 (Göttingen
1990), Il, p. 250.

56. LTU (1980), p. 145.
57. Krigsarkivet, lnfSS kursplan 1987, p. 2-3 and kursplan 1983, 4:3:1.
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As for drills, most of the future captains would, when back at their re
giments, teach hundreds of soldiers how to shoot. Weapons are similar to 
docks, simple mechanical devices, whose effects upon targets would vary, but 
could be measured, observed and improved by repetition in various situations. 
For example in 1983, InfSS' directives stated that also next year's course would 
have to study the then new pedagogical methods (PEK) for teaching conscript 
soldiers to use personal weapons. The pedagogical drill method PEK had gra
dually been introduced at the regiments since the early 198Os.58 This PEK 
course can be seen as a typical example of "reduction of friction" at InfSS. If 
the commander could make the Army work like a dock, with precisely defi
ned parts, moments and orders whose interaction before war was calibrated 
by drills, it would be easier to steer with the help of directives. But regardless 
of the amount of drilling, unforeseeable negative effects would occur: the wea
ther and the enemy cannot be drilled. 

The final examination at InfSS was participation in a larger field mano
euvre with a war brigade. This arguably allowed for more experience of ag
glomerated friction. Unfortunately, <luring the 198Os these manoeuvres were 
repeatedly cancelled, in last ditch efforts to maintain the budget. The com
manders of the military regions suffered most from the lack of manoeuvres, 
as noted early on, "The lack of combined training means among other things 
that the war commanders are not professional enough in concentrating wea
pons in the right place, at the right time and in the right way so that the 
capacity of the brigade is best used."59 The effects also reached InfSS. At least 
the dass of 1986/87 could finally receive their proper manoeuvre training, 
though not until 1988.60 

If we address this problem from a humanistic perspective, we will perceive 
an unforgivable failure of bureaucracy that did not allow officers to expe
rience a large manoeuvre, whereas from a rationalistic perspective, the delay 
was merely a temporal budget adjustment. From an evolutionary perspective, 
we do not expect InfSS to react passively to such pressures, rather, we expect a 
dynamic interaction with the institutional environment. 

58. Cf Åkerman, Kim, "Det är bara träff som räknas", Armenytt 1992:2, pp. 6-7.
59. Björeman, Carl, "Reformera armen: En säkerhetspolitisk nödvändighet", Försvar i Nutid,

110 2 (Stockholm 1986), pp. 35-36. 
60. Krigsarkivet, InfSS kursplan 1986 4:3:1.
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lnfSS and the Evolution of lnfantry Tactics 

As already emphasised, In.fSS had a specific role within the conscription army; 
its task being to make sure that planned tactics also worked. Confirmation of 
efficiency was never given in war, but in evaluations of regimental efficiency 
- were Captains able to train soldiers? It would seem so - but officers and
soldiers were also tested <luring the field exercises of field units, where troop
leadership and friction handling capabilities were even more important. The
last !arge Cold War field exercise was held in March 1991, in the far north,
comprising more than 20 800 soldiers, in 23 battalions and 25 independent
companies. An important purpose was to test and to demonstrate the effi
ciency of the highly valued Norrland Brigade.

The Norrland Brigade was well trained light infantry and could accord
ing to the current doctrine, be capable of attacking and defeating small ar
moured enemy units. However, one critical observer, Colonel UlfHenricsson, 
Commander of the Armour Combat School, commented on the capability 
of soldiers who had been active for 36 hours without sleep or food, "If this 
was reality [i.e. war] they would not have continued with the new tasks be
cause after the initial skirmishes, the deficiencies of our system would have 
been completely apparent and the soldiers would have refused to march. They 
would then realise that they had been fooled."61 

In an unusual letter to the Chief of the Army General Åke Sagren (1990-
1994), Henricsson made it clear that his observations <luring the exercise had 
confirmed his previous scepticism about the combat value of light infantry. 
According to Henricsson, not only were their weapons and transportation 
insufficient, they also used the terrain and their weapons inexpertly, expos
ing themselves to enemy fire, disregarding the weakness of light anti-armour 
weapons. 

Two additional factors gave these comments more weight than previous 
skirmishes between the infantty and armour arms. Firstly, there was the inter
na! result of the exercise. The attacking infantry brigades performed weakly in 
tactical terms, often suffering high casualties after having been spotted in their 
unarmoured vehicles by defending tank battalions. It turned out that tanks 
were able to open fire from distances that made light weapons ineffectual. Fur
thermore, even the new armoured combat vehicles Combat Vehicle 90 (Strids-

61. Henricsson, Ulf, "Letter to the Commander in Chief and the Chief of the Army", in Nils
son, Hans (ed.), Pansartruppskolorna och deras betydelse for pansartruppernas och armens ut
veckling 1942-1995: en minnesbok,(Stockholm 1991), p. 3 & pp. 322-324.
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fordon 90) were employed to good effect by the enemy, against troops who 
sometimes had not had time to disembark from their tracked but unarmoured 
carriers.62 Secondly, the exercise took place barely ten days after the First Gulf 
War, where Iraqi forces were outmanoeuvred by armoured forces in combined 
operations hinging on massive air support. General Sagren now risked facing 
politicians who wondered what to do with the Swedish Defence Forces (the 
Army in particular), if the Soviet Union no longer existed and American su
premacy had been confirmed? Although the infantry did not quite agree with 
Henricsson's critique, it grudgingly acknowledged its weakness. 

Late in 1992, Colonel Kim Åkerman, commander at InfSS in the crucial 
years of 1991-1993, argued that the power of armoured units had been news 
to the infantry, "if this is true many have been wrong for a long time",63 
The solution presented was that the infantry had to be reinforced by more 
armoured vehicles, new tactics and notably full cooperation between infan
try and armour. The German government's sale on former East German ar
moured carriers and combat vehicles made the transformation appear as an 
opportunity which could not be missed. 

In the years 1992-1997, the Army bought 460 of the old APC MTLB 
(renamed Pbv 401) and until 2001 also 350 of the newer but heavier BMP 
1 (renamed Pbv 501). In 1994, it was also decided that the Army would buy 
120 German Leopard 2S battle tanks and 160 older Leopard 2A4. Prepara
tions were made to re-equip two armoured and three mechanised brigades in 
2004.64 These plans were not quite fulfilled, but the need for radical change 
was accepted. The additional costs had to be covered by a further reduction of 
the number of field brigades and thus also disbanding regiments. During the 
first years of the 1990s, InfSS Kvarn became a hot spot for debates between 
armoured and infantry units. Vigorous tests of equipment were carried out 
and new tactics were made. 65 

62. Nelson, Bertil, Från Bnmkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt i1ifanteri,(Stockholm
1993), pp. 211-222.

63. Quoted in Welff, Mats, "Armens fortsatta mekanisering" Kungliga krigsvetenskapsakademins
handlingar och tidskrift 1993:1, pp. 21-28.

64. Lindström, Rickard & Svantesson, Carl-Gustaf, Svenskt pansar: 90 år av svensk strids.fo1do11-
s11tveckling (Stockholm 2009), pp. 112-113, 116 & 230-231.

65. Cf. Löfstedt, Helge & Zetterling, Niclas, "Kan militära förbands skicklighet i strid
beräknas?", Kungliga krigsvetenskapsakademins handlingar och tidskrift 1993:5, pp. 489-499
and ibid 1994:5, pp. 111-114 "Kan militära förbands skicklighet i strid beräknas - än en
gång"; Löfsted, Helge et. al., "Prövning av infanteribrigadens förmåga", FOA-Tidningen
1992:2, p. 1016 (also 1994:1, pp. 6-7).
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The InfSS now began to cooperate more extensively with the Armoured 
Combat School and in 1995, the two schools were for a while, joined togeth
er, at least on paper. At that time, InfSS' central role had, to some extent, been 
reinforced by the relocation of the Infantry Inspector from the Army Staff to 
InfSS. But the school's uniqueness had also been weakened, since two oth
er schools (Stridssskola Syd at Skövde and Stridsskola Nord at Umeå) began 
training officers in Southern and Northern Sweden. It appears that the lessons 
from Kvarn were further developed at rhe new sister schools. 

The situation in the early 1990s was hectic, officer training having been 
so quickly developed that school exercises often appeared as experiments. A 
series of three field exercises were in fact real tests of the capability of armoured 
versus light infantry companies. These duels took place at Kvarn, in Söder
manland and in Umeå in the years 1991-1993.66 

1he InfSS commander Kim Åkerman wanted to give the students an op
portunity to meet and to handle complicated scenarios. new term for 
such an event was "the fragmented battlefield".67 This notion was also intro
duced in the new Field Manual AR 2 (1995), after study and development in 
traditional working groups but also in a radical atmosphere at InfSS. 

Three factors explain the unusual attention given to tests at InfSS Kvarn, in 
the early l 990s. First, there was the general reorganisation of the armed forces, 
which also included the creation of one single public authority in 1994, thus 
implementing intet-arms cooperation. Second, there was the procurement of 
new armour and the mechanisation of the infantry, which actually had already 
begun in 1982, with plans for Combat Vehicle 90 (Stridsfordon 90, CV90}, 
with early tests at lnfSS. A possible Finnish armoured carrier personnel was 
tested at Kvarn in 1986, whereas field tests of the new Swedish vehicle was 
carried out in Norrland in 1987, alrhough production only started in 1994 
and ended in 2002, when 500 units had been bought. 68 1he procurement of 
East German APCs allowed for more tests and the development of combat 
techniques new to the Swedish infantty. Thirdly, there was the introduction of 
"third generation'' duel simulation equipment. Again, development had start
ed already in the 1980s with early laser prototypes. In the early 1990s, some of 

66. Bornestaf, Tomas, "Ledarskap i förändringens tid", pp. 66-73 in Staflund, Per-Axel(ed.)
Minnesbok: Officersutbildning i Umeil, 1907-1998 (Umeå 1998), p. 71.

67. Åkerman in Krigsarkivet, "Infanteriets Stridsskola/Stridsskola Mitt 1991-07-01 - 1998-12-
31", recollections by commanders at InfSS 1991-1999.

68. Lindström & Svantesson (2009), pp. 102 & 177-181; T illman & Ringh (2001), p. 83; cf
Henricsson (1992), p. 339.
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these developments were interpreted as a complete break with the past. How

ever, same of the mast radical results actually had their origins in rather typical 

collaboration between InfSS and the weapons industry; characteristic also for 
the 1970s and 1980s. The light anti-armour weapons had first been tested at 
InfSS, notably the AT-4 (used by the United States in the First GulfWar). 

The long-standing InfSS task had been to produce officers for the old Army, 

whereas now, the requirements of a new Army had to be fulfilled. However, 
InfSS Kvarn was not a passive bystander when the new Army was developed. 
The old field manuals had been written by working groups at InfSS but even 

the new AR 2 (1995) was based upon exercises carried out at InfSS Kvarn, or 
at its new sister combat schools. 

As usual, the officers trained at InfSS were expected to share their knowl

edge at the regiments. The effect of this dissemination was arguably weakened 
in the 1990s when the number of regiments decreased rapidly and the pace 

of administrative reforms increased. At the same time, the politicians worried 

about the true purpose of the Swedish military. To same, international opera
tions appeared as the main future task, while the traditional invasion defence 
could be reduced to the minimum. 

W hatever the answers, it seems likely that Swedish military personnel will 
need to practise leadership and the use of technology in the field, even in the 
future. The final lesson from InfSS is that only through practical training, will 

we learn something about frictions and the effects of the unexpected, despite 
using the correct manuals, the right people and the appropriate equipment 
in the right terrain. InfSS was a school where generations of infantry officers 

learned how to implement one of the oldest tricks in the book, "Let's pretend 

that this is a real situation!" 
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Cultural Consequences of the Conscript 
Army for the National Minority in the Torne Valley 

Lars Elenius 

I ntrod uction 

The change from an army based on an allotment system to a conscript army 
inBuenced the cultural homogenisation of the nation state in a profound way. 
It did so for different reasons. The old system of economic self-support for the 
military organisation was built on a scattered society based on several local 
cultures, horizontally isolated from each other, but also characterised by a ver
tical cleavage between low and high culture.5 In the new system, people from 
different local cultures were forced together in larger organisational units. As 
a consequence, dual cultures developed within society; on the one hand, the 
vanishing local cultures with their vernacular languages used in limited fami
liar and kinship eon texts. On the other hand, there was an expanding national 
culture within the broader context of a uniform nation stare. 

In northern Sweden, different local cultures to a !arge extent followed the 
river valleys. 1hey were varieties of the broader culture of Norrland, i.e. densely 
populated areas with poorly developed communications, consisting of people 
living under fairly equal socio-economic circumstances and with a common 
egalitarian mentality. In northernmost Sweden, rhe local cultures also consisted 
of diverse ethnic groups, making up a multi-ethnic society where Sami and 
Finnish speaking minorities lived side by side with each other and with the 
Swedes. The cultural homogenisation of northern Sweden was thus, a process 
of assimilating and integrating ethnic minorities into the nation stare. 

5. Gellner, Ernest, Natlom and Nationalism (Oxford 1983).
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The aim of the paper is to investigate how the change from a traditional 
system of enlisted soldiers, supported through local homesteads, to a mo
dern compulsory conscript army influenced the multicultural environment 
of northernmost Sweden. The focus is on the culture of the Finnish speaking 
Tornedalian minority living along the border to Finland, and also how it chan
ged the language strategies of the minority itself.6 As a theoretical tool for the 
analysis, the concept of a national meta-system of education is elaborated. 

Theoretical framework 

The effect of conscription reform on the minority policy, and on the mino
rities' own ethnic strategies, must be considered within the context of indu
strialisation, changing geopolitical frameworks and military strategies, but it 
must also be seen as part of the overall modernisation of society in the late 
19th century. Conscription reform appeared as part of other modernisation 
elements such as compulsory primary school, general literacy in the national 
standard language, the establishment of mass media, the professionalisation of 
bureaucracy and a larger civil society in general. 7 

The growing nationalism in each country became the ideological mode! of 
modernisation. Modernisation was among the national agents regarded as the 
destiny of the nation, and in the interpretation of the time: the destiny of the 
people. 8 At the same time, modernisation was necessary in order to unite the 
nation and create an enhanced feeling of belonging to the same nation. 

Benedict Anderson has identified book printing, the spreading of daily 
papers and novels as the strategic factors for the foundation of an enhanced 
feeling of national belonging i.e. nationalist emotions. These factors were ne-

6. Since 2000, the Tornedalians are one of five recognised national minorities in Sweden,
consisting of about 50 000 people. The core area is the Torne Valley, which culturally and
linguistically comprises the municipalities of Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna and
Gällivare in the county of Norrbotten in northernmost Sweden, thus stretching from the 
coastal area of the Gulf of Bothnia, along the border to Finland, to the mountain area along 
the border to Norway in the northwest, cf. Lars Elenius, "Ett uthålligt språlc", i Nationella

minoriteter och minoritetsspråk (Stockholm 2005).
7. Heidegren, C.-G., "Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi", i Höglund,

Sten (red.), Nordiska 1111iversitetsk11lt11rer (Lund 1998); Bauman, Zygmunt, På spaning efter 
politiken, (Göteborg 2000); Elenius, Lars, "The Northern Universities and the Changed
Status of Minorities", in Linjalcumpu, Aini & Wallenius, Sandra (ed.) Progress or Perish:

Northem Perspectives on Social Change (London 2010). 
8. Fewster, Derek (ed.), Folket: Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk (Helsingfors

2000), passim.
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cessary so people would recognise the nation as a politically imagined com
munity, in contrast to the former scattered and isolated local communities.9 
This modernist interpretation of nationalism as both a new and novel feature 
is acknowledged among most schalars today, even if the age and concept of 
the Nation is highly disputed. 10 The most important role of the above de
scribed, i.e. modernising institutions for the creation of a national identity, 
was the internalisation of feelings of loyalty, solidarity and lave to the nation 
as a supra-organisation. 

The transformation of the military system played a profound part in the 
creation of such a new kind of national loyalty, influencing also the mino
rity policy. In particular, there are two processes of special importance for 
the internalisation of national loyalty within the new military system: (1) the 
increasing professionalism within the army system, and (2) the establishment 
of a national meta-system of education, including the military education and 
training system. Both of them were strong institutions for the fostering of 
nationalism. 

Professionalisation within the Army 

In the discourse of nationalistic internalisation, the changed organisation 
from a traditional system of enlisted soldiers to a modern compulsory cons
cript army is of utmost interest. The new conscription system crushed the old 
geographical barriers between the isolated local cultures by forcing different 
cultural units together for the purpose of military training and education. 

The mere organisational goal of the conscript army; to muster all single 
males of the nation in order to let them train for the defence of the same na
tion, is a powerful tool of national internalisation. By organising the society 

for this goal a narrative was created; telling the normative message that all 
these men belonged to the same nation. 

Nationalism is not only about cognitive propaganda and information. The 
sense of national belonging is also internalised physically, in daily life, by imi-

9. Anderson, Benedict, Imt1gi11ed Communities: Rejlections 011 the Origi11 and Spread oj
Nt1tio11t1/is111 (London 1983); Gellner, 1983.

10. Anthony D. Smith, The Nation in Histo1y: Historiogmphical Debates about Eth11icity and
Nt1tio11t1/is111, (Hanover, NH. 2000); Dieckhoff, Alain, & Jaffrelot, Christophe (ed,),
Revisiting Nt1tiont1/is111: Theories and Processes, (Paris & London 2005). One disadvantage of
the modernist view of the nation is that there is no ethnic perspective in it. The elite groups
of the modernist nation are without ethnic belonging.
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tation, repetition and the daily matters of routine. It is done in the dass room, 
in the shop, in the library, at the dentist, in the military barracks.11 By organi
sing physically in public we learn what it is to belong to the nation. It brings 
us a kind of national common sense to identify with. The involvement of all 
adult men in the military organisation also made different men from different 
local places come together within a larger unit of solidarity, i.e. the nation. 

Professionalisation also brought a higher level of education within the mi
litary system, forcing people to stay for a longer time within the system, but 
also providing them with career opportunities. The normative message of the 
nation was further strengthened by communicating that the national collecti
ve had in common a shared heritage, myths, language and destiny, separating 
it from other nations.12 The latter information was conveyed through the dif
ferent institutions of the military, but also through other kinds of educational 
systems. All together, the combined educational systems formed <luring this 
period can best be described as a meta-system oj national edttcation. 

The Meta-System of National Education 

The military system is, per se, an educational system, in which the single in
dividual is trained to act in collective units of different size, with the nation 
being the traditionally largest collective unit to identify with. Military edu
cation coincided with state education creating a joint system of education, 
forming a meta-system of different kinds of education as part of the nation 
state building.13 The idea of meta-systems was introduced in the 1970s as a
tool for analysing how different types of subsystems can develop levels below 

11. Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Försvemkningen av Sverige: Det nationellas
förvandlingar, (Stockholm 1993); Michael Billig, Banal Nationalism (London 1995). 

12. Smith, Anthony D., National Identity (London 1991), p. 14.
13. The idea regarding a meta-system of education in the Torne Valley was first presented by me

at the conference Citizens in Arms: Conscript Annies as Cultural and Political Phenomena at 

Södertörn University, in Stocltholm, February 2010, which is also the background for this
article. Thereafter, the idea was developed at the conference Norrlands.frågan - Erfarenheter
av bildning, utbildning och undervisning i nationalstatens periferi, a conference on the history
of education at the Universit:y of Umeå in 2010. See the forthcoming publication Elenius,
Lars, "Ett metasystem för utbildning i Tornedalen: tvåspråkighet för emancipation eller
förtyck?", i Westberg, Johannes & Sjögren, David (ed.), Norrlandsfi-åian (Uppsala 20136).
The idea has further been developed in a theoretical way at the 5t Nordic Conference
on History of Education in Umeå in 2012, see the coming publication Lars Elenius,
"Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen", in Nordic journal of
Educational Histo1y, No 1, 2013.
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the original level, and also how new kinds of control levels emerge. The transi
tion within the meta-system to higher levels of complexity was described as 
a meta-system transition (MST). It provides a general principle to explain 
evolutionary cha:nge and development on an organisational leve!. There can 
be evolutionary changes within nature, or creations of new sublevels within 
the organised society to a new meta-level, which includes former levels but 
also additional new sublevels to create a new system. These forms of transition 
are called meta-system transitions. As a result, a multileve! structure of control 
arises, which allows complicated forms of behaviour.14 The meta-level has also
been used within historiography to describe how different forms of historical 
narration have occurred.15 

The 19th century saw different forms of education systems being laun
ched, and also the transformation of older forms of education systems inta 
new. There was a parallel civic and military evolution within education. The 
oldest civic form of compulsory education in Sweden was the Church Law 
of 1686, forcing every single individual within a household to learn to read 
basic Christian texts in their protestant context. This basic Christian form of 
home education was in use until 1842 when a compulsory primary school 
was introduced. However, the Christian content remained for a long time in 
primary schools as well as at parish catechetical meetings, where the skills of 
reading God's word were interrogated. The new level of education in primary 
school was determined by the Ministry of Education and Ecclesiastical Affairs 
(in Swedish Ecklesiastikdepartementet), as well as the old system of parish cate
chetical meeting.16 According to the theory of meta-system transition, a new 
sublevel had occurred within civic education. 

Another kind of civic education that appeared in the 19ch century was
the establishment of the so-called folk high-schools (folkhögskolor). This 
form of voluntary adult education was introduced in Denmark by the priest 
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) in the 1840s. The first Swedish folk high
schools were established in southernmost Skåne in the 1860s. The pioneers
involved also introduced the Nordic National Association (Nordiska na
tionalforeningen), founded in 1864 as part of the solidarity movement for
Denmark as a result of the Second Schleswig War that year. Parallels to this
association were launched in Norway and Denmark at the same time. The

14. Turchin, Valentin, The Phe110111eno11 ofScience (New York 1977).
15. White, Hayden, Metahistory: The Historical Imagination in Ni11etee11th-Cent111y Europe

(Baltimore, MD. 1979).
16. Isling, Åke, Kampen for och mot en demokratisk skola (Stockholm 1980), pass i 111. 
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pioneers were also committed to the nationalist sharpshooter movement 

( Skmpskytterörelsen). 
The curriculum of the folk high-schools was a combination of Christian 

values, nationalism and modernising elements for civic progress, both regar
ding the development of democracy, material and scientific modernisation 

on local and regional leve!. From the very beginning, the folk high-schools 
were private initiatives, but step by step, the government became involved in 
the form of economic aid to the schools.17 The folk high-schools thus created

another meta-sublevel within civic education. At the end of the 19th century,
the folk high-schools had become an institutionalised part of the Swedish 

educational system. 
The military educational system also changed <luring the 19th century. For

the common conscript soldier the training had been only rudimentary, but 

<luring the 19th century, the demands for more professional education and 

training grew stronger. Gradually, the length of education and training in
creased, resulti1;1-g in a total reorganisation of the mobilisation system.18 These

improvements were parallel to the improvements within the primary school 
system and also influenced by the development in adult education, as demon
strated by the folk high-schools. All these accompanying elements made up 
a national meta-system of education, where nationalism played an important 

role, striving towards a common goal - cultural homogenisation. 
The ideology of nationalism helped to create a mental atmosphere for the 

fulfilment of cultural homogenisation within the army, in contrast to the for
mer multicultural and multi-linguistic army within a conglomerate form of 

territorial or dynastic state.19 At the same time, the responsibility for national 
education was gradually transferred from the parishes and municipalities to 

the government. 

17. Swenson, Sven & Tengberg, Eric, Svenskfolkhögskola 100 år (Stockholm 1968), pp. 63,
73 and 179; Sandström, Carl Ivar, Utbildningem idehistoria: om samhii//sforiindringarnas
inflytande på undervisningens mål och idei1111ehå!l genom tiderna i Sverige och utlandet
(Stockholm 1989), p. 216.

18. Johansson, Alf W. & Norman, Torbjörn, "Den svenska neutralitetspolitiken i historiskt
perspektiv", p. 12 och Cronenberg, Arvid , "Säkerhetspolitik och krigsplanering:
Huvudlinjer i armens operativa planering 1906-1945", both in Hugemark, Bo (ed.),
Neutralitet och fo1war: Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1945 (Stockholm 1986), p.
46.

19. The concept of the old territorial state as a conglomerate form of state is worked out by Harald
Gustavsson, cf. Gustafsson, Harald, Gamla riken och nya stater: Statsbildning, politisk kultur
och identitet under Kalmarunionens upplösningsskede 1512-1541 (Stockholm 2000), p. 330.
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The conscription sy stem and compulsory education in primary school, as 
well as the voluntary education in folk high-schools, were gradually placed 
under the same decision-making body, One of the common purposes was to 
change the local languages of different regions to a national standard language 
and to make the nation state culturally more harmonised, In primary school it 
was done in the form of an assimilative language policy, It was all part of the 
nation state building project of the time. 

A New Strategic Role for Northern Sweden 

The Napoleonic wars affected northern Fennoscandinavia in a profound way, 
one of the most dramatic being the Swedish loss of Finland and Finland' s 
subsequent transformation to a Russian Grand Duchy in 1809. The new bar
der was drawn along the Torne, Muonio and Könkämä Rivers in the present 
county of Norrbotten. 
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Figure 2. The Torne Valley in the Context of the old County of Västerbotten. Source: Elenius (2001), p. 18. 

On the Swedish side of the border a Finnish speaking minority remained, 
consisting of only a few thousand inhabitants in 1809. The Finnish speakin�
area was first called "The Finnish district" (Finnbygden) but from the late 19t 

century it was called "The Torne Valley" ( Tornedalen). It comprised a large area 
consisting of the Torne and Kalix Rivers with all their tributaries, stretching 
from the coastal area in the south to the tundra in the north and the mountain 
area in the west. 
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I ndustria/isation 

The political decision to establish a conscript army coincided with a rapid in
dustrialisation process in northern Sweden. The first branch to be established 
was the forest industry from the mid-19th century, both in the form ofloggers
in the forests, floating of timber along the rivers and as industrial workers in 
the saw and paper mills at the mouths of the big rivers. This kind of work was 
part-time work for farmers, farmhands, and unemployed workers in the coun
tryside. It helped the many crofters and small farmers, who lived in the coun
tryside ro reside there even after their farms had become unprofitable.20 In
eastern Norrbotten, near the border of Finland, a range of saw and paper milis 
with mixed Finnish and Swedish ownership developed <luring the first two 
decades of the 20th century.21 This transnational feature of industrialisation
was contradicted by tense political relations between Finland and Sweden, 
not least between Finnish and Swedish nationalists arguing for an ethnically 
mono-cultural nation state. 

Of vital importance for the industrialisation of northern Sweden were the 
construction of the main national railway line from southern to northern Swe

den, and also the construction of the so-called lron Ore Line, between Lu
leå, on the coast of the Gulf of Bothnia and Narvik on the Atlantic coast of 
northern Norway. The line was built for the purpose of transporting iron from 

the ore field district of Gällivare and Kiruna, in the north-western mountain 
area, to the harbour of Narvik in northern Norway and the harbour of Luleå 
in northern Sweden. The railway connection between the ore field in Gällivare 
and the harbour ofLuleå was accomplished in 1888; eight years after the Iron 
Ore Line and the national railway line met each other in the municipality of 
Boden. A parallel Russian railway was built at the same time on the Finnish 
side of the Gulf of Bothnia, bringing together the Finnish part of the Torne 
Valley with southern Finland and by extension, with Russia. 

There was also a symbolic dimension connected with the construction of 
a nationwide railway system. Contemporaries regarded modernisation and 
cultural development of nation states as well as different language areas as a 
competition between nations and cultures. The building of railways became a 
criterion for the speed of industrialisation and modernisation compared with 

20. Bäcklund, Dan, I industrisamhällets utkant: Småbrukets omvandling i Lappmarken 1870-
1970 (Umeå 1988), p. 167.

21. Elenius, Lars, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkforändring i
Tornedalen 1850-1939 (Umeå 2001), p. 311.
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other nation states, but also as a symbol of a co-ordinated and synchranised 
national culture. 

In connection to the construction of the Iran Ore Line, the first power 
plant in Norrbotten was also established in Porjus with the aim of praviding 
the Iran Ore Line with electricity. This enterprise started up the expansion of 
hydroelectric power in the northern part of Sweden.22 The establishment of
the railway system, the construction of the fortress in Boden, the expansion 
of water mills for the praduction of electricity, all became part of the so-called 
technological mega-system of Norrbotten. The concurrent run of these big 
independent enterprises created an overarching joint system of technologies, 
which became very dependent on political decisions because they were all 
run by the state.23 All these new expectations contributed to the creation of
the epithet "The Land of the Future" (Framtidslandet) for Norrland.24 It also 
changed the status of the northern port within the nation state. 

A Changed Military Rote of the Torne Val/ey 

The railway system and the changed economic rale of Norrland transformed 
the geopolitical judgment and military strategy for northernmost Norrland 
in the national military defence strategy, and especially the rale of the Torne 
Valley. It was now considered as very important to defend the northernmost 

territory of the country, as well as to change the strategy of defence. According 
to the old Central Defence Strategy ( Centra/forsvarsprincipen) the aim had 
been to primarily defend the swedish core area in central Sweden, using the 
eastern and northern parts of the country as delaying zones. After mobilisa

tion the Swedish Army would be concentrated in central Sweden and would 
then meet the enemy. In the new defence strategy, the focus was put on the 
effort to defend the barders of the country against military attack. 

The changed strategy influenced the railway plans in Norrbotten. During 
the endeavour to establish the Iron Ore Line, there was one alternative ter-

22. Hansson, Staffan, Innovationer och industriell utveckling: Om elektricitet, överforingsteknik
och industriell utveckling i norr: Po1jus Smiiltverk 1917-1958 (Luleå 1999), p. 77.

23. Kaijser, Arne, I fodrens spår: Den svenska infimtrukturens historiska utveckling och fimntida 
utmaningar (Stockholm 1994), p. 49; Hansson, Staffan, "Malm, räls och elektr icitet:
Skapandet av ett teknologiskt megasystem i Norrbo tten 1880-1920", i Blomkvist, Pär
& Kaijser, Arne (ed.), Den komtmerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv 
(Eslövl998), pp. 45-76.

24. Sörlin, Sverker, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det
industriella genombrottet (Stockholm 1988), passim.
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minal station in Haparanda at the border of Finland and the other alterna
tive was in Luleå, more to the southwest. During the recurrent debates, the 
majority of the county council of Norrbotten repeatedly warned of the mili
tary threat from Russia, if the line was built to Haparanda. Already when the 
line Gällivare-Luleå was completed, King Oscar II, at a meeting in London 
with the British Prime Minister Salisbury, discussed how the military strategy 
would change if the railway line were to be extended to the Torne Valley. There 
were also explicit military reasons for a changed defence policy. The Crimean 
War 1853-1856 and later the Franco-Prussian War 1870-1871 had clearly 
showed that the Swedish military was out-of-date and had to be replaced by 
a modern system. The technical, communicative and demographic develop
ment had made war more total in character.25 As a result of the debate, the 
Iron Ore Line was built to Luleå instead of Haparanda. 

One of the driving forces behind the railway alternative to Luleå was land 
surveyor J. E. Nyström (1822-1889), a leading politician in the county coun
cil and also a member of parliament. He was the first politician to propose the 
construction of military fortifications in Norrbotten in 1885. This was the 
time for the changed military strategy to be implemented. The chief of the 
General Staff, Axel Rappe (1838-1918), made a statement about the perma
nent defence system ofNorrbotten in 1887, in which he stressed the need to 
defeat the province. According to the statement, the value of the province had 
increased many times because of the Iron Ore Line under construction. The 
railway was also expected to be the main goal for the enemy. It was stressed 
that the Finnish railway had reached Uleåborg (Oulu) the year before, only 
150 km from the Swedish border in the Torne Valley. In a future war with 
Russia, Sweden had to reckon with at least two theatres of war - one in the 
northern part of the country and one in the eastern. Rappe recommended a 
rapid completion of the main railway line from southern Norrland up to the 
village ofBoden in Norrbotten. There he proposed the establishment of larger 
fortifications as support for a northenly army in operation. He also noticed 
that the enlargement of the Swedish railway system created better conditions 
for the mobilisation, concentration and strategic regrouping of forces. 

As a result of these changed considerations, the building of the fortress 
in Boden began in 1901. It was a military structure built for the defence of 
the railway system and all the commercial products transported on it, and a 

25. Lindberg, Folke, "Oscar II och utrikespolitiken", i Hadenius, Stig (red.), Historia kring

Oscar Il (Stockholm 1963), p. 89.
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system for meeting a possible invasion from the East. It was no longer possible 
to regard Norrland as a delaying zone in case of war with Russia. The railway 
and the commercial values had to be defended even at the barder. As a conse
quence, the borderland to Finland was regarded as both a military and cultural 
threat. Because of the union between Sweden and Norway, both countries 
were seen as connected to each other and the military threat was imagined as 
more acute in northern Norway than in the Torne Valley. The imagined cul
tural threat was that of the agitation by Finnish nationalists and the fear that 

the Finnish language and culture were infiltrating Swedish culture.26 
The new military strategy, also gradually changed the status of the Torne 

Valley. The transformation from calling it "the Finnish District" to calling it 
"the Torne Valley" was a geopolitical reinterpretation of the area. What was 
formerly looked upon as an ethnically backward remote area, without any 
specific military or security significance, was now regarded as a politically uns
table borderland. Even if Finland had a semi-autonomous status as a Russian 
Grand Duchy, the Torne River in practice made up the new barder between 
Sweden and Russia. In the former Swedish kingdom, Finland had been a buf
fer zone against Russia.27 Now the Swedish Torne Valley district fulfilled the 
same role. 

The changed geopolitical status of the Torne Valley was also accentuated 
by the barder disputes <luring the 19th century concerning the rights for the 
Sami people to move with their reindeer across the national barder between 
Sweden, Finland and Norway. The old rights to perform these annual move
ments across the border between Norway and Finland were contested after 
Finland's changed status in 1809. In 1852, the barder between Norway and 
Finland was closed by Russia for the reindeer herding Sami and in 1889 it was 
closed, for the same reason, between Sweden and Finland.28 

The changed Swedish defence policy in the 1880s was part of the chan
ged general view on the role of the state. In the middle of the 19th century,
the proponents of free trade dominated in parliament. A clear boundary was 
drawn between the role of the state in the private and in the public sphere. 

26. Elenius (2001), p. 153.
27. Suominen, Tapani & Björnsson, Anders (red.), Det hotade landet och det skyddade: Sverige

och Finland från 1500-talet till våra dagar: historiska och säkerhetspolitiska betraktelser
(Stockholm 1999).

28. Pedersen, Steinar, Lappekodisillen i n01d 1751-1859: Fra grenseavtale og sikring av samemes
rettigheter til grensesperring og samisk ulykke (Troms0 2006), p. 303; Lundmark, Lennart,
Stulet land: Svensk makt på samisk mark (Stockholm 2008), p. 201.
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Trade, schooling and social issues belonged to the private sphere according 
to this view. The customs debates in 1886 and 1887 marked a breakthrough 
for the protectionists, often conservatives, but all supporters of grain tariffs. 
Against the picture of a freely competing world order, characterised by peace 
and harmony, the "Age of Empires" was depicted as nations drawn into a 
global economic competition of life and death. The national slogans were as 
much a national rallying as it was directed against foreigners.29 

The Educational System and the Conscript Army 

Due to the changed strategic role of the Torne Valley, it is no coincidence that 
an assimilation policy was forced upon the Torne Valley minority at the end 
of the 19th cemury. 

It was symbolised by the establishment of the first primary schools financed 
by the stare in the Finnish speaking area in 1888. The only allowed instructio
nal language in stare schools was Swedish. A long lasting multi-cultural 
minority policy within a dynastic stare now changed ro a mono-cultural mi
nority policy within a nation state. In the same way as for the Finnish speaking 
area in northern Norway, rhe Torne Valley was now depicted as a "Finnish 
menace" to the security of Sweden.30 

The changed defence organisation in northernmost Sweden influenced not 
only rhe assimilation policy in the primary schools of rhe Torne Valley, bur also 
in the army. Many of the recruits in Norrbotten were only Finnish speakers. 
Captain Emil Melander (1856-1930), who was stationed at the Regiment of 
Norrbotten (Norrbottens regemente) in 1893, had the Finnish speaking recru
its from Torne Company (Torneå kompani) as his lot and he made efforts to 
improve their situation. He was not a total alien to the area. During 1887, he 
had undergone extensive journeys in the whole of Norrland on account of the 
General Staff, and in 1888, he participated in military manoeuvres arranged 
by the General Staff betwcen the rivers of Luleå and Kalix as well as generally 
011 the barders of Finland. In 1891 he also made a topographic-economic 
investigation of the area between the rivers ofLuleå and Torneå. Melander can 
be described as a General Staff expert on norrhernmost Norrland. 

29. Elenius (2001), p. 134.
30. Eriksen, Knut Einar & Niemi, Einar, Den fimke fiire: Sikkerhetsproblemer og 111i11oritetspolitikk

i nord 1860-1940 (Oslo 1981), parsim; Elenius {2001), p.167; Niemi, Einar, "Ryssland,
Finland och Sverige som hotbilder i Norge", i Elenius, Lars et al. (ed.), Fredens konsekvenser:
Sa111häl!sforä11dri11g11r i norr efter 1809 {Luleå 2009), p. 51.
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As the commander ofTorne Company and head of the volunteer school out
side Luleå, he recognised the problems the Finnish speaking recruits had and 
wrote several artides in the periodical Vtfrt Land (in English Our Countiy) about 
their problems. In his opinion, the Finnish recruits were slandered by people 
having prejudices against them. He argued that the Finns had the worst military 
teachers, the worst equipment and no language training in Swedish. According to 
Melander, this was the reason why they had problems with their military training. 

In order to meet the demands from the Finnish speakers from the Torne 
Valley, he set up a few easy instructions in Finnish and also asked for permis
sion to arrange religious services in the Finnish language after the ordinary 
services of the regiment. On these occasions, the Finnish collection of sermons 
was read and hymns were sung in Finnish. He also arranged special lectures of 
educational or religious character. According to Melander, these arrangements 
helped Finns to become integrated in the Company for the first time.31

He received support from Bishop Martin Johansson (1837-1908) of the 
diocese of Härnösand, who was engaged in the work of reshaping the Tor
ne Valley culturally into more Swedish. The Bishop wrote in the periodical 
\lärt Land that the "Swedification work" should be carried out in schools, the 
Church and through the railway. The volunteer school run by Melander was 
especially mentioned.32 

In addition, Captain Melander founded the first folk high-school in the 
province of Norrbotten. It was the language problems among the Finnish 
speakers that awoke his interest in launching a folk high-school in Boden, but 
he also thought that such a school would help modernise "the Land of the 
Future" in the north. The folk high-school was established in 1895 in the vil
lage near the railway station of Boden, which was also the garrison. There were 
two aims of the school: 1) to create interest among farmers for their own trade 
and to stimulate the interestin farming among young people, and 2) through 
education and Swedish culture, reach the Finnish spealdng population in the 
Swedish area of Norrbotten. About one third of the first pupils were Finnish 
spealcers from the Torne Valley and from the very beginning there was special 
language training in Swedish arranged for the youngsters from Finnish spea
king area. By enticing them to come to the Swedish speaking area, the pedago
gical idea was also to let them be influenced by friendly relations with Swedes. 

31. Elenius (2001), p. 205.
32. Slunga, Nils, Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten (Luleå 1965), p. 34.
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A young teacher from southern Sweden, Ludvig de Vylder (1871-1944), 
became their teacher. He became emotionally engaged in the Finnish speaking 
minority and only a few years later, he tried to start a new folk high-school in 
the middle of the Torne Valley. He found an ally in the district court judge in 
Haparanda, Georg Kronlund (1860-1947), who was worried by the criticism 
which Finnish nationalists, the so called Fennomans, addressed towards the 
Swedish assimilating language policy in the Torne Valley. In addition, Russia 
had launched a Russification policy in Finland in the 1890s, which made the 
threat from Russia even more concrete, especially at the barder to Finland. 

Captain Melander and his younger brother Yngve Melander (1862-1939), 
whom Emil had engaged as a teacher in Boden, were both very upset about 
the competition from the planned new folk high-school and tried to mobilise 
an opinion against it both on local, regional and national level. In the argu
ments against the new school, the importance of teaching the Tornedalians 
Swedish was stressed. Melander argued that a folk high-school in the middle 
of the Torne Valley would not help the people there learn Swedish. He was 
afraid that the Swedish speaking pupils in the school would adapt to Finnish. 
Eventually, de Vylder and his wife managed to establish the new folk high
school in the Torne Valley in 1898. 

This was the situation when the conscript army was established in northern 
Sweden in 1901. In a few years, two folk high-schools had been established 
in Norrbotten, with the aim of teaching the Tornedalians Swedish and influ
encing them through the means of Swedish culture. This aim was, from the 
beginning, connected to the needs within the army and to the nationalistic 
policy of making the province of Norrbotten, in a cultural sense, Swedish.33 
The educational institutions from primary schools to the military and folk 
high- schools became part of the same meta-system of education. Ofren the 
same people were engaged in various educational institutions, especially the 
leading figures of the church and of the county administration. From there 
were connections to the royal family, who was also involved, and to the mili
tary leaders at national level. Emil Melander spoke to the chief of the General 
Staff, Axel Rappe, before he was assigned to Boden and started the folk high
school. At the same time he was on the board of the Children's Home in Lan
navara, which Princess Eugenie (1830-1889) had founded,34 There was an 

33. Krigsarkivet, Norrbottens regemente. Torneå kompani. Cirkulärbrevböcker. Serie E 2 nov
1887-april 1903, volym 1 "Cirkulärorderbok No 8 Torneå Kompani. Generalorder m.m.
1896-1901."

34. Melander, Emil, Blad ur min levnads bok (Uppsala, 1926), p. 253; Elenius (2001), passim;
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educational chain, beginning with primary school and connected with other 

forms of education. The meta-system of education was not organised in a for

mal way but in a kind of tacit understanding among the leading modernisers. 

The Work-Boarding House System 

The establishment of the conscript army also coincided with the last big fami

ne in northern Sweden, in 1902. The famine hit the Torne Valley and in a way 
became a catalyst for the launching of special public work-boarding houses 
(arbetsstugor) for poor children or children living far away from the nearest 

primary school.35 They also became part of the meta-system of national edu

cation. The aim was that the children should be residents in work-boarding 
houses in the big villages. During day time, they attended the primary school 

as did the other village children, but the rest of the time they spent in the 

work-boarding houses. There they were trained in practical skills and also took 
part in cleaning, washing, wood cutting and other kinds of daily work. In 

practice, they did not meet their parents at all <luring the semesters. In these 
work-boarding houses a strict nationalistic assimilation policy was carried out. 
The children were not allowed to speal<: their Finnish mother tongue, neither 

<luring school nor <luring leisure time. The system of work-boarding houses 
spread over Norrbotten and Västerbotten but most of them were concentrated 

to the Torne Valley. Substantial national fund-raising drives were launched in 
order to collect money for the work-boarding houses also many decades after 

the famine had ended. In all these fund-raising campaigns, the national duty 
of maldng the Torne Valley both culturally and politically more Swedish was 

stressed.36

The increased skills in the Swedish language in the Torne Valley followed 

the course of change in primary schools, especially the expansion of schools 

built by the state. As mentioned before, the prerequisite for the parishes to get 
state schools was that Swedish became the only language of instruction in the 

classroom. The change from Finnish to bilingualism is illustrated in Diagram 

Lindskog, Gerda Helena, "Snölandets fattiga ungdom till hiälp''.· Om kvinnor och män kring 
Norrbottens arbetsstugorfor bam 1903-1933 (Umeå 2010), passim. 

35. This parricular institution has also been called boa,ding schools, bur they were not schools,
bur boarding houses were the children lived. The children were obliged ro do practical work
in the boarding houses in order ro learn handicraft skills, They are in rhis context therefore
called work-boarding houses. 

36. Lundemark, Erik, Arbetsstugorna, (Luleå 1980), passim; Slunga, Nils, "Skola for glesbygd''.·
arbetsstugor i norra Sverige (Luleå 1993),passim.; Elenius (2001), p. 215; Lindskog (2010).
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1, exemplified by the parish of Övertorneå. The diagram shows the situation 
in 1930, but arranged according to the different schooling generations. It thus 
shows how language skills in 1930 were dependent on the period when child
ren went to primary school. 
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Figure 3. The use af language in the parish of Övertorneå 1930, according to schoaling cohorts in the in· 

lerval 7-12 years af age (N=2778). Source: Elenius, (2001), p. 337. The interval depicts cohorts according 

to the age when children were supposed to go to school. 

As shown in the diagram, the increase in Swedish speakers. started with 
school generations in the 1880s and 1890s. In addition, the Finnish speaking 
boys of the school generation of the 1890s had become bilingual to a larger 
extent from 1890 to 1930, compared with the girls. lhis was the case despite 
the fact that girls attended primary school in the same way as boys in those age 
groups. The difference has been explained by the fact that men were working 
outside the home to a higher degree than girls.37 Another complementary ex
planation could be that the males acquired their Swedish knowledge by being 
involved in military activities initiated by the introduction of conscription in 
1901. Boys bom in 1885 were, for example, twenty years old in 1905 when 
the military activities in Norrbotten increased greatly. 

37. Elenius (2001), p. 352.
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A more complex explanation for the process of a language shift, not pre
sented before, is the presence of a meta-system of national education, an edu
cation where the state had a new and firmer co-ordinating role than before. 
All these new kinds of military and civil education were connected to a new 
system of interrelations that had not existed before. It formed a meta-system 
of education where the state was the controlling body, influenced by a strong 
sense of a mono-cultural, Swedish nationalism. An example of this expansion 
is that the power ruling the state schools, on the primary school level, was no 
longer in the hands of the parish but in the hands of the cathedral chapter; the 
state overtook power from the parish. In addition, the conscript army made 
military service a source of internal migration, which amalgamated male pe
ople from different places.38 The contacts between the Finnish and Swedish 
speakers increased and were of a new intensified kind which stimulated the 
Finnish speakers to learn Swedish. 

Joining the armed forces, serving as a 11011-commissioned officer or even 
becoming an officer, became a way of getting education for mainly the poor 
people from the Torne Valley. One example of this is Ragnar Lassinantti 
(1915-1985), a member of parliament and later the county governor ofNorr
botten. In the 1930s, he got his post primary school education as a volunteer 
in the army and he was accompanied by many others from the Torne Valley.39 

Also the presence of Swedish speaking soldiers in the Torne Valley around the 
First and Second World Wars inspired the population to learn Swedish, espe
cially among those who earned money through the mobilised soldiers in the 
area. The situation in the small villages in the Torne Valley during the Second 
World War reveals the influence of the presence of Swedish speaking soldiers 
on language strategies among the Finnish speaking population. The inhabi
tants earned money from the soldiers by establishing simple coffee rooms at 
home or by selling periodicals to the soldiers. Thereby, they were also forced 
to practise Swedish.40 At this time, the establishment of a conscript army and
the changed strategic role of the Torne Valley had for a long time influenced 
the willingness of the Tornedalians to prove their "Swedishness". There are 

38. Weber, Eugene, Peasants into Fre11ch111e11: The Modernization of Rural France, 1870-1914 

(London 1977), p. 293.
39. Laukkanen, Markku, Rag11ar Lassinantti: Nordkalottens Gudfar (Luleå 1992), p. 85.
40. Keskitalo, Arne & Mirnrni, "Minnen från Muonio älvdal krishösten 1944", i Tidningen

MET 3-4 1987/Tornedalen 19 1987, pp. 45-48; Tillberg, Eric, Mi1111e11 fiitn hem(Jyn
och annorstädes (Härnösand, 2006), passim; Johansson, Christina, "En ung pojkes
språkutveckling", Unpublished paper, Luleå University ofTechnology 2005.



Cultural Consequences of the Conscript Army for the National Mlnority in the Torne Valley 

probably no other regions in Sweden where there are so many flagpoles with 
Swedish flags as in the Torne Valley. 

Conclusions 

The establishment of a conscript army influenced the culture in northernmost 
Sweden and of the Tornedalians in a profound way. It was not only the influ
ence from the new military organisation and education that was decisive for 
the cultural influences, but rather the common meta-systein oj national educa
tion in the county of Norrbotten, which took form in the late 19th century. 
It was a system of combined military and civic education, conducted and 

co-ordinated by the state. This meta-system was not formally agreed as a deli
berate education system for the Torn Valley, but was mme of a tacit understan
ding for a common nationalist goal within different educational institutions, 
such as primary schools, the work-boarding houses, folk high-schools and 
the different forms of explicit military education. Mono-cultural Swedish na
tionalism was the leading ideology within this educational system and the 
leading people on the boards were very often the same, striving towards the 
same goal, i.e. a common European idea of a national standardised culture 
and language within the territory of the state. This ideology fostered a mono

cultural interpretation of the nation based on the dominant ethnic group of 
the stare, the one who's language, myths and history became the national stan
dard in education and administration. 

With the change to a conscript army, a professionalisation of the national 

army began, which created new opportunities for a military education after 
primary school education. Many Finnish speakers in the Torne Valley took 
the opportunity to Swedish this way. These changes coincided with the 

launching of an assimilative language policy in the Torne Valley, which also 
influenced the language strategies of the Tornedalians. 

Ultimately the contacts between Swedish and Finnish speakers, both of
ficers and soldiers, influenced the Finnish speakers to learn Swedish. Also the 
contacts becw-een soldiers and civilians gave incentives for learning Swedish. 
This was especially the case <luring the two World Wars when many Swedish 

soldiers were stationed in the Torne Valley. The conscript army has, thus, pro
foundly influenced the language policy of the Torne Valley 
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"Det är märkvärdigt hur 10 a 12 personer, hvilka 
en gång varit tillsammans kunna spridas ut öf
ver jordytan." Svenska örlogsofficera re i utrikes 
tjänst under 1800-talet 

Harry R:son Svensson 

Inledning 

Orden ovan tillhörde kommendörkapten Emil Ekman som var fartygschef för 
fregatten Najaden på övningsexpedition med kadetter i Medelhavet 1859-
1860.5 Kommendörkapten Ekman skrev under hela kadettexpeditionen brev 
hem till sin hustru Sophia Ekman och dessa finns bevarade i Krigsarkivet i 
Stockholm. Citatet är hämtat från en passage när Emil Ekman berättar om 
ett kärt återseende av den engelske örlogsofficeren Captain Frere på Malta, då 
chef för det brittiska linjeskeppet HMS Orion.

Ekman hade åren 1837-1839 tjänstgjort som kadett i brittiska flottan och 
gav i mötet med kollegan från Storbritannien uttryck för att tillhöra en yrkes
kategori med ett globalt arbetsfålt redan långt innan det industriella genom
brottet i Sverige.6 Den muntliga traditionen i örlogsstaden Karlskrona talar 
också om ett krav för örlogsofficerare att tjänstgöra utomlands, framförallt i 
Storbritannien, men forslmingsläget som behandlar fenomenet utlandstjänst
göring inom den svenska krigsmakten är splittrat. 

Syftet med denna artikel är att undersöka fenomenet utlandstjänstgöring 
inom den svenska örlogsflottan under 1800-talet. Vilken roll spelade utlands-

5. Krigsarkivet, Emil Ekmans arkiv, Anteckningar av Kom, Kapten Emil Ekman, s. 48-49.
6. von Horn, Robert, Kommendb'rkapte11 L L von Horns Biografiska anteckningar del III2 Of

ficerare som tjänat vid b'r!ogsflotfl/11 åren 1825-1891 III2 (Åbo 1934), s, 113.
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tjänstgöringen för svenska örlogsofficerare under detta århundrade och hur reg
lerades det i flottans reglementen och förordningar? Det empiriska underlaget 
utgörs framförallt av Fö1fattningssamlingfor Kongl. Maj:ts Flotta, Reglemente for 
Flottan och Kommendörkapten LL von Horns biografiska anteckningar, som är en 
omfattande genomgång av över 800 örlogsofficerares karriärer under 1800-ta
let. 

Tidigare forskning om utrikes tjänstgöring 

När den svenska örlogsflottan växte fram under 1500-talet bemannades den 
oftast av utskrivna fiskebönder och senare av indelta båtsmän. Deras utkomst 
bestod till stora delar av vad havet kunde ge. I många fall var dock deras kun
skaper om större segelfartyg och linjeskepp begränsad. Historikern Jan Glete 
har exempelvis visat att svenska sjömän och sjöofficerare för att få erfarenhet 
ofta var tvungna att söka sig utomlands. Målet var då främst den stora neder
ländska handelsflottan.? Historikern Alf Åberg identifierade också mer än 
100 svenska örlogsofficerare som tjänstgjorde i brittiska flottan mellan 1721 
och 1809.8 Baserat på sin egen förförståelse om den svenska kulturen som 
frankofil hävdar Åberg att den franska flottan föredrogs framför andra, men 
detta påstående kan han empiriskt inte belägga.9 Tjänstgöringen skedde i 
flera olika flottor och det främsta skälet till att söka sig utomlands var att skaffa 
sig grundläggande kunskap om sjömanskap då Åberg menar att utbildningen 
vid Kadettskolan i Karlskrona av samtiden ansågs vara undermålig.10 

I en kvantitativ analys av örlogsofficerarnas utlandstjänstgöring 1720-
1770 visar historikern György Novaky att det var ganska vanligt för örlogsflot
tans personal att söka sig utomlands för tjänstgöring när det var fred i Sverige. 
Novaky säger sig bara kunna visa trender för tjänstgöringen, då hans källma
terial består av flottans meritförteckningar som samlades och låg till grund för 
befordran och pension. Dessa är inte kompletta varför exakta svar gällande 
utlandstjänstgöringen inte kan ges. Men György Novaky menar att hans un
dersökning motsäger tidigare uppfattningar, då han kan visa att majoriteten 

7. Glece, Jan, Swedish Naval Ad111i11istratio11 1521-1721: Resource Flows and Organisational
Capabilities (Leiden 2010), s. 580.

8. Åberg, Alf, När svenskarna upptäckte världen -Från vikingar till gustavianer (Lund 1981), s.
250.

9. Åberg, Alf, "Med svärdet och pennan - Svenska officerare i engelsk örlogstjänst under
1700-talet" i Collegium Curiosomm Nov11111 Arsbok 1977-1978: Tal över blandade ämnen
(Uppsala 1980), s. 56.

10. Åberg (1980), s. 60.
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av svenska örlogsofficerare och underofficerare sökte sig till handelsflottan och 
inte till främmande örlogsflottor. Utlandstjänstgöringens drivkrafter enligt 

Novaky var framförallt ekonomiska och skall inte ses som ett alternativ, utan 
som ett komplement till tjänstgöring i örlogsflottan hemmavid. 11

Denna tendens att framförallt välja handelsflottan vid utlandstjänstgöring 
var kanske inte helt uppskattad av den svenska statsförvaltningen. Historikern 
Sixten Svensson pekar på ett kungligt brev daterat den 13 december 1763 
som förstärkte incitamentet hos örlogsflottans officerare och underofficerare 

att gå i utrikes krigstjänst. Den som kunde påvisa utrikes krigserfarenhet hade 
nämligen förtur gällande avancemang.12 

En annan forskare som har studerat officerarnas utlandstjänstgöring är his

torikern Lars Ericson Wolke. Han redovisar inga siffror men påstår att ett stort 
antal svenska örlogsofficerare tjänstgjorde i brittiska flottan under 1700- och 
1800-talen och syftet skall ha varit att öva sjömanskap i världens främsta flotta. 

Ericson Wolke argumenterar för att sökandet efter kunskap och färdighet var 
den främsta drivkraften för utlandstjänstgöringen, samt att brittiska flottan 
var den främsta destinationen för svenska örlogsofficerare under 1800-talet. 13

Slutligen har Esbjörn Larsson studerat hur utlandstjänstgöring påverkade 

kadetternas vid Karlberg framtida karriär under senare delen av 1800-talet. 
Han framhåller att det under 1600- och 1700-talen inte var ovanligt att svens

ka officerare tjänstgjorde i främmande krigsmakter. Möjligheten att tillräkna 
sig meriter från utlandet blev ett privilegium och ett sätt att påskynda den 
hemmavarande karriären. Men Larsson menar dock att detta förändrades med 
Napoleonkrigens slut och hans slutsats är att utlandstjänstgöring inte längre 

per automatik ledde till en karriär inom laigsmakten. Istället för en merit blev 
utrikes tjänstgöring snarare ett alternativ för den som misslyckats med karriä
ren på hemmaplan. För den som ville göra karriär i Sverige var det bättre att 

vidareutbilda sig vid krigsmaktens egna skolor än att delta i något av periodens 
aktuella krig. Larsson menar att tidigare forskning feltolkat synen på utrikes 
tjänstgöring. 

11. Nova!()', György, "Swedish Naval Personel in the Merchant Marine and in Foreign Naval 
Service in the Eighteenth Century", i Maritime Labour: Contributions to the history of work
at sea (Amsterdam 2008).

12. Svensson, Sixten, Örlogsflottans pmonal och beklädnad 1778-1801 (Karlskrona 1997), s. 17. 

13. Ericson [Wolke], Lars, Svenska ji-ivil/iga - militära uppdrag i utlandet under 1800- och
1900-talen (Lund 1996), s.131.
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Försöken att förklara dessa officerares val som ett uttryck för kunskaps
hunger eller karriärlystnad måste därmed avskrivas som ett uttryck för 
de felslut som uppstår när vi försöker förstå historiska epoker utifrån 
våra egna uppfattningar om hur människor borde handla.14 

Forskningsläget spretar betänkligt .  Såväl Alf Åberg som Lars Ericsson Wol
ke redovisar resultat men saknar fullständiga källhänvisningar. Både György 
Novals:y och Esbjörn Larsson förlitar sig helt på den statistiska metoden för att 
nå resultat. Gemensamt för dessa fyra är att de inte konsulterar Flottans for
Jattningssamling, vilket gör att de inte kan förklara vad de ser i sina statistiska 
undersökningar. Vidare visar forslrningsläget att forskningen om den svenska 
örlogsflottan är eftersatt och att Jan Gletes banbrytande forskning behöver få 
en fortsättning. 

Källorna 

Den främsta källan som ligger till grund för den statistiska delen av fram
förvarande undersökning är Kommendörkapten LL von Horns biografiska an
teckningar (KLLHba). De bibliografiska anteckningarna samlades in av kom
mendörkapten Lorents Leopold von Horn under senare delen av 1800-talet, 
när han tjänstgjorde på Skeppsholmen i Stockholm och hade tillgång till flot
tans arkiv. Uppenbarligen var det ett arbete av grundforskningskaraktär, då 
von Horn, vid sin oväntade bortgång 1891 bereddes en dödsruna i Historisk 
Tidskrift. Amanuensen vid Riksarkivet, Agaton Hammarsköld skrev i runan 
att det vore en förlust för Sverige om hans mycket välordnade samling hade 
skingrats och hoppades att dessa skulle tillfalla flottans arkiv.15 

För att hedra minnet av sin far och infria Agaton Hammarskölds förhopp
ning, sammanställde Robert von Horn faderns listor, som började publiceras 
1927,16 Men som med andra biografiska anteclrningar bör Kommendörkapten
LL von Horns biografiska anteckningar tillförlitlighet behandlas med största 
försiktighet. von Horn anger inte vilka källor som ligger till grund för arbetet, 
men vid den statistiska genomgången av de biografiska anteckningarna kan 
det påvisas att åtminstone två olika källor. En av dessa benämns Anrep, medan 
en icke namngiven källa, också har använts. Dessa viktas mot varandra. Min 

14. Esbjörn Larsson, "Karriärist eller hetsporre? En studie av svenska officerare i utrikes krigs
tjänst under 1800-talets andra hälft", i Militärhistorisk tidskrift 2007, s. 43-53.

15. Hammarsköld, August. Lorents Leopold von Horn i Historisk Tidskrift 1892 s. 75.
16. von Horn, Robert, Kommendörkapten L. L. von Horns biografiska anteckningt11: D. 1, Of

ficemre, som tjenat vid ödogsflottan fore år 1721 (Örebro 1927), s. 3. 
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bedömning är att von Horn hade ett kritiskt förhållningssätt till de källor han 
använde. Vid ett flertal tillfallen noterar han nämligen skillnader i tidsangi
velser.17 Till detta skall läggas att amanuensen vid Riksarkivet Agaton Ham
marsköld bedömde von Horns arbete som tillförlitligt. 

Då György Novaky utifrån flottans meritförteckningar studerat en sam
tida period som L L von Horn, har en komparation gjorts mellan Novakys 
resultat och en statistisk genomgång av KLLHba 1721-1824. Detta har indi
kerat att von Horn är tillförlitlig och att de biografiska anteckningar går att 

använda som källmaterial vid den här typen av undersökningar. 

Tabell 1. Kommendörkapten LL von 

Horns biografiska anteckningar 1721-1824 

Aktivitet Antal 

Utrikes örlogstjänst 155 

Tjänst i kofferdiflottan 145 

Utrikes tjänstgöring 300 

Totalt antal officerare 690 

Utrikes tjänstgöring i procent 43.47 

l<älla: l<LLHba 1721-1824. 

György Novakys resultat visar att cirka 42 procent av svenska örlogsflot
tans underofficerare och officerare begagnade sig av utrikes tjänstgöring under 
den period han undersökt. För att möjliggöra en komparation använder även 
jag György Novakys avgränsning. Den kvantitativa undersökningen ovan vi
sar att KLLHba 1721-1824 har en differens på ca 1 procent i jämförelse med 
Novakys resultat. Tack vare den höga korrelationen mellan resultaten, pekar 
detta på att LL von Horns biografiska anteckningar sannolikt är tillförlitliga. 

Denna artikel skall dock behandla de svenska örlogsofficerarnas utlands
tjänstgöring under 1800-talet och för denna period finns inga motsvarande 
studier likt György Novakys att jämföra med. De biografiska anteckningarna 
för perioden 1825-1891 är mer omfångsrika och är därför uppdelade i tre 
volymer.18 Antalet officerare som listas är 803, bara ett drygt hundratal fler

17. von Horn, Robert, Kommendörkapten L L von Horns Biografiska anteckningar del Il Of
ficerare som tjänat vid örlogsfiottan åren 1721 - 1824 (Åbo 1937), A Blix; J V v. Gemen; C
F v. Rajalin; Under dessa tre uppslag finns prov på von Horns källkritik.

18. von Horn, Robert, Kommendörkapten L L von Horns Biografiska anteckningar del JJ/J,2,3 
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än under den föregående perioden. Den noggrannhet von Horn visade för 
perioden 1721-1824 bör rimligtvis ha fortsatt under den efterföljande. Till
sammans med arbetskamraterna var han nu dessutom själv del av undersök
ningen. Kommendörkapten Lorentz Leopold von Horn föddes 1836 och på
började sin örlogsmannakarriär 1852 och fortsatte till hans död 1891.19 Som 
nämnts tidigare hade LL von Horn tillgång till primärkällorna i flottans arkiv 
under sin tjänstgöring på Skeppsholmen i Stockholm. Tillförlitligheten för de 
biografiska anteckningarna under perioden 1825-1891 bör därför vara minst 
lika höga, som för den föregående perioden 1721-1824. 

De kvalitativa källorna består av Flottans fihfattningssamling samt Regle
mente for flottan givna från 1875 till år 1900. Redan 1806 utsågs en grupp 
örlogsofficerare att sammanställa flottans författningar, men 1808-1809 års 
krig gjorde att projektet inte kunde genomföras. Arbetet återupptogs 1836 
då Sven Wilhelm Gynther utsågs att fortsätta arbetet. År 1851 gavs första 
bandet ut av Flottans fo1fattningssamling. Sammanlagt skulle det bli nio band 
referenser till flottans arkiv. Arkivmaterialet som använts behandlar perioden 
1645-1866.20 Bokverket är utformat som ett uppslagsverk där källmaterialet 
är katalogiserat efter uppslagsord. I den mån kvalitativ information söks om 
enskilda officerare inom örlogsflottan fram till 1891, fungerar även KLLHba

som kvalitativ källa. 

Blivande örlogskaptener och kommendörer 
- svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst 1850-1866

I tidigare forskning har det pekats på att det främst var äventyrslusta som drev 
kadetter och officerare till utländsk tjänst. Denna slutsats är dock baserad på 
en mindre grupp kadetter vid Karlberg. Min uppfattning är att denna slutsats 
är alltför hårt dragen beroende på den begränsade perioden och det begrän
sade antalet kadetter.21 Esbjörn Larsson menar nämligen att utlandstjänst
göringen inte uteslutande var meriterande för den hemmavarande karriären, 
utan att det även fanns andra bevekelsegrunder. I Svenska Flottans historia del 
III 1815-1800 står det dock att läsa: 

Officerare som tjänat vid örlogsj{ottan åren 1825-1891 (Åbo 1934). 
19. Horn, III3, (1934) s.160.
20. Gynther, Sven Wilhelm, Flottans författningssamling del 1-9 (Härnösand & Stockholm

1851-1870).
21. Slutsatserna är dragna utifrån 53 kadetter för perioden 1850-1866, Larsson (2007).
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Till de yngre officerare, som gjorde tjänst på främmande nationers ör
logsfartyg och till de underofficerare, som idkade sjöfart på utländska 
fartyg, utgingo i vissa fall stipendier.22 

I kungliga flottans egen historieskrivning nämns således att utlandstjänst 
var något som uppmuntrades. Genom KLLHba 1825-1891 blir det möjligt 
att få en statistisk överblick över de svenska örlogsofficerarnas tjänstgöring och 
karriärer 1850-1866, samma period som Larsson undersöker. 

Tabell 2. Svenska örlogsofficerare i utrikes 
ör!ogstjänst 1850-1866. Officersgrad 1891 

Grad Antal 

Ingen grad 1 

Löjtnant 4 

l<apten 6 

Örlogskapten 7 

Kommendörkapten 10 

Kommendör 11 

Konteramiral 1 

Amiral 3 

Summa 43 

Källa: /(LLHba 1825-1891. 

Under perioden 1850-1866 listas 43 svenska örlogsofficerare i KLLHba 

1825-1891 görandes främmande örlogstjänst. Till år 1891 hade 32 av dessa 

nått graden örlogskapten eller högre. Tre av de fyra löjtnanterna dog i unga 
år, medan den fjärde lämnade flottan vid 32 års ålder. Två kaptener dog unga, 
medan de fyra övriga fullgjorde sin karriär som kaptener. Officerarnas ålder 
vid tiden för utlandstjänstgöringen sträckte sig mellan 22-43 och genom

snittsåldern var omkring 27 år vid tiden för tjänstgöringen. Exemplet kom

mendör Govert Adolf Indebetou är dock ett undantag, då han vid i 45 års 
ålder tog tjänst i preussiska flottan. Han var då 10 år äldre än den näst äldsta 
att göra utrikes tjänst under perioden.23 

22. Lybeck, Otto, Svenska Flottans Historia. 1i·edje bandet, första perioden (Malmö 1945), s. 145,
23. Horn del III2 (1934), s. 198ff
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I enlighet med 1824 års normalstat bestod örlogsflottans officerskår av 
2 viceamiraler, 4 konteramiraler 24 kommendörkaptener och 16 kaptener.24 

Staten utökades 1887 med 4 kommendörkaptener och 19 kaptener.25 Flot
tans historia gör ingen skillnad på kaptens grad och örlogskapten, varför jäm
förelsen blir något oprecis. Men av 69 officerare i örlogsflottan med som lägst 
kaptens grad 1891, hade 36 gjort tjänst i främmande örlogsflotta. Av dessa 
hade 32 nått lägst örlogskaptens grad. 

Fredrik Wilhelm von Otter representerar kanske den mest lysande karriä
ren. Vid 24 års ålder påbörjade von Otter sin tjänst i brittiska flottan som un
derstyrman. Den treåriga utlandtjänstgöringen 1857-1860 innefattade bland 
annat seglats till Kina och Sydkinesiska sjön. På hemmaplan blev von Or
ter utsedd till vice amiral, varvschef och befålhavande amiral i Karlskrona.26 
Samtidigt var han en av de mer inflytelserika politikerna i Karlskrona, som 
ordförande för Karlskrona stadsfullmäktige 1889-1900.27 

Av statistiken att döma tycks utrikes tjänstgöring således ha främjat den 
hemmavarande karriären i flottan, vilket är ett resultat som inte stämmer med 
Esbjörn Larssons studie av kadetterna på Karlberg. För att försöka förstå dessa 
vitt skilda resultat bör flottans författningssamling studeras. 

Befordran inom flottan 

Befordran inom örlogsflottan reglerades fortfarande 1866 av förordningen 
given den 15 augusti 1739. Före den 2 maj 1720 fanns inget formellt regle
mente som reglerade befordran inom örlogsflottan, utan detta styrdes av tra
dition och sedvänja som utvecklats bland flottans befål. 1739 års förordning 
stadgade att en löjtnant kunde bli befordrad om han kunde uppvisa tre års 
sjöerfarenhet utanför sundet (Öresund), på svenska eller utländska kofferdi
eller örlogsfartyg.28 Om sjöfarten företogs på utländska skepp var officeraren 
skyldig att följa Instruktionen for till sjöfart permitterade Officerare. Den första 
instruktionen för officerare i utrikes tjänst gavs redan den 2 maj 1744.29 

Svenska örlogsofficerares tjänstledighet reglerades av de Kungliga breven 
från 5 november 1756 och 26 juli 1762. I brevet från 1762 behandlas om-

24. Lybeck, Ti-edje bandet, första periodens s. 145.

25. Lybeck, Otto, Svenska Flottans Historia. T;-edje bandet, andm perioden (Malmö 1945), s.445.
26. Horn del III2 (1934), s. 338ff.
27. Hilson, Mary Political change and the rise oj /abour in compamtive perspective: Britain and

Sweden 1890-1920 (Lund 2006), s. 186ff.
28. Kofferdi är en tidigare benämning för handelsfartyg.
29. Gynther (1852), del 2, s. 17ff; Gynther (1854) s. 289.
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stäncligheterna kring utrikes tjänstgöring enbart i en fotnot och kanske vittnar 
detta om hur vanligt detta fenomen ändå var inom örlogsflottan på 1700-ta
ler.30 I den Kungliga instruktionen given den 2 november 1824 påtalades det 
huvudsakliga att syftet med permitteringen för utrikes tjänstgöring var yr
kets och handlagets fortsatta utveckling. På sina resor var officerarna skyldiga 
att föra anteckningar om sjömansyrkets utveclding och uppfinningar. Vidare 
skulle anteckningar föras om: 

Inbyggarnas lynne, de produkter hvarmed de kunna förse örlogs- och 
handelsfartyg, jemte allt öfrigt, som i Sjömilitäriskt och merkantilt 
hänseende kan förtjena uppmärksamhet, bör äfven utgöra föremål för 
dessa anteckningar. 31 

En tjänstledig officer skulle också studera språk och det var de officerare 
som tilldelats stipendium som främst var skyldiga att föra anteckningar. Vid 
återkomsten skulle anteckningarna tillsändas befälhavande amiral vid tjänst
görandes station.32 Vilka främmande länders flottor som svenska örlogsof
ficerare var tillåtna att tjänstgöra i reglerades under 1820-talet. De länder vars 
fartyg officerarna mönstrade på måste vara allierade med Sverige, vilket änd
rades till vänligt inställda länder genom en generalorder den 16 april 1838.33 

Med utgivandet av det nya Reglemente for flottan 1875 förändrades beford
ringsreglerna. Det krävdes inte längre tre års sjöerfarenhet utanför sundet för 
att vara meriterad till kaptens grad. Från och med nu skedde befordran i tur 
till löjtnant och kapten.34 Den nya befordringsgången fortsatte att gälla även 
i 1884 års Reglemente for jlottan.35 

Tjänstledighet till utrikes ort eller till sjöfart fortsatte dock att regleras i 
1875 års Reglemente forjlottan. Precis som innan skulle den tjänstledige lämna 
rapport med olika intervall beroende på hur avlägsna vatten som seglades. 
Den som fått tillstånd att träda i utrikes krigstjänst skulle även rapportera vil
ken befattning som innehades.36 Skrivelserna återkom i 1884 års Reglemente 
for flottan, om än omformulerat, med den skillnaden att nu nämndes även 
utländskt militärt läroverk.37 

30. Gynther (1859), s. 143.
31. Gynther (1851), s. 343.
32. Gynther (1859), s. 151.
33. Gynther (1859), s. 92.

34. Kungliga flottan, Reglementefiirjlotta11,forst11 delen (Stockholm 1875), s. 12.
35. Kungliga flotran, Regleme11tefiirjlotta11,fo1Jfil delen (Stockholm 1884), s. 15.
36. Reglemente for flottan (1875), s. 37-38.
37. Reg!ementefiirjlottan (1884), s. 34-35.
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På Krigsarkivet finns en diger samling reserapporter bevarade från såväl 
1700- som 1800-talen. Under 1700-talet var det information om galärflottor 
som var huvudfokus.38 Rysslands entre som örlogsstat i Östersjön och hotet 
från den ryska galärflottan hade förändrat det strategiska läget. Sverige blev 
efter det stora nordiska kriget tvunget att komplettera sin örlogsflotta med 
en skärgårdsflotta. Under 1800-talet varierar innehållet i dessa rapporter och 
visar att det stod officerarna relativt fritt att själva utforma rapporterna.39 

Genom att konsultera Flottans fiiifattningssamling ges en möjlig förklaring 
till varför en överväldigande majoritet av de högsta officerarna i örlogsflottan 
1891 hade utländsk örlogstjänstgöring i sin meritförteckning. För att kvali
ficera sig till kaptens grad krävdes tre års sjöerfarenhet utanför sundet. His
toriskt var det en tradition inom flottan att söka utrikes tjänst, men det var 
inget krav. Meriteringen kunde lika väl ske på svenska flottans fartyg. Men 
det faktum att samtliga i örlogsflottans ledning hade erfarenhet av utrikes 
tjänstgöring pekar på att det möjligen fanns ett informellt krav inom de egna 
leden för den officer som aspirerade på att nå de högsta graderna inom flottan. 
Reglemente forjlottan visar att kravet på sjöerfarenhet avskaffas 1875, men att 
traditionen av utrikes tjänst ändå förväntades leva vidare.40 

Reglementen och författningssamlingar ger en reglementerad idealbild av 
hur örlogsflottans ledning ville att arbetet skulle utföras. Att verkligheten se
dan inte alltid blev som det var planerat är ett oomtvistat falnum. Återigen 
bjuder KLLHba 1 825-1891 en möjlighet att ge en statistisk bild över hur 
svenska örlogsofficerares karriärer under 1800-talet tenderade att se ut. 

Svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst och sjöfart under 1800-talet 

Antalet örlogsofficerare som listas i KLLHba 1825-1891 är 803 stycken och 
som tidigare nämnts är denna period indelad i tre böcker. Nedan följer en 
statistisk summering av de tre böckerna med biografiska anteckningar. 

38. Amiralitetskollegiets kansli: G 1 Reseberättelser och militära avhandlingar 1726-1771.

39. Marinstaben: 008:H Utrikesavdelningen, El Reserapporter m.m.
40. Reg/ementeforflottan (1875), s. 37-38; Reg/e111e11teforflottan (1884), s. 34-35.
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Tabell 3: Kommendörkapten LL von 
Horns biografiska anteckningar 1825-1891 

Aktivitet Antal 

Utrikes örlogstjänst 161 

Tjänst i kofferdiflottan 370 

Utrikes tjänstgöring 531 

Summa antal av alla 803 

Utrikes tjänstgöring i procent 66.12 

Källa: KLLHba 1825--1891. 

Denna tabell visar hur många procent av de svenska ödogsofficerare som 
var verksamma inom örlogsflottan under perioden 1825-1891 och som hade 
gjort någon form av utrikes tjänst. Varje person är bara räknad en gång, även 
om ett flertal tjänstgjorde utomlands flera gånger. Men sammanställningen 
visar, i jämförelse med 1700-talet då drygt 43 procent av officerarna hade 
tjänstgjort utomlands, på en markant ökning av utlandstjänstgöringen under 
1800-talet. Två tredjedelar av de svenska örlogsofficerarna listade av LL von 
Horn hade internationell erfarenhet. 

Gränserna för när den utrikes tjänstgöringen ägde rum är något flytande 
i KLLHba 1825-1891. Fokus för LL von Horn var troligtvis officerstjänstgö
ring i örlogsflottan efter 1825. Äldre officerare 1825 hade fatt sin sjöerfaren
het redan på 1700-talet, men detta omkullkastar inte ökningen av utrikes 
tjänstgöring under 1800-talet. Uppdelningen av de biografiska anteckning
arna följer en inre kronologisk ordning, varför det ganska enkelt går att få 
ett statistiskt mönster över hur den utrikes tjänstgöringen förändrades under 
1800-talet. I tabellerna nedan redovisas tjänstgöring i främmande makts ör
logsflottor samt kofferdisjöfart på icke europeiska hamnar. Om de europeiska 
hamnarna tas med blir tabellerna svåröverskådliga. 
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Tabell 4. Kommendörkapten LL von Horns biografiska anteckningar 
1825-1891 del 1111. (Totalt antal sammanställda officerare: 295) 

Aktivitet Antal 

Nederländska flottan 6 

Brittisl,a flottan 21 

Fransl,a flottan 12 

Amerikanska flottan 2 

Kofferdisjöfart Atlanten 29 

Kofferdisjöfart Medelhavet 48 

Kofferdisjöfart Ostasien 28 

Kofferdisjöfart ospecificerat 59 

Summa 146 

l<:älla: /(LLHba 1825-1891 del 1111. 

Den första utrikes tjänstgöringen i tabellen ovan skedde redan 1778 och 
den sista 1836. Sammanlagt kunde 146 enskilda tjänstgöringstillfållen på ut
rikes ort och ospecificerade hamnar påvisas. Av dessa seglade minst 105 of
ficerare på avlägsna hamnar i Fjärran Östern, över Atlanten och i Medelhavet. 

Tabell 5: Kommendörkapten LL von Horns biografiska anteckningar 

1825-1891 del 1112. (Totalt antal sammanställda officerare: 298) 

Aktivitet Antal 

Brittiska flottan 42 

Franska flottan 17 

Preussiska flottan 2 

österrikiska flottan 2 

Danska flottan 12 

Kofferdisjöfart Atlanten 54 

Kofferdisjöfart Medelhavet 36 

Kofferdisjöfart Ostasien 59 

Kofferdisjöfart ospecificerat 124 

Summa 213 

Källa: /(LLHba 1825-1891 del 1112. 



"Det är märkvärdigt hur 10 å 12 personer, hvilka en gång varit tillsammans kunna spridas ut 
öfver jordytan." Svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet 

Tjänstgöringen som diskuteras i tabellen ovan skedde inom loppet av åren 
1815-1877. Antalet tjänstgöringar utomlands under perioden ökar markant 
till 213, medan det totala antalet officerare är i stort sett detsamma som i 

tabell 4. 

Tabell 6: Kommendörkapten LL von Horns biografiska anteckningar 1825 
- 1891 del 1113. (Totalt antal sammanställda officerare: 210)

Aktivitet Antal 

Brittiska flottan 20 

Fransl,a flottan 18 

Italienska flottan 1 

Brasilianska flottan 1 

Danska flottan 1 

Kofferdisjöfart Atlanten 20 

Kofferdisjöfart Medelhavet 10 

Kofferdisjöfart Ostasien 30 

Kofferdisjöfart ospecificerat 13 

Summa 99 

l<älla: KLLHba 1825-1891 del 1113. 

Utlandstjänstgöringen som diskuteras i tabellen ovan skedde under perio
den 1855-1890. Den utrikes tjänstgöringen sjönk under perioden markant 

till 99 mot tidigare över 200. Antalet officerare listade i denna tredje bok är 

dock nästan en tredjedel färre, men borrsett från detta är det nu bara hälften 
av officerarna som gjort utrikes tjänst i jämförelse med föregående period, då 
mer än två tredjedelar tjänstgjorde på främmande ort. 

Dessutom försvinner Nederländerna som destination för utrikes tjänst 

under 1800-talet. György Novaky kunde visa att en tredjedel av alla underof
ficerare och officerare som gjorde tjänst utomlands sökte sig just till Nederlän

derna och under 1700-talet var det Nederländerna som var huvuddestinatio
nen för svenska örlogsofficerare i utländsk tjänst. Under perioden 1778-1823 
gjorde bara sex svenska officerare tjänst i den nederländska örlogsflottan. När 

Anton Råfelt 1823, vid 22 års ålder hade fullgjort sina tre år i den neder
ländska örlogsflottan, satte han också punkt för en lång tradition inom den 
svenska örlogsflottan, att söka yrkesförkovran i nederländsk örlogstjänst.41

41. Horn III1 (1934), s. 349/f
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Förfallets och förmultningsprocessens mörka tid 

Genom att studera örlogsf!ottans ekonomiska situation under 1800-talet ges 
en möjlig förklaring till varför den utrikes tjänstgöringen ökade bland örlogs
flottans officerare. När bokverket Svenska flottans historia summerade perio
den 1815-1880 gjordes detta på följande sätt: 

När man i tankarna söker sig tillbaka till perioden [ ... ] är man böjd att 
beteckna den såsom förfallets och förmultningsprocessens mörka tid, 
den tid under vilken sjöförsvarets kraftkurva dalade ned praktiskt taget 
till nollinjen.42 

År 1815 fanns elva linjeskepp, fem fregatter samt elva briggar och sko
nerter i segelbart skick till örlogsflottans förfogande. Fartygsbeståndet bestod 
främst av reliker från Gustav III:s flotta byggd under 1780-talet vid Örlogs
varvet i Karlskrona. Fartygsbeståndet var lägre än det behov som 1816 års sjö
försvarskommitte stipulerade. Nybyggnationen som skedde under perioden 
1815-1880 kunde inte motsvara det antal fartyg som slopades. Sammanlagt 
byggdes sex av vardera fartygstypen linjeskepp och fregatt under perioden. 
Antalet dugliga fartyg minskade därför snabbt och det blev framåt seklets mitt 
uppenbart att den gamla typen av seglande örlogsfartyg saknade stridsvärde. 
Ångdrivna kanonbåtar och monitorer konkurrerade ut de gamla segel- och 
roddfartygen. Åren kring 1860 saknade Sverige i praktiken ett rörligt sjöför
svar, då den gamla flottan var utdömd och övergången till en modern flotta 
knappt påbörjats.43 Som exempel i bidrag till Karlskrona stads historia 1930 
menar Sven-Öjvind Swahn att det 1873 endast fanns fyra stridsdugliga fartyg 
i den svenska örlogsf!ottan. 44 

Antalet fartygsrustningar på örlogsflottans huvudstation Karlskrona kan 
användas som en indikation på aktiviteten inom flottan. I Svenska flottans 
historia menas att åren 1815-1880 fick personalen tillbringa den mesta tiden 
på land. Nedan följer en tabell över rustade fartyg lämpade för högsjöfart på 
Karlskrona örlogsstation åren 1825-1876.45 

42. Lybeck, del III (1945), s. 264.
43. Lybeck, del III (1945), s. 53-110.
44. Swahn, Sven-Öjwind, Karlsla-ona örlogsvarv 1860-1930 (Karlskrona 1930), s. 10.
45. Lybeck, del III (1945), s. 245.
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Tabell 7: Antalet rustade fartyg lämpade för högsjöfart 1825-1876 

Fartyg 1825 1835 1845 1854 1860 1866 1876 

Linje- - 1 1 4 - - -

skepp 

Fregatter - - - 2 1 - -

Korvetter 2 1 3 4 6 6 5 

l\älla: Lybeck, del 111 (1945), s. 245. 

Antalet rustade fartyg var generellt lågt, en toppnotering finns dock för 
året 1854 under Krimkriget. Svenska flottans historia anger vidare att åren 
1838-1844 sändes en till två korvetter årligen till Medelhavet för att skydda 
svenska handelsfartyg. Åren 1856-1859 var två korvetter vartdera året på ex
pedition till avlägsnare farvatten. Åren 1862-1880 sändes en eller två kor
vetter eller fregatter på expedition årligen till Medelhavet eller amerikanska 
farvatten.46 Officeren Ragnar Karlberg har gjort en sammanställning över 
svenska flottans långresor och fartyg som besökt utlandshamn 1842-1995. 
Han bekräftar att det för avlägsna expeditioner avseglade ett till två fartyg per 
år under perioden 1842-1880.47 

Statistiken över rustade fartyg och antalet genomförda expeditioner till 
främmande farvatten visar tydligt att aktiviteten inom den svenska flottan 
1815-1880 var låg. Med det låga antalet fartyg rustade och seglande kunde 
örlogsflottan inte erbjuda tillräckligt med sjötid för de egna officerarna. Detta 
förklarar varför svenska officerare sökte sig till utrikes tjänst. Åren 1825-1840 
verkar det som att ytterst få fartyg sändes på expedition, vilket minskade chan
sen till förkovran i yrket samt möjlighet till avancemang än mer. 

Betydelsen av utrikes tjänst bland svenska örlogsofficerare 

Från 1739 fram till 1875 var kravet för att bli befordrad från löjtnant till 
kapten inom den svenska örlogsflottan tre års sjöerfarenhet utanför Öresund. 
Sjöerfarenheten kunde införskaffas på såväl svenska som utländska kofferdi
eller örlogsfartyg. 

Från flottans begynnelse 1522 hade svenska matroser och örlogsofficerare 
sökt förkovran inom yrket i främmande örlogsflottor. De utrikes erfarenhe-

46. Lybeck, del III (1945), s. 247-248.
47. Karlberg, Ragnar, "Långresor och fartyg som besökt utlandshamn", Opublicerad stencil

skrift i pärm, KÖMS, s,1-6.
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tema var något som fortsatt uppskattades och ansågs nödvändigt inom den 

svenska örlogsflottan ända fram till tiden för det industriella genombrottet i 
Sverige. 

Under "förfallets och förmultningsprocessens mörka tid" 1815-1880 hade 
örlogsflottan inte möjlighet att erbjuda den sjöerfarenhet som krävdes för att 

stiga i graderna och en möjlighet för löjtnanter som ville avancera, var där
för att söka utrikes tjänst. Genom att reglementera permitteringen för utrikes 
tjänst blev detta också ett sätt för örlogsflottan att inhämta information om de 

senaste tekniska landvinningarna och utvecklingen i tidens ledande örlogsflot
tor. Särskilt de officerare som uppbar statligt stipendium ålades att inkomma 

med rapporter efter fullgjord utlandsvisstelse. Vilket också gjordes och dessa 
rapporter finns bevarade i Krigsarkivet. 

Statistiken visar att den brittiska flottan var den främsta destinationen för 
svenska örlogsofficerare som sökte utrikes örlogstjänst under 1800-talet. Det 

är bara under perioden 1855-1890 som tjänst i franska flottan låg på samma 

nivå som tjänst i brittiska flottan. Den muntliga tradition som talar om att 
den tyska marinen skulle varit speciellt omtyckt av den svenska flottans of
ficerare är inget som kommer till uttryck i vare sig statistik eller arkivmaterial, 

naturligtvis också därför att den tyska flottan grundades först efter 1870. 
Slutsatsen att det var bättre för karriären att stanna hemma och läsa vid 

krigsmalnens egna skolor stämmer således inte för örlogsflottans officerare. 

Hade flottans löjtnanter stannat i den inhemska skolbänken, hade det aldrig 
skett något avancemang i graderna. Genom att bara undersöka kadetter vid 
Karlberg missar Esbjörn Larsson befordringsgången inom örlogsflottan, då 
kravet för sjöerfarenhet ställdes för avancemang till kaptens grad. 

Flottans 32 högsta officerare 1891 hade samtliga gjort tre års tjänst i en 
främmande örlogsflotta. Att hela den högsta ledningen för flottan hade erfa

renhet av utrikes örlogstjänst visar kanske på ett informellt krav som ställdes 
på de officerare som tänkte sig ett avancemang till de högsta graderna och 
ledningen för örlogsflottan. Detta leder vidare till nya frågeställningar rörande 

den kultur och diskurs som skapades i örlogsstaden Karlskrona, som helt do

minerades av flottans verksamhet. En kultur och diskurs som formades av 
kontalner med den större världen. 

Vidare är de reserapporter från 1700- och 1800-talen som finns bevarade 
i Krigsarkivets bestånd, ett intressant källmaterial som ännu inte har använts 
i någon större omfattning. Det fanns uppenbarligen en hög grad av frihet vid 

utformandet av rapporterna och källmaterialet bjuder på såväl rent militärtek-
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"Det är märkvärdigt hur 10 a 12 personer, hvilka en gång varit tillsammans l,unna spridas ut 
öfver jordytan." Svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet 

niska iakttagelser som reflektioner över imperialismens avarter och slavskep
pens grymheter. 
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Den militära professionen i 
Sverige under 500 år - en snabbskiss 1

Gunnar Åselius 

Kort efter att den svenske överbefälhavaren general Sverker Göranson i en tid
ningsintervju i december 2012 meddelat sin professionella bedömning av det 
svenska försvarets uthållighet, sjukskrevs han för arbetsutmattning. Åldagar
myndigheten för säkerhetsmål inledde samtidigt en utredning om det fanns 
grund för en förundersökning mot Göranson rörande sekretessbrott.2 Oavsett 
hur de närmare omständigheterna bakom dessa händelser såg ut, finns anled
ning till reflektioner kring officersprofessionens självständighet. Om jag ska 
leverera en snabbskiss av officerskårens ställning i Sverige under femhundra 
år, måste jag därför inleda med att försöka beskriva vad den militära profes
sionen är - eller inte är. Den är under alla omständigheter inte en profession 
som andra. Det finns omfattande litteratur i ämnet, där de klassiska verken 
författades av sociologer och statsvetare för fyrtio-femtio år sedan,3 Till inte 
ringa del speglar genren en amerikansk efterkrigsmodernism med ett utpräglat 
funktionalistiskt och ohistoriskt synsätt. Perspektivet är Harvards välklippta 
gräsmattor snarare än Vietnams ångande djungler. 

1. Denna uppsats har publicerats i en förkortad version i Kurt Almqvist & Lotta Grö-
ning (red.) En vecka till. Sveriges forsvttr och forsvarsformdga, Stockholm: 2013. 

2. Holmström, Mikael, "Försvar med tidsgräns", SvD 30/12 2012; TT: "ÖB sjukskriven för
utmattning", SvD 18/1 2013; Holmström, Mikael, "Åklagare ut försvaret", SvD 30/1
2013; Holmström, Mikael, "Ingen förundersökning mot ÖB", SvD 1/2 2013.

3. Viktiga bidrag är Huntington, Samuel P., ]be Soldier t111d the State: 1he lbeo1y and Politics oj
Civil-A1ilitt11y Relations (Cambridge, MA.1957); Janowitz, Morris, lhe Professio11al Soldier:
A Social and Pofitical Portl'llit (Glencoe, IL. 1960); Abrahamsson, Bengt, Militlire1; makt och
politik: En analys av militärerna som grupp och av deras roll i samhället (Diss., Stockholm 1972).
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Till att börja med är det svårt att jämföra officerare med läkare eller jurister 
eftersom officersprofessionen till skillnad från de övriga två - saknar verklig 
autonomi i sin yrkesutövning. Beskrivningen av militärer som oberoende ex
perter på våldsutövning, en uppfattning vilken den amerikanske statsvetaren 
Samuel P. Huntington torgförde på 1950-talet, må ha stämt in på självbilden 
hos den preussiske generalstabschefen Helmuth Moltke den äldre hundra år 
tidigare, men är ingen korrekt beskrivning av verkligheten och var det inte 
heller i Moltkes eget Preussen. Carl von Clausewitz berömda definition av 
kriget som en fortsättning av politiken med andra medel belyser just detta. Ett 
krig eller en internationell fredsoperation är med nödvändighet impregnerade 
av politiska hänsynstaganden på ett annat sätt än en blindtarmsoperation el
ler en rättsprocess. Militär verksamhet kan därför aldrig reduceras till teknisk 
eller administrativ problemlösning även om många har försökt genom histo
rien (som regel med olyckligt resultat). Läkare och jurister är underkastade 
politikerna när det gäller de budgetramar och den lagstiftning som reglerar 
deras verksamhet, möjligen också när det gäller vilka diagnoser eller brott som 
de ska prioritera framför andra. Väl i operationssalen eller rätten förväntas de 
däremot agera som oberoende experter. Officeren åtnjuter inte ens denna fri
het och det finns inte heller några självklara mått på framgång i den militära 
verksamheten. I slutänden är det andra personer, som utifrån olika politiska 
prioriteringar, bedömer om en militär operation varit framgångsrik eller inte. 
Militära framgångar förblir meningslös våldsutövning, om de inte tydligt gag
nar ett politiskt syfte. 

För läkaren eller juristen är uppgiften självklar; få patienten frisk respektive 
vinna processen åt klienten. Är detta omöjligt, ska läl{aren minimera patien
tens lidande i största möjliga utsträckning, juristen reducera den påföljd som 
kan drabba klienten så mycket som möjligt. Men hur ska officeren prioritera? 
Ett historiskt närliggande exempel på problematiken erbjuder Natos krig i 
Kosovo våren 1999. Syftet med Natos operation var att genom flyganfall hin
dra den etniska rensningen i Kosovo och bevara den västliga alliansens poli
tiska trovärdighet utåt. Samtidigt fick relationerna med Boris Jeltsins Ryssland 
inte ödeläggas genom ett alltför våldsamt tillvägagångssätt gentemot serberna. 
En av de viktigare faktorerna var dock att Nato och särskilt USA inte ville 
sätta in marktrupp och riskera egna förluster. Detta skulle kunna äventyra 
det inrikespolitiska stödet för operationen i medlemsländerna. Detta talade 
för att flyganfallen ändå måste göras så kännbara som möjligt för det serbiska 
samhället. Men hänsynen till den inrikespolitiska opinionen i Nato-länderna 
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innebar också att de civila dödsoffren och förstörelsen i Serbien måste mi
nimeras. Detta krävde å andra sidan att insatsen inte drog ut på tiden och 
att ett avgörande kom till stånd så snart som möjligt, så att uppslutningen 
bland alliansländernas regeringar inte äventyrades, vilket återigen talade för 
att våldsanvändningen borde eskaleras. Ingen beprövad erfarenhet eller profes
sionell etik erbjöd de officerare som skulle planlägga Natos flygkampanj väg
ledning hur de skulle prioritera. Prioriteringarna kunde bara görås på politisk 
väg och rätten att göra dem tillhörde politikerna, som undvek att vara tydliga 
eftersom de var oense inbördes och dessutom ville bevara sin handlingsfrihet,4 

Sverige har inte fört krig på länge, men svensk försvarspolitik har även 
den präglats av en rad motstridiga mål. Att avskräcka från militära angrepp 
mot rikets territorium framställs som det överordnade målet. Eftersom sådana 
angrepp inte framstår som särskilt sannolika används försvaret istället för att 
signalera Sveriges solidaritet med världssamfundet. Detta sker särskilt i sam
band med fredsfrämjande insatser i konfliktdrabbade områden. Försvaret an
vänds också till att kamouflera industripolitiska satsningar som egentligen inte 
är tillåtna i en alltmer globaliserad världsekonomi, och mindre nu än när 
värnplikten fortfarande existerade - till att bygga upp självbilden och känslan 
av samhörighet i det svenska samhället. Vilket av dessa olika mål ska svenska 
officerare betrakta som viktigast? En rent fackmilitär bedömning ger knappast 
någon vägledning. 

Vad skulle känneteckna en rent fackmilitär bedömning? Vad är egentligen 
den militära professionens kärna? Utövandet av organiserat våld, skulle många 
svara i Samuel P. Huntingtons efterföljd, men det är nog inte så enkelt att det 
finns en kärna av militär professionalism som existerar oberoende av historisk 
eller kulturell kontext. Organiserat våld kan se ut på olika sätt. Den amerikan
ske historikern Eliot Cohen lyfter fram Vietnamkriget som ett exempel på en 
konflikt där militära professionella normer skilt sig åt i väsentliga avseenden 
mellan de stridande. Nordvietnam förde ett revolutionärt krig bakom fiendens 
linjer, i syfte att vinna inflytande över landsbygdsbefolkningen. Den nord
vietnamesiske officeren måste därför vara beredd att driva sina underordnade 
ytterst hårt, liksom att kallblodigt låta lönnmörda Saigonregimens civila funk
tionärer ute i byarna. Han skulle kunna klara sig med begränsat underhåll och 
leva av landet, och fick inte heller tveka att lämna kvar sina sårade på slagfåltet. 

4. Den norske flygofficeren Henrik.sen, som själv deltog som stabsofficer i Kosovokriget,
belyser komplexiteten i sin avhandling NATO's Gamble: Combining Diplomacy 1111dAirpo-
1ver in the Kosovo Crisis, 1998-1999 (Diss., Annapolis, MD, 2007). 
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Han behövde å andra sidan inte behärska konsten att kalla in flygunderstöd 
eller samordna flera olika vapenslags strid. USA ägnade sig åt upprorsbekämp
ning, som man trodde sig kunna föra till ett framgångsrikt slut genom att 
söka upp gerillan, använda överlägsen eldkraft och metodiskt nöta ner den. 
Av den amerikanske officeren krävdes därför betydande tekniska kunskaper, 
förmåga att leda rörlig strid och att utnyttja massivt eldunderstöd. Han skulle 
dessutom undvika egna förluster, omgående evakuera sina sårade och även 
begränsa kringskadorna på civilbefolkningen så långt det var möjligt (att det 
sistnämnda inte lyckades särskilt väl, eller av alla amerikanska förband alltid 
ens eftersträvades, är en annan sak). Visserligen existerade betydande skillna
der i teknisk nivå och resurstillgång mellan nordvietnameser och amerikaner, 
men de viktigaste hade med politiska omständigheter att göra, nämligen hur 
de olika sidorna valt att definiera konfliktens innehåll. 

En annan viktig skillnad mellan officersprofessionen och andra professio
ner, om nu utövandet av organiserat våld verldigen konstituerar yrkets kärna, 
är det faktum att officerare som regel har ytterst begränsad erfarenhet av att 
utöva sitt yrke pral<tiskt. Även i länder med en mer normal historia än Sve
rige med sin tvåhundraåriga fred, är det långt mellan de al<tiva insatserna. I 
länder som USA, som använder sina militära maktmedel relativt ofta, är det 
dessutom sällsynt att officerare utkämpar mer än ett krig i samma befattning. 
De som misslyckas blir förflyttade medan de som består provet befordras till 
nästa nivå i hierarkin. Den beprövade erfarenheten kan inom officersyrket 
aldrig bli den enskildes egendom, utom möjligen genom historiska studier. 
Medan överlälrnren och den seniore delägaren i en advokatfirma går till jobbet 
varje morgon i tryggt medvetande om att ha opererat eller pläderat i rätten 
hundratals gånger förut, är det inte på samma sätt för officeren som drar ut i 
krig. Han eller hon är alltid novis på sin nuvarande post, men förväntas ändå 
leda och inspirera människorna omkring sig.5 

Officeren kan i sin verksamhet inte heller kompensera bristen på prak
tik genom en direktrelation till klienterna/medborgarna, vilkas förväntningar 
skulle kunna ge vägledning. Det ständiga umgänge mellan Försvarsmal<ten 
och folket som den allmänna värnplikten innebar i Sverige är numera av
vecldat. De som är verksamma inom skolan, sjukvården eller rättsväsendet 
blir så småningom varse när medborgarna inte delar sektorns prioriteringar. 
Ansvariga politiker - om de vill bli omvalda - blir också tvungna att ge nya in-

5. Cohen, Eliot A., Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in V1artime (New

York2003).
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riktningsdirektiv som tar hänsyn till medborgarnas önskemål. Det är däremot 
osannolikt att brister i rikets militära beredskap eller i den taktiska förmågan 
hos svenska förband i Afghanistan skulle märkas i medborgarnas vardag på ett 
sådant sätt att stora väljaropinioner skulle påverkas i sitt röstande. 

Den civila världens tilltro till "rent fackmilitära bedömningar" försvagas 
dessutom av den omständigheten att officerare inte bara är opartiska exper
ter, utan i lika hög grad representanter för konkurrerande offentliga byråkra
tier. Byråkratisk rivalitet finns också inom andra professioner men har sällan 
samma kulturella djup som inom den militära professionen, där man från sin 
första dag som kadett fostras till lojalitet med det egna förbandet och den egna 
försvarsgrenen. Få officerare är dock lika öppenhjärtiga som den amerikanske 
amiralen James Waddns, som i en intervju 1990 medgav att han i fredstid 
"could just never, never bring myself to do anything to help the Air Force or 
Army''.6 

Med andra ord måste officersprofessionen för att kunna fullgöra sitt upp
drag upprätthålla en nära relation till den politiska makten. Historiskt sett 
säkrades denna nära relation genom monarkens dubbla roll som militär be
fälhavare och ledare för utrikespolitiken. Även efrer att den personliga kunga
makten börjat urholkas i Sverige kring 1800-talets mitt rekryterades länge 
statsråd, diplomater och officerare ur samma begränsade krets av familjer och 
ägde .därigenom gemensamma erfarenheter och värderingar som underlät
tade den ömsesidiga förståelsen.? I det moderna samhället däremot, där de 
yttre hoten mot samhället inte enbart eller ens främst är av militär natur, 
utan många konkurrerande sårbarheter måste vägas mot varandra, ligger den 
politiska makten i händerna på demokratiskt valda politiker som i realiteten 
bildar en egen profession (eller åtminstone ett eget skrå). I Sveriges fall kom
pliceras situationen ytterligare av traditionen med självstyrande ämbetsverk 
(vilken ofta slentrianmässigt brukar härledas tillbaka till Axel Oxenstierna och 
1634 års regeringsform men i realiteten snarare uppstod genom departemen
talreformen 1840). Medan den andra myndigheten som förvaltar den svenska 
säkerhetspolitiken, utrikesförvaltningen, förblivit både en myndighet och ett 
regeringsdepartement under direkt ledning av ett ansvarigt statsråd, har synen 
på Försvarsmakten som en självständig myndighet vilken som helst - bilden 
av överbefälhavaren som en generaldirektör bland andra kunnat utvecklas 

6. Beaumont, R. A.,Joint Militmy Opemtiom: A Short Hist01y, (Westport, CT. 1993), s. 190.
7. Åselius, Gunnar, Ibe "R11ssitt11 Menttce" to Sweden: The Be/ief System of(I S11111/l Power Security

Elfte in the Age of ImperMism (Diss., Stockholm 1994), s, 41-63.
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och frodas inte bara genom den långa freden utan också genom den statiska 
hotbilden. Från 1809 intill det kalla krigets slut förblev det svenska försvarets 
huvuduppgift att möta en rysk invasion över Östersjön. Kriget skulle bli en 
kamp för nationens existens och kräva en total mobilisering av samhällets 
resurser. Militären fick ansvaret att planera inför denna ödesdag, men fram 
tills den inträffade rådde ju faktiskt fred! Politikerna kunde ha starka uppfatt
ningar om försvarsbudgetens storlek och värnpliktens omfattning men hade 
i övrigt få synpunkter på verksamhetens innehåll. Den militära professionens 
historia i Sverige kan delas in sex faser. 

Äldre Vasatid, 1521-1560 

Grundandefasen inträder med Gustav Vasas uppror mot unionskungen Kris
tian I och omfattar hans påföljande regering. Nu skapas en stående här och en 
stående flotta, som inte upplöses när freden kommer och som kan finansieras 
långsiktigt med de resurser kronan konfiskerar i samband med reformationen. 
I anslurning till riksdagen i Västerås 1544, om än inte som en följd av ett beslut 
vid denna riksdag, inriktas rekryteringen dessutom mot den egna befolkning
en istället för som tidigare mot den tyska legoknektsmarknaden. Genom att 
man särskilt värvar i oroliga landsändar som i Nils Dackes Småland kan hären 
dessutom användas för att integrera bångstyriga befolkningselement i riket. 
Den kår av fogdar Gustav Vasa organiserat för den lokala skatteuppbörden 
och för driften av kronans egendomar anförtros samtidigt uppgiften att öva 
och leda de knektfånikor som sätts upp runtom i landskapen. Eftersom en 
huvuduppgift för Gustav Vasas här är att upprätthålla den inre ordningen står 
den svenska officerskårens historiska ursprung följdriktigt att söka bland de 
män kungen placerat att hålla uppsyn över allmogen. Många av dem tycks i 
kungens ögon dessutom ha bevisat sin duglighet som militära ledare genom 
att de upprepade gånger har brukat våld mot tredskande bönder.8 

Den expanderande stormakten, 1560-1660 

Det sekel av territoriell expansion kring Östersjön som inleds under Erik XIV 
innebär en snabb expansion av de väpnade styrkorna och ett inflöde av utländ-

8. Larsson, Lars-Olof, "Gustav Vasa och "den nationella hären", Scandia, vol. 33 (1967:2), s, 
251-269; Hallenberg, Mats, "Militär eller civil? Kungatjänare och våldsverkare före profes
sionaliseringen", Militärhistorisk tidskrift, 2002, s. 145-172.
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ska specialister från Frankrike, Skottland och Baltikum (släkter som Craaford, 
de la Gardie, Hamilton, Lewenhaupt och Wachtmeister). Den inhemska vär
vade arme som under Erik XIV uppgår till omkring 25 000 man är emellertid 
otillräcldig, och måste kompletteras genom tvångsmskrivningar och rekryte
ring på den internationella legoknektsmarknaden. I slaget vid Liltzen 1632 
består 80-85 procent av Gustav Il Adolfs arme av lejda utlänningar. Eftersom 
var tredje eller var fjärde svensk man som når vuxen ålder under perioden 
1620 till 1720 dör i uniform, trots de utländska legoknektarna, och efter
som adelns söner är särskilt hårt drabbade, krävs ständigt nya officersämnen. 
Många av dem rekryteras från utsatta gränsområden som Småland och Fin
land och adlas inom ett par generationer. Den militära sektorn blir därigenom 
en viktig motor för social rörlighet i det svenska riket, och för integration av 

adelsfamiljer från imperiets ytterområden. Jämfört sina kolleger i andra 
europeiska armeer har svenska överstar och generaler i slutet av 1600-talet en 
ytterst blandad social och etnisk bakgrund. Därtill är den svenska officerskå
ren inom tekniskt avancerade områden som artilleri, fortifikation, amfibie
krigföring och kartografi under långa perioder världsledande.9 

lndelningsverkets storhetstid, 1660-1814 

I likhet med andra europeiska stater överger Sverige i slutet av 1600-talet le

goknektsmarknaden och sätter upp en stor stående arme redan i fredstid. För
ändringen sammanfaller med övergången till en defensiv utrikespolitik och 
kan genom Karl XI:s reduktion genomföras till låg kostnad inom ramen för 
en naturaekonomi. 

Den indelta svenska armen är kring år 1700 en av Europas största och 

mest välövade, och har därtill soldater som är socialt väl integrerade i soclc
engemenskapen med egna familjer och små jordbruk. De rekryteras bland 
"respektabla fattiga" och tillhör inte samma avgrundsproletariat som värvade 

9. Arteus, Gunnar, Dit militärstatens forhistoria: Krig, professio11aliseri11g och social forändring
under Vasasö11er11as regering (Stockholm 1985); Cavallie, James, De höga ojficerama: Studier i

den svenska militära hierarkien under 1600-talets senare del (Diss., Stockholm 1981); Asker,
Björn, Ojficemrna och det svenska samhället 1650-1700 (Diss,, Uppsala 1983); om krigens
demografiska konsekvenser se Nilsson, Sven A., De stora krigens tid: Om Sverige som mili
tärstat och bondesamhiille (Uppsala 1990), s. 155-177; Lindegren, Jan, "Karl XII", i Flo ren,
Anders et al. (red.), KHngar och krigare: Tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII
(Stockholm 1992), s. 180; om en officerssläkt som troget tjänat i den svenska armen alltse
dan tidigt 1600-tal, se Craaford, Joar & John, Tolv k1111gt11, knektar.· En militärsläkt under tre
sekel (Stockholm 2003).
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knektar i andra europeiska armeer. De indelta officerarna är på motsvarande 
sätt väl förankrade i traktens elitskikt. Att som hertigen av Wellington (kär
leksfullt menat!) beskriva sina soldater som "avskum, värvat för en sup" är 
dem främmande. I den indelta armen har hög som låg tydliga civila identiteter 
i lokalsamhället, regementet är en gemenskap som också imymmer persona
lens familjer (åtminstone så länge soldaten är tjänsteduglig), personalomsätt
ningen är låg och relationerna mellan officerare och manskap kommer därför 
att se annorlunda ut än i många andra länder. 

Av olika skäl kommer den svenska armens slagkraft att urholkas under 
1700-talet, men den patriarkalt välvilliga disciplinen lever vidare och väcker 
utomstående betraktares förundran. Georg Carl von Döbeln, som visserligen 
är svensk men vars militära karriär fram till Gustav III:s ryska krig försiggått 
i den franska kolonialarmen i Indien, blir upprörd när hans kolleger i Savo
laxbrigaden vägrar att arkebusera de soldater vilkas nerver sviktar under den 
ryska artillerielden vid Porrosalmi 1789. Leipzigbon Friedrich Rochlitz, för
fattare och musikskribent, vän till Beethoven och Goethe, får hösten 1813 in
kvartera 42 svenska kavallerister i sitt hem. Napoleonkrigens blodiga final ut
spelas i trakten, de krigförande armeerna skövlar hänsynslöst omgivningarna, 
men Rochlitz blir djupt gripen av de svenska ryttarnas försynta uppträdande 
och förvånas över hur avspänt och naturligt de umgås med sina befäl: "Om en 
av deras officerare dyker upp blir det ingen uppståndelse, ingen blyghet eller 
formalitet, ingen tystlåtenhet eller tjatter. Han tilltalar dem lågmält och kor
rekt, och de svarar på samma sätt."10 

Om Sverige i själva verket är ett militariserat samhälle under frihetstiden 
- en epok som annars brukar förknippas med upplysning, framsteg och refor
mer - är en omdiskuterad fråga i forskningen. Krigsmakten får visserligen en
ansenlig del av statsutgifterna, utrikespolitiken är krigisk och officerare åtnju
ter stor social prestige, men hur unikt är Sverige i dessa avseenden i 1700-talets
Europa? Är det kanske snarare i sin egenskap av adelsmän som officerarna till
låts dominera samhället? Under stora nordiska kriget genomgår krigsmakten
en omfattande expansion. Inte mindre än 55 extra regementen sätts upp och
adeln räcker inte till för att fylla alla nya officersbefattningar. År 1719 består
två tredjedelar av officerskåren av ofrälse. När freden kommer läggs de nyupp-

10. Ericson [Wolke], Lars, " Porrosalmi 1789 - Hur Döbeln fick sitt pannband", i Ericson
[Wolke], Lars et al. (red.), Svenska slagfält (Stockholm 2003), s. 385-386; Friedrich Roch
litz om svenskarna i Im Kamp/ um Freihet und Vaterland, 1806-1815 (Leipzig 1912), s. 322,
citerat efter Brett James, Anthony, Europe agailzst Napoleon: The Leipzig Campaign 1813
(London 1970), s 249.
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satta förbanden ned i ett slag försvinner två tredjedelar av armen och det 
är i första hand de ofrälse som får gå. År 1735 har andelen ofrälse officerare 
minskat till hälften och år 1750 till en tredjedel. Inom den svenska flottan, 
med högre krav på teknisk kompetens, går utvecklingen däremot åt motsatt 
håll. I mitten av 1760-talet blir de ofrälse i majoritet i sjöofficerskåren och 
fortsätter att öka sin andel.11 I armen följer befordringar strikt senioritets
principen, tills handeln med officersfullmalcter legaliseras 1757. Priserna för 
fullmakter vid attraktiva regementen stiger snabbt till nivåer som inte på långt 
när svarar mot de inkomster som följer av befattningen. Den militära banan 
blir i allt högre grad ett socialt prestigeprojekt för den förmögna adelns söner, 
ett medlemskap i "  den lokala gentlemannal<lubben" mer än en seriös yrkeskar
riär.12 Liknande tecken på en aristokratisk reaktion syns i andra europeiska 
armeer under 1700-talet. Sverige är alltså inget särfall, men de blygsamma 
framgångarna i alla svenska krig mellan 1741 och 1809 kan vara ett tecken på 
sjunkande professionalism i relation till motståndarna. 

När det gäller officerskårens politiska inflytande är den fram till 1786 vis
serligen företrädd som en särskild korporation vid riksdagarna (det så kallade 
"krigsbefälet"), men fungerar då bara som ett rådgivande organ till adeln. En 
annan möjlig indikation på militärens politiska inflytande kunde vara den 
enda framgångsrika militärkuppen i svensk historia år 1809, som till del fram
provoceras genom Gustav IV Adolfs kränkande degradering av armens gardes
regementen efter uteblivna framgångar i Finska kriget. Revolten är emellertid 
väl förankrad i svenska ämbetsmannakretsar, och kungens avsättning 
upplöses 1809 års officersrörelse snabbt i åsiktsfralctioner som sammanfaller 
med de övriga inom samhällseliten.13 

11. Om frihetstidens militarisering och den följande debatten, se Arteus, Gunnar, Krigsm,tkt
och samhälle i jl'ihetstidens Sverige (Stockholm 1982); Metcalf, Michael F., "Den militarise
rade frihetstiden?" Historisk tidskrift 1985: 1, s. 73-82; Arteus, Gunnar, "Om det frihetstida
samhällets karaktär" Historisk tidskrift 1985:3, s. 365-372; Metcalf, Michael F., "Mera om
det frihetstida samhällets karaktär" Historisk tidskrift 1985:4, s. 491-492; om officerskårens
sociala ursprung, se Carlsson, Sten, Ståmlssamhiille och stå11dspmo11er, 1700- 1865 (Lund
1973), s. 85; Nilsson, Nils Göran, "Den gustavianska armen", i Arteus, Gunnar (red.),
Gustav III:s 1yska krig (Stockholm 1992), s. 61.

12. Thisner, Fredrik, lvfilitiirstatens arvegods: Officerstjiinstens socialreproduktiva fimktion i Sverige
och Danmark, ca 1720-1800 (Diss., Uppsala 2007).

13. Hemström, Mats, Marschen mot makten: Viistm 11m1t!m revolt och väg till Stockholm 1809
(Diss., Uppsala 2005).
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Professionell återtagning och civil kontroll, 1814-1914 

Liksom för andra professioner präglas även för officerarna 1800-talet av for
maliserade utbildningskrav. Från och med 1833 införs för första gången for
mella kunskapsprov för den som vill antas som officer, från och med 1867 
måste alla armeofficerare ha examen från Karlberg och alla sjöofficerare från 
Sjökrigshögskolan. År 1871 blir studentexamen ett krav för att komma in 
på Karlberg, och år 1910 vid Sjökrigsskolan. Redan år 1818 grundas Hö
gre artilleriläroverket på Marieberg, som snart får ansvar för utbildningen av 
generalstabsofficerare, döps om till krigshögskola 1866 och inriktas helt på 
generalstabsutbildning från och med 1878. År 1898 grundas för marinens 
del en sjökrigshögskola. Tillhörigheten till adelsståndet förlorar samtidigt i 
betydelse. Under 1860-talet blir även inom armen en majoritet av officerarna 
ofrälse (långt dessförinnan har förändringen ägt rum inom tekniska truppslag 
som artilleri och fortifikation). Kring sekelskiftet 1900 är andelen ofrälse of
ficerare tillbalca till 1719 års nivå - två tredjedelar.14 

Det är nu som freden blir ett permanent tillstånd för den svenska krigs
makten. Invasionen från öster etableras som permanent hotbild, vilket skän
ker stadga i verksamheten. Mobiliserings- och krigsplanläggning, fältövningar 
och teknisk omvärldsbevakning blir i industrialismens epok betydelsefulla 
inslag i officerens vardag. Pralctik på slagfältet blir däremot alltmer sällsynt. 
Axel Rappe den äldre, generalstabschef 1892-1905 och frivillig i fransk-tyska 
kriget 1870-1871, är den siste svenske generalen som förvärvar någon mer 
betydande erfarenhet från ett modernt slagfält. Under 1900-talet ska visserli
gen andra blivande svenska generaler resa som frivilliga till Finland, men deras 
upplevelser vid Tammerfors 1918 och på Lapplandsfronten 1940 ger inte på 
samma sätt som fransk-tyska kriget en rättvis föreställning om samtidens krig
föring.15 

Från 1880-talet, när den första generationen pansarbåtar introduceras i 
den svenska flottan, börjar försvarsutgifterna rusa i höjden. Bygget av Bodens 
fästning och indelningsverkets ersättande med allmän värnplikt från och med 
1901 ökar kostnaderna ytterligare (värnplikten har existerat som ett reserv
system för manskapsförsörjning sedan 1812 men det dröjer till 1892 innan 

14. Bernström, Åke, Officerskår i förvandling: Den svenska armeojficerskårens rek1ytering, utbild
ning och tjänstgöringsforhållanden finn 1860-talet fimn till 1920 (Diss., Stockholm 1988);
Nihlen, Lars, ¼gen till erkännande: Militär professionalisering och tillkomsten av en svemk
sjökrigshögskola (Stockholm 1986).

15. Åselius, Gunnar, "Axel Rappe [d.ä.)", i Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm 1997).
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grundutbildningen blir längre än 27 dagar). Stigande kostnader och värn
pliktsfrågans sammanvävning med rösträtten gör det oundvikligt för politi
kerna art försöka få kontroll över försvarssektorn. Det blir Karl Staaffs liberala 
regering 1911-1914 som är först med att utse civila politiker till försvarsmi
nistrar och att tillsätta rent civila parlamentariska försvarsberedningar, i vilka 
fackmilitärerna deltar som externa experter men inte som ordinarie ledamöter. 
Trots att försvarsfrågan spelar en viktig roll i slutstriden kring parlamentarisk 
demokrati i Sverige, förflyter samarbetet i Staaffs försvarsberedningar förhål
landevis friktionsfritt. Officerarna accepterar utan större protester sin nya roll. 
På samma sätt accepterar de med betydligt större jämnmod än den politiska 
högern - att monarkens roll som högste befälhavare i krig reduceras till en 
symbolisk befattning.16 

Expertidentiteten konsolideras, 1914-2000 

Vid första världskrigets slut kan den svenska militären blicka tillbaka på fyrtio 
år av stigande anslag. Nu genomgår emellertid Sverige liksom andra europe
iska länder omfattande försvarsnedskärningar, vilka för armens del realiseras 
genom 1925 års försvarsbeslut. Armeledningens försök att utifrån en förment 
objektiv fackmannaposition bekämpa beslutet blir inte särskilt framgångsrikt. 
Generalstabschefen Hammarskjölds begäran att den liberala regeringen måtte 
specificera vilka delar av riket som numera inte längre ska försvaras - med 
förhoppningen att politikerna plötsligt ska komma på andra tankar och öka 
anslagen - är för den slipade statsministern C.G. Ekman ingen större utma
ning att hantera. Uppgiften att försvara hela Sverige gäller givetvis fortfarande, 
får Hammarskjöld veta. Marinen, som inser att den inte kommer att fa de nya 
fartyg som från ett professionellt perspektiv vore rimliga att begära, prövar att 
begära vad som från ett politiskt perspektiv kanske kan vara möjligt att fa- ett 
fjärde pansarskepp av den nu redan föråldrade Sverige-ldassen. Genom stor
makternas återupptagna rustningar under 1930-talet framstår förslaget som 
oseriöst och marinofficerarnas trovärdighet som fackmän skadas allvarligt i 
politikernas ögon.17 

16. Zetterberg, Kent, Militärer och politiker: En studie i 111/litiir professionalisering, /11novat/011s
sprld11i11g och /11temat/011ellt inflytande pli de svenska fiirsvarsberedningama 1911-1914

(Stockholm 1988); Thullberg, Per, Krigs111akte11s högsta ledning 1895-1920: Från ko111111gslig
makt till parlamentarisk kontrolt och professio11elt led11i11g (Stockholm 1986).

17. Cronenberg, Arvid, "Säkerhetspolitik och krigsplanering: huvudlinjer i armens operativa
planering 1906-1945", i Hugemark, Bo (red.), Neutmlitet och fiirsvar: Perspektiv på svensk
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Den som lyckas restaurera officerskårens relationer med makten är Helge 
Jung, major i generalstaben, smidig sekreterare i 1930 års försvarskommis
sion och talesman för en yngre, oppositionell officersgeneration. Istället för att 
som generalstabsledningen hårdnackat slå vakt om gamla tiders organisations
struktur, ägnar sig Jung och hans åsiktsfränder åt att visa riksdagsmajoriteten 
av liberaler och socialdemokrater hur militära maktmedel kan göra politisk 

nytta, hur ett moderniserat svenskt försvar kan understödja Nationernas för
bund och principen om kollektiv säkerhet, som enligt vänstern ändå ska ut

göra grundvalen för Sveriges säkerhetspolitik. Den så kallade "]ung-juntan" 
skjuter också fram det nygrundade svenska flygvapnet till en huvudroll i in
vasionsförsvaret, och lyckas erövra ett avgörande inflytande över 1936 års för
svarsbeslut då de första stapplande stegen mot en återupprustning tas. 
Genom inrättandet av ett särskilt överbefalhavarämbete (tillkommet som ett 
provisorium vid krigsutbrottet 1939 men permanent genom försvarsbeslutet 
1942) får krigsmakten för första gången en överordnad talesman. Jung inne

har posten 1944-1951 och hinner då lägga grunden för det storskaliga försva
ret som avvecklas först vid 1900-talets slut. Det är i denna kontext, med det 
kalla krigets statiska världsläge i bakgrunden, som svenska officerskårens 
identitet som byråkratisk-teknisk expertis etableras.18 

Det kalla kriget får liknande konsekvenser för officersidentiteten i an

dra länder. Vad som är speciellt för de svenska officerarna är att den samti
digt måste säkra sin föranlaing i det svenska samhälle som växer fram under 
1900-talet. Beredskapsåren och det system med ständiga repetitionsövningar 
som etableras 1948 leder till ett kontinuerligt �"''"'='·''-� mellan försvaret och 
de vuxna manliga medborgarna, och tillsammans med värnpliktskullar som 
fostrats i en allt mer anti-auktoritär skola framtvingar detta en uppmjukad 
disciplinär kultur. Det arv som den svenska officerskåren bär med sig från den 

indelta armen bidrar sannolikt till att regler om arreststraff, nattpermission, 
hårlängd och hälsningsplikt kan förändras utan större motstånd. Likt andra 
statliga tjänstemän börjar dessutom svenska officerare organisera sig fackligt 
1932, något som underofficerarna gjort redan 1907 men som för militär 
personal i USA, Storbritannien eller Frankrike fortfarande på 2000-talet är 
strängt förbjudet. Under 1960-talet får de svenska vrn,,,_.,a.u,a reglerad arbets-

säkerhetspolitik 1809-1985 (Stockholm, 1986), s. 58-108; Berge, Anders, Sakkunskap och 
politisk mtionalitet: Flottan och pansarfartygsfiilgan, 1918-1939 ( Diss., Stockholm 1987). 

18. Cronenberg, Arvid, Militär intressegrupp-politik: Helge ]1111g, kretsen kring Ny Militär De/
skrift och vägen till inflytande i 1930 års forsvarskommission (Stockholm 1977); Agrell, Wil
helm, Fred och fi·uktan: S11eriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000 (Lund 2000). 
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tid medan deras hustrur, likt andra medelklasskvinnor, i allt större omfatt
ning börjar yrkesarbeta. År 1971, när officerarna på grund av en strejk bland 
tågklarerare och lärare är nära att lockoutas av Statens arbetsgivarverk, torde 
föreställningarna om att deras relation till staten på något sätt skulle skilja sig 
från andra statstjänstemän definitivt ha försvunnit. Genom reformer mellan 
åren 1972 och 1983 slås dessutom underofficers- och officerskårerna sam
man. Fram till sitt avskaffande år 2008 är detta svenska enbefålssystem näst 
intill unikt i världen. År 1980 är officerskåren den grupp inom Saco som har 
den bredaste sociala och geografiska rekryteringen. År 1983 öppnas dessutom 
den militära karriären för kvinnor och de sista könsrestdktionerna försvinner 
1989. I detta avseende ligger inte Sverige före andra västländer i utvecl<lingen. 
Kvinnornas andel av officerskåren är dessutom lägre. År 2002 är 3,6 procent 
av de svenska officerarna kvinnor. I de franska, brittiska och amerikanska of
ficerskårerna är andelen kvinnor vid samma tidpunkt dubbelt, tre respektive 
fyra gånger så hög.19 

Ett särintresse bland andra, fast svagare? 2000 

Detaljerna i försvarsförändringarna i början av 2000-talet finns ingående be
skrivna på andra ställen och ska inte kommenteras här. Även om officerarna 
själva verkar acceptera den nya inriktningen med förvånansvärt jämnmod, är 
det svenska invasionsförsvarets avveclding och värnpliktens avskaffande ändå 
de mest dramatiska omvälvningarna som drabbat den militära professionen i 
Sverige sedan 1600-talet. Det är inte bara försvarets uppgifter som förändras, 
utan också officerskårens förankring och status i samhället. Professionens upp
gifter handlar inte längre om att säkra nationens överlevnad eller uppfostra 
dess unga män. Den är inte heller verksam överallt i riket och är inte en inte
grerad del av societeten i varje svensk residensstad.20 

19. Åselius, Gunnar, "Swedish Strategic Culture afi:er 1945", Cooperation and Conjlict 40
(2005: 1), s. 25-44; Borell, Klas, Disciplinära strategier: En historiesociologisk studie av det
professionella militärdiscipliniira tankesättet 1901-1978 (Diss., Uppsala 1988); Andolf,
Göran, "Den svenska officerskårens sociala ursprung under 1900-talet", Militärhistorisk tid
skrift 1984, s. 75-131; Sundevall, Fia, Det sista manliga yrkesmonopolet: Ge1111s och militärt
arbete i Sverige 1865-1989 (Diss., Stockholm 2011); för en kritisk granskning av konflik
ten mellan våldslogik och förvaltningslogik inom den svenska olficerskil.ren, se Yden, Karl,
Kriget och karriärsystemet: Försvarsmaktens orga11isem11de i fi-ed (Diss., Göteborg 2008).

20. Försvarets omställning skildras i Agrell, \Vilhelm, Fredens illusioner: Det svenska 11atio11eflt1
fors varets nedgång och fall 1988-2009 (Stockholm 2011); se även Eriksson, Fredrik (red.),
Förnyelse ellerforfall? Svenska forsvaret efter kalla krigets slut (Flemingsberg 2013); om offi-
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Att statsministern i januari 2013 beskriver försvaret som "ett särintresse" 
väcker viss uppmärksamhet, men ger sannolikt en korrekt bild av hur sektorn 
numera uppfattas av den politiska makten.21 Som jag inledningsvis visade är 
dock officerskåren, som profession betraktad, av olika skäl synnerligen svag. 
Om försvaret ska beskrivas som ett särintresse bland andra i samhället, utmär
ker det sig sannolikt också genom sin enastående svaghet. 
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Svensk militär i utlandstjänst 1

1648-17 62 ett försök ti Il syntes 

Lars Ericson Wolke 

Inledning 

I flera århundraden, fram till nationalismens genombrott i mitten av 1800-ta
let, var officerares tjänst i främmande krigsmakter en naturlig företeelse och 
snarare regel än undantag. Alltifrån högre chefer. och ned till lägre befål sökte 
erfarenhet eller pengar i främmande staters tjänst, så länge dessa inte var i krig 
med den egna fursten och staten. Kondottiärens liv blev närmast norm bland 
militärer i Våsteuropa, alltifrån 1300-talet till decennierna kring sekelskiftet 
1800.1 

I det följande avser jag att försöka göra en syntes av vad vi vet om svenska 
militärers utlandsresor utifrån rådande forskningsläge men också att ge upp
slag till vidare forskning. Mitt fokus kommer att ligga på perioden från tret
tioåriga krigets slut 1648 till och med det pommerska krigets slut 1762.2 

Svenska frivilliga i militär udandstjänst är, som bekant, en gammal förete
else. Redan under antiken, århundradena kring Kristi födelse, deltog skandi
naver i den romerska krigsmakten. Vi vet inte hur många de var och känner 
dem inte till namn, men spåren av dem kan vi skönja i fynd av romerska mynt 

1. Childs, John, Annies and 1flårfore in E11rope 1648-1789 (Manchester 1982); Corvisier, An
dre, Armies and Societies in Europe 1494-1789 (Bloom!ngton, IN. 1979).

2. Uppsatsen bygger på ett föredrag hållet den 7 december 2012 vid en konferens om svenskar
i Venedigs tjänst, arrangerad av Avdelningen för bysantinska studier vid Helsingfors univer
sitet.
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och vapen på skandinaviska fyndplatser.3 Omvittnat är hur vikingar sökte sig 
till Konstantinopel eller Miklagård där de ingick i den bysantinske kejsarens 
väringagarde. 4 

Alltifrån senmedeltiden gick flödet i motsatt riktning, då till en början 
tyska artillerister under 1400-talet värvades för tjänst i Sverige, för att un
der 1500-talet få sällskap av ungrare, polacker, flamländare, fransmän, skottar 
med flera, när den nationella armen och flottan började byggas upp alltifrån 
1520-talet. Just det skotska, men också de engelska och irländska inslagen är 
stora och väl behandlade i den svenska forskningen. Den kvantitativt största 
gruppen var självfallet tyskarna, inte minst under det trettioåriga kriget.5 

Efter Westfaliska freden 1648 var Sverige inte bara en politisk stormakt, 
utan också en militär sådan, som andra länder ansåg sig kunna lära sig nå
got av. Rollerna var således delvis ombytta jämfört med tidigare epoker. Den 
svenska krigsmaln som nu grupperades i rikets olika provinser runt Östersjön 
bestod självfallet främst av svenska och finska trupper, samt även förband re
kryterade i de baltiska och tyska provinserna. Men enskilda officerare hade 
sina rötter utomlands och stundtals rekryterades såväl armens soldater som 
flottans båtsmän framför allt i Tysldand, både före och under det stora nord
iska kriget. Under 1650-talets sista år tvångsrekryterades också ett större antal 
danskar och norrmän till den svenska armen och flottan, om än med begrän
sad framgång. 6 

Fredsperioderna var förhållandevis korta, med undantag för åren 1660-
1675 respektive 1680-1699, och bara i undantagsfall fick enskilda svenska 
officerare tillstånd att tjänstgöra utomlands. När grupper av svenska officerare 
eller hela svenska förband sändes utomlands var det istället som en del av 
Sveriges säkerhetspolitiska förpliktelser. Från 1648 var den svenske kungen 
också hertig av Pommern, vilket bland annat innebar att Sverige drogs in i den 
kontinentala politiken och dess allianssystem även om det kanske inte alltid 

3. Engström, Johan, "Skandinaviskt krigsväsen under mellersta järnåldern", i Meddelande 52,
Armbnusem 1992.

4. Larsson, Mats G., V!iringar: Nordbor hos kejsaren i Miklagdrd (Stockholm 1991).
5. Ericson (Wolke), Lars, Svenska jl'ivilliga: Militiira uppdrag i utlandet under 1800- och

1900-talen, (Lund 1996); Murdoch, Steve (ed.), Scot!and and the Thirty Yem,, W�1r 1618-

1648 (Leiden 2001).
6. Ericson (Wolke), Lars, "Armen är under Alperna .. . och garnisonerna kring hela Tysk

land: den svenska krigsmakten i Östersjöområdet från 1590-talet till 1670-rnlet", i Ericson
(Wolke), Lars (red.), Vägen till W'estfoliska fi'eden: Sverige och trettiodrigrt kriget (Lund 1998),
s. 60-78.
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primärt låg i Sveriges intresse. Sverige var en av de viktigare makterna i norra 
Tysldand och det är i detta ljus man ska se de stora svenska truppbidragen till 
allierade koalitioner i slutet av 1600-talet. 

Långt senare, på 1810-talet, drev Sveriges nye kronprins Karl (XIV) Johan 
igenom att Sverige skulle lämna sina tyska provinser och bli vad han kall
lade "en skandinavisk makt". Syftet var bland annat just att slippa dras in i 
kontinentaleuropeiska konflikter, och därmed krig som inte låg i Sveriges rent 
objektiva intresse. Just fålttågen under 1680- och 1690-talen är typexempel 
på sådana krig. 

I tjänst mot Turkiet 

Redan kring 1660 deltog svenskar i striderna mot Turkiet. År 1660 skrev fån
riken Alexander Svanestierna vid Östgöta regemente till fot och ansökte om 
en löjtnantstjänst vid samma regemente. Som merit anförde han "att jag med 
överstelöjtnant Horn emot turken i Ungern i sista kriget tjänt haver".? 

Det är också i detta sammanhang vi ska se Karl XI:s beslut att 1683 stödja 
kejsare Leopold I:s försvar av Wien med 1 500 man värvade i det svenska 
Pommern. Det faktum att styrkan leddes av Nils Bielke och Otto V ilhelm 
von Königsmarck, två av Sveriges skickligaste taktiker var en viktig politisk 
signal, nämligen att Karl XI tog sin funktion som tysk riksfurste på djupaste 
allvar.8 Ett annat agerande torde också ha varit omöjligt om man ville behålla 
respekten för Sveriges ställning i Tyskland. Som bekant kom minst ett 70-tal 
svenskar att följa med de två fältherrarna och gå i Venedigs tjänst de kom
mande åren.9 Bland de yngre officerarna märker vi här också skvadronschefen 
Adam Ludvig Lewenhaupt, som tjänade i Ungern 1685-86, och sedan förde 
först bataljon och slutligen regemente i Flandern 1689-1698.10 Han skulle 
komma att gå till historien som den som tog det formella beslutet om att låta 
armen kapitulera vid Perevolotjna 1709. 

7. Krigsarkivet (KrA), Svanestiernas skrivelse, Biograjicasamlingen: Alexander Svanestierna; Jfr
Kugelberg, Arvid, Första livgrenadjärregementets historia,femte delen: Biografiska anteckning
ar 0111 officer11re 111ed vederlikar 1619-1907 (Stockholm 1930), s. 43.

8. Malmström, Oscar, Nils Bielke och kriget 111ot turkarna 1684-1687 (Stockholm 1895);
Åberg, Alf, "Otto Vilhelm von Königsmarck i republiken Venedigs tjänst", i Karolinska
Förbundets A1,bok 1977.

9. Åkerhielm, Samuel, "Anna Åkerhielm (Anna Aggriconia)", i Meddelande 3 fi-ån Aker
hielmska Släktforeningen (Lund 1970), Bilaga 2.

10. Arteus, Gunnar, "Adam Ludvig Lewenhaupt", i Vetenskap som livsäventyr: Samhälle, krig
och historia: Festskrift till GunnarArteus (Stockholm 2001).

125 



Militärhistorisk tidskrift 2013 

Även om vi här har att göra med ett antal individer som tjänade olika 
utländska krigsmalner, så är den röda tråden tjänst mot Turkiet, och därmed 
var deras utlandstjänst också acceptabel ur den svenska statens synvinkel. Det 
understryks av det falnum att flera av dem kunde fortsätta sin karriär även 
efter hemkomsten, som till exempel Jacob Burensköld (1655-1738) vilken 
mellan 1681 och 1687 var kapten vid Prinsens av Fiirstenberg infanterirege
mente i franska armen, musketerare vid storhertigens av Florens livgarde och 
sedan i maltesisk och även kejserlig tjänst, innan han återkom hem för tjänst 
vid Östgöta kavalleriregemente. Han blev sedermera landshövding i Östergöt
land, generallöjtnant och guvernör i Skåne, senare tillförordnad ståthållare i 
Stockholm samt kommenderande general i Bohuslän, Il 

De svenska bidragen i krigen mot det osmanska väldet var formellt den 
svenska kungens bidrag till den gemensamma europeiska krigsansträngningen 
i sin egenskap av hertig av Pommern, Bremen-Verden och herre till Wismar. 
På hösten 1686 förklarade landständerna i de tyska provinserna, bland annat 
med hänvisning till tyska riksdagsbeslut 1542 och 1544, om det svenska Tysk
lands bidrag till "Volckhilfe werden den Tiirckey" .12 

Hur officiell denna truppinsats var understryks av att chefen för den svens
ka truppstyrkan, översten Bogislaus von Rakten, tillika chef för den Pom
merska Adelsfanan, skrev direkt till generalguvernören Nils Bielke i Pommern 
för att få ersättare för befål som stupat i striden mot turkarna. I det brevet 
underströk han att det var på kungens, Karl XI:s, uttrycldiga order som han 
tillskrev generalguvernören om förstärkningar.13 

Den svenska Rhenkåren 

År 1688 slöt Sverige ett avtal om uthyrning av hela 6 000 man till Nederländerna, 
samtidigt som Sverige bedrev ett intrikat förhandlingsspel i norra Tysldand med 
aktörer som Liineburg, Hannover, Celle och, självfallet, Holstein-Gottorp. En 
annan numerärt sett stor insats vid denna tid är dock den truppstyrka på runt 
2 000 man som sändes till de allierade trupperna vid Rhen som stod emot 

11. Överståthållarämbetet 16/10 1634 (Stockholm 1934), s. 258; Lewenhaupt, Sten, Svemka 
högre ämbetsmänfi'ån 1634 (Stockholm 1961), s. 56.

12. Riksarkivet (RA), Krigshistoriska samlingen volym M 1356, Memorial till rikskanslern 23
november 1686 angående trupperna mot Turkiet.

13. RA, Krigshistoriska samlingen volym M 1356. Bogislaus v Ratlcen t Nils Bielke, dat. Ja
belunka (Jablunkov, Schlesien) 7 (17) november 1686; Jfr order och skrivelser för Rhenex
peditionen 1690-1691 i volym M 1357.
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Ludvig XIV:s franska arme. Här kan vi se en tydlig motsättning mellan kanslern 
Bengt Oxenstiernas kontinentalt aktiva politik och Karl XI:s mera försiktiga 
agerande. Samtidigt som han accepterade stödet till de allierade vid Rhen, in
struerade kungen i hemlighet generalguvernören Nils Bielke i Pommern att för
dröja hjälptruppernas avmarsch till Rhenlander.14 Bakgrunden till detta svenska 
agerande var att kungen, i egenskap av hertig av Pommern var tvungen att agera 
och engagera sig i den europeiska storpolitiken. Sammandragandet av Rhenkå
ren kan följas i detalj. Huvudstyrkan skulle hämtas från de tyska provinserna, 
nämligen från följande sju värvade regementen: 

Tabell 1: Rhenkårens sammansättning 

Generalguvernören NIis Bielkes livregemente 435 man 

GQnderoths regemente 453 man 

Buchwalds regemente 386man 

Mecklers regemente 360 man 

Melllns regemente 897 man 

Vellingks regemente 779 man 

översten Möller von der LOhnens livregemente 809 man 

Källa: RA Krigshistoriska samlingen, vol. M 1357, Rullor m.m. över förbanden som sändes till Nederländerna. 

I slutet av september hade man kommit på plats i Rhenlandet, närmare 
bestämt i orter som Feudenheim, Fars, Dossenheim och Hanshackeim.15 
Däremot fanns det inte tillräckligt med artillerister i de tyska provinserna och 
redan den 15 mars 1690 anlände från Stockholm 71 artillerister till Stralsund, 
varifrån de fördes till Stettin. I Stettin mönstrades den juni 1690 också 36 
artillerister från Pommern, 19 från Bremen och tretton från Wismar. Totalt 
räknade styrkan fem dagar senare 226 man, och den 28 juli, när artilleritåget 
under majoren Anton Rotfelt passerade Wismar, kunde 222 man mönstras. 
Bara en enda man saknades, nämligen förbandsprästen Theodorus SchHitzer, 
som skulle ha anlänt från Stade men ännu inte visat I slutet av september 
1690 befann sig 157 artillerister på plats vid Rhen.17 

14. Landberg, Georg, De11s1Je11sk1111trikespolitikens historia. I:3, 1648-1697 (Stockholm
1952), s. 238-239 & 244-245.

15. KrA, Rulla 1690:19.
16. KrA, Rulla 1690:18; notisen om Theodorus Schliltzer på föl. 28 r.
17. KrA, Rulla 1690:19.
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Förbanden tillfördes uppenbarligen förstärkningar som vi inte kan följa 

i detalj, vilket också gör att förlusterna är svåra att beräkna, även med en 

granskning av rullornas uppgifter man för man. I november 1691 återkom 
nämligen till Demmin tre av kompanierna ur Nils Bielkes livregemente. De 
tre - ryttmästarna Axel Johan Lillies, Karl Henrik von Wiissows och Paschen 

von Pliischows kompanier - räknade vid hemkomsten totalt 196 man. Men 
innan avfärden från Stettin den 23 juli 1690 hade de tre kompaniernas styrka 
uppgått till 179 man. Exemplen kan mångfaldigas.18 

Kostnaderna för Rhenexpeditionen finansierades också huvudsakligen 
med tyska medel. Av kostnader på drygt 60 000 daler silvermynt togs 14 400 
från pommerska medel, 6 600 från staden Wismars stat och 24 500 från Bre

men-Verdens stat, medan 13 500 daler hämtades ur generalguvernören Biel
kes medel. Resten kom från olika småposter.19 

Tjänst i den franska armen - Royal Suedois 

Mellan den 21 juni och 1 juli 1690 pågick strider mellan de allierade (främst 
nederländare och österrikare) inldusive de svenska hjälpförbanden och franska 

förband vid Fleurus i södra Belgien. Under striden led de allierade svåra för
luster och bland de värst drabbade var Nils Bielkes regemente som förlorade 

605 man av 876 insatta. Av dessa blev 216 man franska fångar och totalt 
hamnade 536 svenskar, tillsammans med ytterligare runt 4 500 allierade sol

dater, i fransk fångenskap. Många av dessa var dock tyskar, från de svenska 
områdena i Tysldand, men minst 135 man kan betecknas som svenskar i de 

franska fånglistorna. 

Dessa fångar fick erbjudande om att ta tjänst hos fransmännen och kap
tenen i det schweiziska regementet Stuppa-Jeune, Johan Henrik Leisler, fick 

redan den 25 juli 1690 tillstånd av Ludvig XIV att sätta upp ett nytt rege
mente rekryterat bland krigsfångar tagna vid Fleurus. Snart räknade förbandet 
600 man varav runt 100 svenskar. Fyra år senare, 1694, utnämndes den unge 

Erik Sparre till överste för regementet, och med en svensk chef drog rege
mentet snart till sig flera, frivilliga, svenska officerare. Därmed hade Sparres 

18. KrA, Rulla 1690:18 och 1691:24. Grunduppgifter om de sju förbandens styrka innan av
tåget till Rhen återfinns i Rulla 1690:6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 och 17. Uppgifter om styrkan
under tiden i Rhen i Rulla 1690: 19 och 20, medan förbandens personal efter återkomsten 
till de svenska provinserna i Tyskland kan följas i Rulla 1691:15 och 1691:21-27.

19. RA, Krigshistoriska samlingen, volym M 1356, Räkenskaper för "krigsexpeditionen till
Rhenstranden" 1690.
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regemente utvecklats till den franska armens mest svenska regemente, även 
om det var först 17 42 som regementet med Ludvig XV:s tillstånd bytte namn 
till Royal Suedois. Den 1 januari 1791 kom en lag som påbjöd att de kungliga 
regementena skulle ersätta sina gamla namn med ett nummer, och därför blev 
Royal Suedois 89:e linjeregementet. Då hade de flesta svenskar redan läm

nat regementet, eftersom fa adliga svenska officerare kunde tänka sig att tjäna 
den nya revolutionära regimen, även om Frankrike ännu ett kort tag formellt 
skulle vara en monarki. Tre officerare tog avsked den 29 juli 1791, och den 5 
februari 1792 lämnade den siste svensken, kaptenen Hans Henrik Sköldarm, 
regementet. Den historia som tog sin början vid Fleurus slutade därmed gan
ska exakt ett sekel senare. 20 Vi känner namnen på åtminstone 400 svenska 
officerare som under dessa 100 år tjänstgjorde vid regementet, vilket det gör 
det till det av svenska officerare i särldass mest besökta utländska förbandet.21 

Utlandsresans meritvärde 

Det är först efter det stora nordiska krigets slut 1721 som svenska officerare 
började åka utomlands i större utsträckning. Dels hade kriget under två de
cennier krävt närvaro av alla tillgängliga svenska officerare, dels hade de stora 
förlusterna slagit djupa hål i officersleden. Under Karl Xl:s sista tid räknade 
officerskåren runt 1 000 man, varav runt 400 var ofrälse, men det stora nord
iska kriget ändrade drastiskt på detta. Vid Karl XII:s död år 1718 beräknar 
man att det fanns 1 300 adliga och 2 600 ofrälse officerare. Först vid mitten 
av 1700-talet torde den traditionella balansen mellan adliga och ofrälse inom 
officerskåren ha återstäl!ts.22 Som så ofta vid den här typen av socialhistoriska
beräkningar finns en del felkällor, inte minst eftersom många ofrälse adlades 
medan de gjorde officerskarriär, och därmed adelskapet snarast var en konse
kvens av officerskarriären, inte en förutsättning för densamma. 

20. Wrangel, F-U, Origines et dtduits du Royal Sutdois actue!lement 89e de ligne, (Paris 1914);
Beckman, Margareta, Underfmnsk fana! Royal Sutdois: Svenskt regemente i fransk tjänst
1690--1791 (Stockholm 1995).

21. En lista över dessa officerare, upprättad utifrån namnlistor i Service Historique de I' Armee
de Terre i Vincennes, finns tryckt i Beckman {1995); s. 106-135. Jfr Axel-Nilsson, Göran,
"Regementet Le Royal Snedois", i Meddelande fiiin Kungl Am11!m11se11111 32 (Stockholm
1971).

22. Carlsson, Sten, Bonde-priist-iimbetsman: Svensk stå11dscirk11lation från 1680 till vdra dagt11;
(Stockholm 1962); Ericson (\Volke), Lars, Svenska knektttr: lndelt/1 sold11ter, ryttare och bdts
mi/11 i krig och fi·ed (Lund 2002), s. 123-125.
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I och med frihetstidens ingång lyckades också adeln förhandla till sig 
långtgående privilegier att ta tjänst utomlands, vilket kodifierades i 1723 års 
adelsprivilegier. I paragraf 40 av 1720 års regeringsform stadgades tydligt att 
"skicldighet, erfarenhet och förtjänst" skulle vara avgörande vid befordran 
inom statsförvaltningen, men när det gällde militära befattningar skulle också 
ancienniteten beaktas.23 Därmed var tvistefrågan formulerad- skulle förtjänst 
eller tjänstetid vara det som vägde tyngst? Som Kaarlo Wirilander framhål
lit var dessutom befordringsfrågorna intimt sammanflätade med politiskt in
flytande och privata intressen, att snart sagt inget lagrum blev så utsatt för 
tolkningstvister under frihetstiden som regeringsformens paragraf 40.24 Pro
blemet var inte unikt för Sverige, långt därifrån. I hela Europa diskuterades 
frågan även om tjänstetiden, eller senioriteten, i allmänhet var styrande vid 
befordran i de flesta västeuropeiska armeer under 1700-talet.25 

Nära knutet till denna problematik var värderingen av utlandstjänsten i 
samband med befordringar. I 1723 års adelsprivilegier hade det första ståndet 
tillförsäkrats en allmän rätt att resa utomlands "både till bokeliga och frie kon
sters idgande, som och att låta bruka sig hos främmande herrar".26 Ofta var 
det statliga stödet för resan tydligt, genom att officeren fick behålla sin lön och 
stundtals även fick ett ytterligare resebidrag. Men det var inte bara en önskan 
att utöka sin professionella skicklighet som lockade en officer utomlands, för i 
adelsprivilegierna stadgades också att meriten av udandstjänst skulle få tillgo
doräknas officeren vid hemkomsten. Sannolikt var stadgandet ursprungligen 
tänkt att förhindra att skicldiga officerare stannade i utländsk tjänst och gick 
förlorade för den svenska krigsmakten. Men nu kom bestämmelsen att skapa 
helt oförutsedda problem. 

För att värdera olika former av tjänstgöring bestämdes i ett tjänstebetän
kande 1756 att den som utsatt sig för regelrätt livsfara måste få tillgodoräkna 
sig detta. Därför skulle deltagande i en "Hufvud-Action" liksom "en Beläg
ring" räknas som två tjänsteår, medan "en Campagne i krig, då ej någon Ac-

23. Tryckt i Modee, R. G., Utdrag Utur alle ifiim den 7. Decemb. 1718 11tko11111e Publique
Ha11d!i11ga1; Placate1; Förord11i11gt11; Resolutioner Ock P11blicatione1: Första Delen ti!Ar 1730
(Stockholm 17 42); Arceus, Gunna1\ Krigsmakt och samhälle i fi'ihetstidens Sverige (Stock
holm 1982).

24. Wirilander, Kaarlo, Officerskåren i Finland under 1700-talet: En socialhistorisk avhandling
om den finska ann ens officerare (Diss., Stockholm 1964).

25. Duffy, Christopher, The Mi!itmy Experience in the Age of Reason (London/New York 1987),
s. 63-66.

26. Modee, R. G., (1742), s. 463 & 481.
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tion förefallit" skulle värderas till ett tjänsteår.27 Flottan hade i detta avseende
samma problem som armen, och just 1756 skrev amiralerna i amiralitetskol
legium till Kungl. Maj:t för att få ett besked om "huruwida några utrikes 
Campagner kunna räknas" i jämförelse med flottans egna expeditioner de fö
regående krigsåren 1756-1758.28 Något definitivt beslut tycks man aldrig ha 
kommit fram till utan både armen och flottan fick fortsätta att jämföra äpplen 
och päron i sina försök att värdera utlandstjänstgöring. 

De olika beräkningssätten kunde rent matematiskt leda till ett betydande 
antal tjänstgöringsår. När riksdagen i september 1769 diskuterade kaptenen 
Carl Fromholt Tallbergs ansökan om befordran, kunde man konstatera "at 
han till sine så in- som utrikes giorde tienster kunde med campagner, be
lägringar och mindre affairer, dem han bivistat och vid hvilke han fådt flere 
svåre blesseurer, räkna 1756 års Tienstebetänckande ongefårligen 90 
tiensteår". 29 

Redan efter det polska tronföljdskriget 1733-1738 kom svenska office
rare som varit med om Danzigs belägring hem och anhöll hos kungen om 
att de skulle få tillgodoräkna sig tiden i utländsk tjänst i konkurrensen om 

befattningar hemma. Ständerna anslöt sig till diskussionen med krav om att 
även ofrälse officerare som tjänat utomlands skulle få ha samma rättighet, 
även om de formellt sett inte omfattades av adelsprivilegierna. Man kan göra 
den reflektionen att kungen själv, Fredrik I, hade en bakgrund som officer i 
flera länders armeer. Han var född som arvtagare till lantgrevskapet Hessen
Kassel och blev som sådan först chef för ett infanteriregemente och sedan 
ett dragonregemente i Hessen, innan han från 1696 tjänade först i den ne
derländska och sedan i den preussiska armen.3° Rimligen skapade detta inte 
bara förståelse utan även sympati hos kungen för de utlandstjänstgörande 
officerarnas sak. 

Resultatet blev under 1730-talet att ett antal officerare fick en snabbare 
karriärutved<ling än de rimligen annars skulle ha haft. Typisk för denna ka
tegori är friherren Erik Armfelt som var underofficer vid Nylands infanterire
gemente när han 1727 reste utomlands till Nederländerna. Där fick han kon-

27. Modee, R. G., Utdrag 11t11r ,d/e ifrån ... Sjette Delen til 1758 hJS!11t (Stockholm 1761}, s.
414-415.

28. KrA, Amiralitetskol!egi11111, Kansliet, volym B I a 1758:4. AmiraJitetskollegium t Kungl.
Maj:t 17 oktober 1758.

29. Landahl, Sten, Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokotlfiiln och med dr 1719. 1)11go
sj11nde delen, 1769-1770, vii�m L 22 april-24 oktober 1769 (Stockholm 1962), s. 403.

30. Holst, Walfrid, "Fredrik I", i Svenskt Biografiskt Lexikon. Häfte 78 (Stockholm 1965).
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takt med prins Wilhelm av Hessen och blev antagen som kadett vid dennes 
Hessiska grenadjärregemente, för att 1729 befordras till fänrik vid Hessiska 
livgardet och 1732 löjtnant, innan han 1733 återvände hem. När Erik:Armfelt 
återkom till Nylands regemente fick han 1733 en löjtnantsutnämning, som 
var helt baserad på hans utländska meriter. 

Den här typen av utländska meriter skapade en stor irritation hos office
rare som hade fortsatt att tjäna hemma och nu förbigångna i karriären. 
Motsättningarna kulminerade under det pommerska kriget 1756-1762, då 
många officerare valde att tjänstgöra utomlands medan kriget mot Preussen 
rasade för fullt, för att sedan komma tillbaka till armen och begära förtur vid 
befordran. Ilskan hos dem som tjänstgjort vid fronten i Pommern blev inte 
mindre av att utlandstjänsten kom att räknas dubbelt därmed upplevdes 
orättvisan än kraftigare. Två exempel belyser ,v''"'"·'"''"'"u I ett klagomål år 
1760 framhöll officerarna vid Österbottens regemente bittert att armen dess
utom förlorade viktiga befattningshavare på grund av utlandstjänst tilläts och 
att det dessutom lönade sig bättre än att stanna kvar i den egna armen och i 
krig försvara hemlandet, och liknande tongångar hörde från befälet vid Åbo 
läns infanteriregemente.31 

Föga förvånande ville kungen, främst Adolf Fredrik, i så liten grad som 
möjligt hamna i stormens epicentrum i dessa tvistefrågor. Redan i november 
1758 skrev kungen till amiralitetskollegium angående reglerna för tjänsteårens 
beräknande. Som svar på en förfrågan från kollegiet svarade kungen, med en 
tydlig hänvisning till förordningen från den 23 november 1756, att frågan om 
värderingen av utrikes tjänst i förhållande till meriten att ha deltagit i "kam
panjer i fäderneslandets tjänst" skulle prövas i varje enskilt fall. En officer med 
udandstjänst i bagaget hade, menade kungen, rätt att söka befordran, men 
utfallet fick prövas i varje enskilt fall.32 Problemet blev dock att kungen snart 
översvämmades med ansökningar som var och en skulle föredras i regeringska
binettet. Även sjöofficerare som hade fått avslag på sin ansökan om befordran 
hos amiralitetskollegium valde att sända in en supplik till kungen med begä
ran om befordran, i synnerhet sedan ett bevistat sjöslag utomlands ofta tycks 
ha räknats som värt ett års vanlig tjänstgöring. År 1763 förbjöd Adolf Fredrik 
den typen av "överldagande" och krävde att alla suppliker först måste anmälas 

31. Problematiken med utlandstjänstens meritvärde diskuteras i Wirilander (1964), s. 193-
195; Jfr även Sjöstrand, \Vilhelm, Grunddrage11 av den militära 1111dervisni11gens uppkomst
och utvecklingshistoria i Sverige till år 1792 (Diss., Uppsala 1941), s. 197-200.

32. KrA,Amil'tl!itetskollegium, kansliet, volym E I a 1758, nr 182. Kungl. Maj:t t Amiralitetskol
legium 20 november 1758.
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till kollegiet för att beredas där, rimligen i förhoppningen om att hejda flödet 
av ärenden som sköljde över honom.33 

Omfattningen av utlandsresorna 

Vid sidan av Frankrike var Preussen det land som tog emot Hest svenska office
rare. Under Fredrik II:s (" den store") regering 17 40-1786 finns uppgifter om 
åtminstone 96 svenska officerare som tjänat i den preussiska armen. Därtill 
kommer ytterligare 13 stycken som under 1778-1779 års fälttåg tjänstgjorde 
i Johan Ludvig Hårds friregemente i den preussiska armen.34 

I maj 1745 avreste tolv svenska officerare under ledning av översten Ha
milton med avsikt att tjänstgöra i den preussiska armen vid den österrikiska 
fronten i Schlesien. Med sig hade de ett introduktionsbrev från den svenske 
arvprinsen Adolf Fredrik (som besteg tronen år 1751 ), något som rimligen be
tydligt underlättade deras introduktion i den preussiska armen.35 Åtminstone 
en av. dessa svenska officerare, nämligen kaptenlöjtnanten Olof von Papke vid 
Ruthensparres infanteriregemente, hamnade i österrikisk krigsfångenskap, se
dan han vid Jarowitz hade blivit fångad av "eine Parthey" ungerska husarer. 
von Papke lyckades dock senare friköpa sig ur fangenskapen.36 

Även om Frankrike och Preussen dominerade bland utlandsresenärerna, 
så förekom ett stort antal andra länder, och till och med Ryssland blev ibland 
målet för utlandsresor. På förbandsnivå kunde spridningen av resandet ibland 
bli mycket tydlig. Officerare från till exempel Jägerhorns regemente i Finland 
sökte sig till Frankrike, Preussen, Österrike, Ryssland, Polen, Nederländerna 
och Neapel. Enstaka officerare valde också att studera vid utländska officers
skolor, främst preussiska.37 

Rent tentativt kan man säga att de flesta officerare tjänstgjorde utomlands 
mellan ett och tre år, även om undantag fanns. När den 40-årige pomraren 
Carl Wilhelm von Neetzow i oktober 1760 fick en befattning som major vid 

33. KrA, Amiralitetskollegium, kansliet, volym E I a 1763, nr 36, Kungl. Maj:t t Amirali
tetskollegium 23 februari 1763,

34. Åberg, Alf, "Svenska officerare i 1700-talets Preussen", i Släkt och Hävd 1973:3.
35. KrA, lvla1111skriptsamli11gen, volym VI:22. Överste Hamiltons brev om Schlesienkampanjen

återfinns som nr l O.
36. KrA, Man11skriptsamli11gen, volym VI:22. Brev från Olof von Papke t Hamilton, dat. Hög

kvarteret i Gotha 5 augusti 1745,
37. Birck, Erik Ludvig, General Tolls krigsplan år 1788: Dess utforande och sammanbrott, (Diss.,

Helsingfors 1944), s, 214-215; Sjöstrand (1941) s. 196-199; Screen, J. E. 0., TbeArmy
in Finland d11ri11g the Last Decades of Swedish rule (1770-1809) (Helsingfors 2007), s, 213.
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Hälsinge regemente hade han tjugo års tjänst i den preussiska armen bakom 
sig, inklusive både det österrikiska tronföljdskriget (17 40-17 48) och det eu
ropeiska sjuårskriget (1756-1763). 

En i sin omväxling synnerligen unik karriär gjorde Johan Meijer. Han var 
född i Roznow i Mähren och blev 1759 volontär i den sachsiska armen, innan 
han tillfångatogs av preussarna och snabbt tvångsvärvades till ett preussiskt 
husarregemente. Efter avsked 1762 gick han i kejserlig och sedan polsk tjänst 
innan han 1766 hamnade i den svenska armen. Med tillstånd av Gustav III 
gick han år 1778 i general Washingtons tjänst och deltog sedan i den ame
rikanska armen i kriget mot britterna, innan han återkom till Sverige. Vid 
hemkomsten var det i ett litet spaningsförband, de så kallade Livkosackerna 
1789 och husarer 1795, som han fortsatte sin karriär. Här handlade det om en 
utländsk officer som kom i svensk tjänst, sedan reste utomlands och slutligen 
återkom till den svenska armen,38 

I sin viktiga studie av officerstjänsternas socialreproduktiva funktion under 
1700-talet har Fredrik Thisner studerat 178 officerare som mellan 1729 och 
1803 tjänstgjorde vid Upplands regemente. Av dessa var det 25 stycken som 
någon tid tjänstgjorde vid utländska förband. Men frågan vilken betydelse 
utlandstjänsten hade för den fortsatta karriären är det svårare att svara entydigt 
på. Av de 176 upplandsofficerarna nådde 67 stycken en hög rang (major eller 
högre), motsvarande 37,6 procent, men av utlandsresenärerna var det hela 13 
av 25 som nådde lika långt i karriären. Men berodde detta på att de hade gjort 
utlandstjänst, eller att de var adelsmän, eftersom adelsmännen dominerade 
bland de utlandstjänstgörande? Ja, även denna fråga är svår att särskilja och 
därmed svara säkert på. Inte mindre än 57 av 125 adliga officerare (runt 46 
procent) uppnådde nämligen motsvarande hög rang. 

Man kan också, som Charlotta Wolff har gjort, vända på frågeställningen 
och konstatera att de svenska officerarna i den franska armen hade höga kost
nader men låga inkomster.39 Detta innebar att det i första hand var förmögna 
personer, oftast adelsmän, som alls kunde resa utomlands. Därmed blir det 
ännu svårare att ringa in utlandstjänstgöringen som en enskild falnor som 
främjade karriären. Thisner gör också en viktig jämförelse med den danska ar
men i form av det 1 :a Trondheimska regementet. Få officerare från det norska 

38. KrA, Armens pensionskassa volym Meritband 22 och Biograficasamlingen (Meije1); Jfr Åberg
(1973), s. 352.

39. Wolff, Charlotta, Vänskap och makt: Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frank
rike (Diss., Helsingfors 2005).
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regementet tjänstgjorde utomlands (bara fyra av 72), men däremot i stort 
sett varannan vid förband söder om Skagerack, det vill säga i det egentliga 
Danmark (hela 35 av 72). För norska officerare tycks tjänst vid förband på 
de danska öarna, Jylland eller Holstein ha motsvarat de svenska officerarnas 
utlandstjänstgöring. 40 

Charlotta Wolffs forskning visar hur utlandstjänstgöringen för en militär 
inte bara handlade om att öka sin professionella kunskap, utan för en adlig 
officer minst lika mycket om att odla politiska och sociala kontakter i detta fall 
i Frankrike. Vid hemkomsten hade man inte bara utlandstjänst i en av Euro
pas bästa armeer med sig i bagaget, utan också ett omfattande socialt kapital. 
Hennes beräkning att minst 500 svenska officerare tjänstgjorde i olika franska 
regementen är säkert korrekt, kanske till och med tilltagen i underkant. Även 
om Royal Suedois dominerade bland svenskarna, så återfinns svenska office
rare också i regementen som Madame la Dauphine, Royal Pologne, Fersens 
regemente, Royal Deux-Ponts, Royal Allemand och greve Schombergs dra
gonregemente.41 

Av den som ville sig meriten av att vara förbandschef krävdes om-
fattande ekonomiska investeringar. Johanna Ilmakunnas har visat hur Axel 
von Fersen d.y., när han i början av 1780-talet stod i begrepp att förvärva 
regementet Royal Suedois avkrävdes den skyhöga summan av 100 000 livres 
plus Serafimerorden till flera familjemedlemmar till den dåvarande ägaren till 
regementet, greven Ludvig Ernst Josef Sparre.42 

Om vi vill försöka kvantifiera omfattningen av utlandsresorna så finns det 
i princip tre sätt: 1) att igenom beviljade permissionsansökningar för ur
landstjänst; 2) att se i vilken grad urlandstjänst uttryddigen legat till grund för 
befordran genom att studera listor över befordringsärenden samt, slutligen, 
3) att gå igenom pensionskassornas meritband för att se i hur stor omfattning
som utlandstjänst anförs som merit inför (kommande) pensionsberäkningar.
Här har jag valt att tentativt gå fram längs den första och tredje av dessa vägar.

Utan en beviljad permission fick en officer i princip inte resa utomlands, 
om han nu inte tog risken att räknas som desertör, varför krigsexpeditionens 

40, Thisner, Fredrik, Militärstatens arvegods: Ojficerstjänste11s socialreproduktiva fimktion i Sve
rige och Danmark, ca 1720-1800 (Diss., Uppsala 2007), s. 225-228; Jfr Larsson, Esbjörn, 
Fr!in adlig uppfostran till borgerlig utbildning: Ktmgl, KJ·igsttkademien mellan åren J 792 och 
1866 (Diss., Uppsala 2005), 

41. Wolff(2005), s. 148-168.

42. Ilmakunnas, Johanna, Ett ståndsmässigt liv: Familjen 11011 Fersens livsstil p!i 1700-talet (Hel
singfors/Stockholm 2012), s. 103-110,
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liggare över permissioner ger en bra bild av omfattningen av utlandsresandet. 
För några viktiga år under det pommerska kriget, då officerskåren rimligen 
borde ha tjänstgjort i fält mot Preussen, får vi följande bild av utlandsresan
det. 

Tabell 2: Antalet beviljade permissioner 

för tjänstgöring utomlands 1757-1762 

År Antal Därav i Frankrike 

1759 50 38 

1760 37 27 

1761 32 8 

1762 95 22 

1763 49 5 

l<älla: RA, Krigsexpeditionen volym Dlb:l. 

Övriga 

12 

10 

24 

73 

44 

Uppgifterna i tabellen tyder på ganska kraftiga omslag med små tal för 
Frankrike 1761 och 1763, medan den franska armen annars dominerar kraf
tigt. Men flera år, i synnerhet 1761, 1762 och 1763, anges inte destinations
land för samtliga ansökande utan bara att de sökt permission för tjänst utom
lands. Det betyder sannolikt att vi här har att göra med ett stort mörkertal 
avseende Frankrikeresenärer, och därmed att fluktuationerna i val av tjänstgö
ringsland i verkligheten inte var så stora som tabellen antyder. 

Näst vanligaste resland efter Frankrike är Nederländerna, medan enstaka 
officerare reser till Storbritannien, Österrike, Mecklenburg och Ryssland (un
gefär en officer per år). Just här har det pommerska krigets år undersökts, var
för det föga överraskande inte är någon som har besökt fiendelandet Preussen. 
Samtidigt är Ryssland, för en gångs skull allierat med Sverige, varför tjänstö
ring i den ryska armen just dessa år var acceptabel. 

Ett undantag bland de beviljade permissionerna utgör den som den 29 
mars 1763 godkändes för kaptenen Johan Rosenquist vid Prins Fredrik Adolfs 
regemente. Han beviljades ett och ett halvt års pension till Aachen, för att 
nyttja baden där för" dess under sist öfwerståndne krig erhållne blessurer" .43 

Under brinnande krig i Pommern beviljade således mellan drygt 30 och 
strax över 90 utlandspermissioner för officerare, vilket får anses vara ett myck
et högt tal. Om vi räknar med att ungefär 1 500 officerare var i tjänst vid för-

43. RA, Krigsexpeditionen volym Dlb:1.
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banden under ett givet år, så skulle det innebära att mellan två och sex procent 
av officerskåren befann sig på utlandstjänstgöring.44 

I synnerhet i krigstid får det anses vara en mycket hög siffra, eftersom 
förluster snart gjorde bristen i varje förbands förhållandevis lilla officerskår 
kännbar. I litteraturen omnämns främst kritiken mot att adliga officerare un
der det pommerska kriget begärde och fick permission för att resa hem till 
riksdagen under pågående krig.45 Men utlandsresorna utgjorde rimligen också 
ett stort problem för de stridande förbanden i Pommern. Den problematiken 
bör studeras närmare, förslagsvis i anslutning till den stora statliga kommis
sion för försvaret, den så kallade militärkonseljen, som arbetade mellan 1762 
och 1769, och främst har behandlats av Oscar NikuJa.46 

Utlandsresenärernas rneritanspråk 

Om vi sedan går över till så att säga den andra änden av systemet, nämligen 
pensionskassan, så blir frågan i vilken omfattning utlandstjänst anfördes som 
en merit vid sammanställningen av officerarnas meritförteckningar. Sådana 
gjordes upp kontinuerligt, så ett visst års meritförteckningar för ett visst för
band omfattar i princip samtliga förbandets officerare oavsett ålder. Ingen 
kunde ju veta när en stridskada eller annan sjukdom slog till och tvingade en 
officer till förtida pension. I det läget gällde det att ha en så uppdaterad me
ritförteckning som möjligt. Tjänsten kunde vara fårsk eller ligga långt tillbaka 
i tiden. 

Vid en närmare granskning av de meritförteckningar som 1762 sändes 
in till Armens pensionskassa får vi följande bild. Det året anförde två av 108 
indelta officerare, lägre befäl ned till och med korpralerna samt civilbetjänter 
(exklusive musiken) utlandstjänst. Bland de värvade officerarna är bilden en 
helt annan. Här är det hela 110 stycken som anger utlandstjänst som en me
rir.47 Varför denna remarkabla skillnad? En indelt officer som fått en tjänst 
och ett därmed sammanhängande boställe, hade kommit in i ett befordrings
system där närvaro vid bostället och bruk av dess mark gav honom en helt 
annan anledning än en värvad officer att stanna kvar i hemlandet. Men trots 
detta är diskrepans mellan indelta och värvade extrem. För att kunna reda ut 

44. En snabböversikt baserad på namnlistorna i Johansson, Ulla, Rulla över befolskårema vid
Sveriges arme och flotta 1755 (Stockholm 1976).

4 5, Säve, Teofron, Sveriges deltagande i sjuåriga kriget åren 1757-1762 (Stockholm 1915). 

46. Nikula, Oscar, "Militärkonseljen 1762-1769, i Historisk 11dskriftforFinland 1961.
47. KrA, Armens pensionskassa, volym 1'1eritband 4-5, 1762 års meritlistor.
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problematiken behövs mera systematiska genomgångar av ett större antal års 
meritförteckningar och dessutom en noggrann granskning av bortfallet. Hur 
heltäckande är de i meritbanden ingående förteckningarna? Vilka officerare 
saknas och varför? Först då är det meningsfullt att diskutera den stora skillna
den mellan indelta och värvade officerare. 

Förutom den fortsatt stora dominansen för Frankrike är Preussen vanligt 
förekommande, men också enstaka officerare i nederländsk tjänst (inldusive 
kvartermästaren Friedrich Karl Tron, som 1733 deltog i den Överrheinska 
kontingentkåren i Nederländerna), i österrikisk, hessisk, rysk, dansk och 
Sachsen-Gothas tjänst. Lite mera ovanlig var kornetten Arvid Reinhold Gar
demein, som 1746 hade fått löjtnants avsked vid det schweiziska karabinjär
gardet, en del av de franska liv- och hustrupperna. Gardemein skulle senare 
göra karriär vid Adelsfanans skånska kompani,48 

Även under brinnande krig inte bara accepterade myndigheterna att 
officerare lämnade krigsmakten för att tjänstgöra utomlands utan understöd
de detta. I november 1756 gav Kungl. Maj :t tillstånd till att tre yngre sjöof
ficerare skulle få ta tjänst för tre år i den franska flottan "till deras förkofring", 
och statskontoret beordrades dessutom ge de tre respengar.49 

Under 1760-talet kan man skönja en snabb avmattning i antalet utlands
resor. År 1764 beviljades 13 officerare permission för utlandstjänst, men 1765 
åtta stycken och 1766 och 1767 tolv respektive 13 stycken. Sedan faller kurvan 
dramatiskt. År 1768 beviljades inga ansökningar, medan det 1769 och 1770 
bara beviljades en per år och 1773 tre stycken. År 1764 reste en av de få artille
risterna i detta sammanhang utomlands, nämligen underlöjtnanten Boick för 
att tjäna två år i furstendömet Wi.irttembergs arme.SO Men åren 1772-1773 
sker, utifrån preliminära beräkningar, åter en kraftig ökning, vilket rimligen 
bör hänföras till regimskiftet och det faktum att Gustav III:s regering ställde 
sig positiv till den här typen av utrikesresor, framför allt till Frankrike.51 

Om armeofficerarna hade Frankrike som sitt främsta mål, reste många 
svenska sjöofficerare till Storbritannien för tjänst i brittiska flottan. Men man 
glömmer lätt att många svenska sjöofficerare också tjänstgjorde i den franska 
flottan. Under det amerikanska frihetskriget 1776-1783 framhölls att minst 
20 svenska officerare särskilt hade utmärkt sig i den franska flottans tjänst och 

48. Johansson (1976), s. 21.
49. KrA, A111imlitetsko/legi11111, kansliet, volym E I a 1756. Kungl. Maj :t till Amiralitetskollegium

19 november 1756.
50. RA, Krigsexpeditionen volym D16:2.
51. RA, Krigsexpeditionen volym D 1 b:3
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minst 46 stycken hade gjort fransk tjänst under kriget. Det förekom faktiskt 
att svenska sjöofficerare under detta krig kom att mötas i strid på franska res
pektive brittiska fartyg.52 

Vad lärde sig utlandsresenärerna? 

Just Charlotta Wolffs tidigare nämnda forskningar indirekt, sökarlju
set på en annan, central frågeställning rörande utlandstjänsten. Vad lärde sig 
egentligen en svensk officer utomlands och vad tillförde den hans professio
nella kunnande? Frågorna är självfallet lättare att ställa än besvara. Även om 
vi kan följa hur lång tjänstgöring en hemvändande officer gjorde anspråk på 
att fa tillgodoräkna sig, så är det desto svårare att beräkna i hur hög grad den 
kvantitativa meriten åtföljdes av en kvalitativ merit. Om en officer i fransk 
tjänst tillbringade en betydande del av sin tjänstetid vid hovet i Paris eller i 
andra socialt viktiga sammanhang, men borta från sitt förbands garnisons
ort, vad tillförde då tjänsten honom? Läsandet av nylandsdragonen Carl Jo
han Aminoffs dagbok från hans nio år i den franska armen under 1750- och 
1760-talen belyser fluktuationerna mellan traditionell militär tjänst, i fred el
ler krig, och sociala aktiviteter tydligt.53 

Nu bör vi komma ihåg att också tjänst hemma i fredstid inte alltid innebar 
en utveckling av den egna professionen, snarast tvärtom. Övningstiderna för 
armen skars ned i samband med besparingar under hela frihetstiden, men 
beskars också av politiska skäl (militära förband fick till exempel inte dras 
samman under pågående riksdag). I den indelta armen tillbringade officerarna 
huvuddelen av året på sina boställen och redan i samtiden talade man om 
"lantjunkare i vapenrock" snarare än professionella officerare.54 Undantag 

52. Odelberg, Wilhelm, "Två svenskar under Union Jack. Hans Fredrik Wachtmeisters och
Fredrik Henrik von \%Idens journal från fregatten Phoenix från begynnelseskedet av de
amerikanska koloniernas uppror, 4 augusti 1775 till den 13 december 1776", i Forum
11111111/e. Utgiven av Sjöhistoriskt1 smnfimdet (Stockholm 1955).

53. Bruun, Patrick, Vard11g;;·lit och sjuårskrig: Upplevt och beskrivet 11v den 11yliindske dmgo11en
Carl Johan Aminojf(Helsingfors 1994).

54. Nilsson, Nils-Göran, "Rank or Command? The Use ofBrevet Rank in Eighteenth
Century Swedish Army and Its Consequenses for the Modern Historian", i Mörner,
Magnus & Svensson, 1bommy (red.)., Classe,� Stmta and Elites: Essays 011 Nordic Stmtific11-
tio11 in Nordic and 1bird \Vorld History (Göteborg 1988); Nilsson, Nils-Göran, "Övning
och färdighet: Den indelta armens övningar och arbetskommenderingar 1685-1805", i
Ericson (Wolke), Lars (red.), Med spade och gevär: Rapport fi'lin symposium om det militiim
indel11i11gsverket, Axeval/11 1988 (Stockholm 1989); Nilsson, Nils-Göran, "Den gustavian-
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fanns självfallet, inte minst i Göran Magnus Sprengtportens idoga utveck
lande av teori och praktik bland officerarna i Savolaxbrigaden under 1770-ta
let. Sprengtporten är intressant eftersom han som få samtida kombinerade 
praktisk stridserfarenhet med ett djupt intresse för boklig bildning. Han hade 
också en kortare tid följt den ryska armen i norra Tyskland under det pom
merska kriget, men även som krigsfånge vistats i den preussiska armen. Just 
från preussarna förvärvade han insikter i det lilla kriget, den flexibla striden 
med små, lättrörliga förband, en ide som han senare utvecklade i Savolax.55 

Utlandsresorna klingar av 

Den här utvecklingen med ett betydande antal svenska officerare som reser 
utomlands för att tjänstgöra i främmande krigsmakter går delvis på tvärs mot 
en helt annan utvecklingslinje. Under intryck av upplysningen ökar under 
1700-talet kravet på en formaliserad officersutbildning, med allt större in
slag av teoretisk utbildning. Detta gällde till en början flottan, artilleriet och 
fortifikationen, där kunskaper i matematik, fysik med flera ämnen hade en 
uppenbar nytta, men spreds så sakta även till resten av krigsmakten. Tillkom
sten av militärskolorna i Karlskrona 1756, Haapaniemi 1779 samt flera för
bandsskolor och slutligen skapandet av krigsakademien på Karlberg 1792 är 
en återspegling av denna, internationella, utveckling.56 I det perspektivet blev 
utlandstjänst "enbart" för att skaffa sig "praktisk erfarenhet" steg för steg nå
got otidsenligt, men det hann inte slå igenom inom innan den franska revolu
tionen kom att sätta stopp för de flesta utlandsresor. 

Efter 1791 upphörde större delen av resorna till Frankrike, sedan den 
kungliga armens förband inklusive Royal Suedois även formellt hade upp
lösts. De politiska spänningarna lade självfallet också hinder, inte minst sedan 
Gustav IV Adolf från år 1804 helt vägrade att godkänna resor till Frankrike 
vars nya regim han djupt avskydde. Enstaka svenska militärer, som Gustaf 
Vilhelm afTibell (som åren 1798-1803 tjänstgjorde i den franska armen) tog 
sig ändå till Frankrike, framför allt före 1804, men de utgjorde undantagen 
som bekräftade regeln.57 

ska armen", i Arceus, Gunnar (red.), Gustav 111-s 1yska krig (Stockholm 1992). 
55. Ericson Wolke, Lars, Krigets ideer: Svenska tankar 0111 krigföring 1320-1920 (Stockholm

2007), s. 180-184.
56. Ericson (Wolke), Lars, "Krigsakademiens tillkomst och första tid, 1792-1819, i Norberg,

Erik (red.), Kar/berg. Slott och Skola, Del l· Utbildning till officer 1 792-1992 (Stockholm
1992), s. 15-18.

57. Ericson Wolke (2007); Tingsten, Lars, Gusta/Wilhelm a/Tibell (Stockholm 1924).
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Flera år senare, på hösten 1813, deltog förband ur den svenska armen i den 
av kronprinsen Karl (XIV ) Johan ledda allierade Nordarmen i Tyskland. Sällan 
har svenska trupper varit så nära ett stort myteri. Bevarade brev och dagböcker 
från en rad officerare vittnar alla om samma sak, nämligen uppfattningen att 
man slogs på fel sida, tillsammans med preussare och ryssar, ja till och med 
kosacker, mot sina traditionella allierade fransmännen. Många officerare vitt
nade i tysthet om att de egentligen ville byta sida och slåss med fransmännen, 
mot ryssarna för att återta det fyra år tidigare förlorade Finland.58 Dessa stäm
ningar är inte bara uttryck för revanschtankar under intryck av de internatio
nella politiska konjunkturerna år 1813, utan säkert också en mycket djupare 
återspegling av generationer av officerares tjänstgöring i den franska armen. 
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Barn från Mars Skolungdomens vapenövningar 

Esbjörn Larsson 

Också barnen fick ju på den tiden militär utbildning, var samlade i 
tmppförband och övades på fullt fältmässigt sätt och hade egna för
läggningsorter och årligen återkommande manövrer då allt tillgick 
som under verkligt krigstillstånd.1 

Med dessa rader inleder Pär Lagerkvist berättelsen lilla fälttåget" som 
återfinns i novellsamlingen I den tiden från 1935. I saklig ton beskriver Lager
kvist ett land där barnen hade sin egen arme som alla pojkar önskade att till
höra. När landet så en dag hamnar i konflikt med en angränsande nation sätts 
barnarmen in för att göra upp med vad som ses som en underlägsen fiende. 
Lagerkvists skildring av kriget är minst sagt makaber. Ingående beskrivningar 
av krigets fasa blandas känslokalla exempel på barnens för- och nackdelar 
på slagfältet i skildringen av en kultur där kriget och nationen helt överskug
gar människors värde. 

I samtiden beskrevs berättelsen som typisk för Lagerkvists tidssatiriska för
fattarskap och den sakliga tonen i kritiken av den moderna soldatmentaliteten 
gjorde att hans noveller jämfördes med Jonathan Swifrs.2 Idag förefaller berät
telsen mycket avlägsen, även om barnsoldater fortfarande är en realitet i olika 
konfliktområden runt om i världen.3 Att ge barn militär utbildning framstår 

1. Lagerkvist, Pär, Prosa: Bödeln: Den knutna näven: I den tiden: Den beji-iade människan
(Stockholm 1952 [1935]), s. 140,

2. Rinman, Sven, "Lagerkvist, Pär. I den tiden", i Bi blioteksbladet: orga 11 för Sveriges allmli11 na
biblioteksjörening(Stockholm 1936), s. 136-137.

3. Se ex. Cohn, Ilene, Child soldiers: lhe Role of Children in Armed Conj{ict (Oxford 1994);
Sendabo, Teferi, Child Soldiers: Rehabilitotion and Social Reintegration in Liberia (Uppsala
2004); Honwana, Alcinda, Chikl Soldiers in Africa (Philadelphia PA. 2006); Wesse!ls, Mi
chael G,, Chi/d So/dim: From Violence to Protection (Cambridge, MA. & London 2007).

147 



Militärhistorisk tidsl<rift 2013 

i det moderna Sverige närmast som otänkbart. Enligt Försvarsmaktens före
skrifter om frivillig försvarsverksamhet är det inom dess verksamhet inte till
låtet att utbilda den som är under 18 år i moment som rör strid, 4 och i det rå
dande samhällsldimatet synes det vara något som det råder konsensus kring.5 
Exempelvis träffades en överenskommelse 1989 mellan Konsumentverket och 
handelns branschorganisationer, rörandet ett förbud mot att marknadsföra 
krigsleksaker och krigsspel som porträtterar händelser efter 1914. 6 Detta kan 
i det här sammanhanget ses som ett exempel på hur starkt rotat detta tanke
mönster blivit i det moderna Sverige.? 

Den tydliga rågång som idag görs mellan barn och militär verksamhet i 
Sverige är emellertid ingen självklarhet om man ser tillbaka på den svenska 
historien. Under stormaktstiden förekom det exempelvis att soldaternas fa
miljer följde med ut i krig, och även under 1700-talet fanns det exempel på 
underåriga som skrevs in som soldater eller officerare. Nämnas bör dock att 
dessa som regel inte tjänstgjorde i krig, även om det fanns undantag.8 

4. FFS 1995:20.
5. I detta sammanhang kan i och för sig den skjututbildning som bedrivs med barn från

och med 15 år inom ramen för de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet
uppfattas som ett slags gråzon, men det finns tydliga dktlinjer som visar på hur man där
försöker upprätthålla en rågång mellan skytte och stridsutbildning. Till dessa hör bland an
nat förbudet mot användning av automatvapen i samband med skjutövningar för den som 
inte 1)'11t 17 år, förbud mot användningen av annan skarp ammunition än den som krävs
för utbildning i skytte {ex. sprängmedel och minor), särskilda regler i samband med bärande
av uniform (såväl vapenrock som vindrock ska[! vara försedda med märket "UNGDOM"),
För dessa regler, se Handbok forfi'ivilligforsvarsverksamhet HV- FRJV (Stockholm 2008), s
31-32.

6. För överenskommelsen, se Lagutskottets betänkande 2001/02:LU16: Konsumenträttsliga
frågor.

7. Frågan om krigslel<saker var knappast att se som utagerad i och med 1989 års överens
kommelse, utan idag är det långtifrån alla leksakshandlare som upprätthåller överenskom
melsen. Detta har bland annat föranlett ett antal motioner i riksdagen om möjligheten
att införa ett förbud mot krigsleksalm. Motion 1990/91 :L703 Åtgärder mot vålds- och
krigsleksaksmarlmaden; Motion 1990/91 :L729 Vålds- och krigsleksaker; Betänkande
1990/91 :LU22 Konsumentpolitiska frågor m.m.; Motion l 999/2000:L709 Krigs!eksaker;
Betänkande 1999/2000:LU5 Konsumentpolitiska frågor; Motion 2000/0l:L716 Krigslek
saker; Betänkande 2001/02:LU16 Konsumenträttsliga frågor. Krigsleksaker behandlas även
närmare i Svensson, Krister, "Barns krigslek och krigsleksaker", i Meddelande LXIV Arme
museum (2005),

8. Att det under stormaktstiden förekom att soldaters familjer följde med ur i fält har tidigare
behandlats av Maria Sjöberg. Fredrik Thisner har i sin avhandling rörande 1700-talets of
ficerskår uppmärksammat förekomsten av underåriga soldater och officerare. Att det ttots
allt fanns underåriga som deltog i krig så sent som under slutet av 1700-talet har påtalats i
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Ett mer sentida exempel på hur militära övningar med vapen varit en del 
av barns uppväxt utgörs av de vapenövningar som infördes i svenska skolor 
under slutet av 1800-talet och vilka ledde till bildandet av Föreningen för 
befrämjandet av skolungdomens vapenövningar.9 Det är dessa övningar och 
den förening som stödde dem som denna text kommer att kretsa kring. Av
slutningsvis kommer även att presenteras ett utkast till hur en studie av denna 
verksamhet kan bidra till att förstå hur synen på relationen mellan barn, va
pen och militär verksamhet i Sverige förändrats fundamentalt sedan slutet av 
1800-talet. 

Skolungdomens vapenövningar 

De vapenövningar som står i fokus för denna text infördes parallellt med in
troduktionen av gymnastik i skolundervisningen under 1800-talet. En viktig 
händelse i denna utvedding var bildandet av Gymnastiska centralinstitutet 
(GCI) år 1813, med Pehr Henrik Ling som föreståndare. Gymnastiken var vid 
denna tid mer än bara fysisk övning, och bör även betraktas som en viktig del 
i det tidiga 1800-talets samhällsdebatt. Där sågs gymnastiken som en symbol 
för såväl rtationssträvanden som det manliga ideal som företeelsen förkropps
ligade.10 Gymnastiken hade under 1800-talet också en tydlig militär prägel 

Esbjörn Larssons avhandling, där det framgår att av de 464 kadetter som antogs vid Krigsa
kademien under perioden 1792-1809, var det fem som deltagit som underåriga i samband 
med Gustav III:s ryska (1788-1790). En av dessa ,1a1.»,;;1un1c som 11-årig fåncik. 
Larsson, Esbjörn, Frd11 ddlig uppfastmn till borgerlig utbildning: Kungl. krigsdkddemien mel
!dn åren 1792 och 1866 (Uppsala 2005), s. 94; 1hisner, Fredrik, Militilrstdtem arvegods: 
officerstj!imtens socidlreproduktivd fimktion i Sverige och Da1111mrk, ca 1720-1800 {Uppsala 
2007), s. 271-274; Maria, Kvinnor i folt: 1550-1850 (Hedemora/Möklinta 2008), 
s. 145-147.

9. Utöver skolans vapenövningar kan också nämnas den ungdomsverksamhet som bedrevs
inom landstormen och senare hemvärnets och frivilliga befålsutbildningens (FBU) regi.
Dessa är i sig intressanta företeelser, vilka förtjänar att närmare uppmärksammas i veten
skapliga studier. Dessa verksamheter har tidigare behandlats i bl.a. Borenius, Gustaf, "Ung
domens frivilliga militärutbildning under mellankrigstiden: personliga minnen och
reflexioner", i Officmkurse11 1932--1934: mi1111esskrift vid 50-ånjubileet 1984 (Karlberg
1984); 1966 års värnpliktskomrnitte, Frivilligforsvdret: betii11km1de. 1, De ji-ivilligd fii1wdrs
orgm1isatio11ema utom hemvärnet (Stockholm 1968), s. 39, 63, 68, 73, 81, 88, 94, 100-101,
127; 1966 års värnplikcskommitte, Frivilligforwdret: betänkm1de. 2, Hemvärnet (Stockholm
1969), kap. 7.

10. För en ingående diskussion om dessa kopplingar, se Ljunggren, Jens, Kroppens bildning:
Li11ggy11111mtikem mmt!ighetsprojekt 1790-1914 (Stockholm 1999), kap. 3 och 4; men även
Edgren, Henrik, Publicitet for medborgsmannavett: det 1Mtio11ellt svenskd i Stockho/111stid11i11g-
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och många av eleverna vid GCI var militärer. Detta gjorde vidare att under 
1800-talets andra hälft var det flera av gymnastikens företrädare som hade en 
bakgrund inom militär verksamhet.11 

Exakt när man började införa vapenövningar i svenska skolor är inte helt 
klarlagt. Det finns dock uppgifter som gör gällande att det redan runt 1830 
fanns läroverk som utöver gymnastik även lät sina lärjungar öva sig i exercis 
och fäktning. Detta skedde emellertid på skolans, eller i vissa fall gymnastiklä
rarens, eget initiativ.12 Större spridning fick skolans vapenövningar genom ett 
riksdagsbeslut från 1863, som påbjöd undervisning i olika former av exercis, 
fäktning och målskjutning vid landets skolor till " ... befrämjande av ungdo
mens physiska utbildning till ett kraftigt, starkt och härdat slägte" .13 Dessa 
övningar fick sedan tydligare stadga från och med 1870, dels genom att riks
dagen sköt till resurser för de militära övningarnas genomförande, dels för att 
undervisningen vid läroverken fördjupades genom att man där även skulle öva 
sig i förband samtidigt som de äldsta lärjungarna skulle lära sig att föra befål.14 

Parallellt med dessa förändringar bildades år 1868 även en förening i syfte 
att stödja detta tillskott till skolans verksamhet - Föreningen för befrämjan
det av skolungdomens vapenövningar. Föreningens verksamhet kretsade till 
att börja med främst kring det praktiska organiserandet av vapenövningarna 
i Stockholm, men efter hand övergick man till att sprida information om 
vapenövningar nationellt. Vidare var dess verksamhet från början framförallt 
inriktad på folkskolan, eftersom detta var den del av skolväsendet som var i 
störst behov av hjälp för att klara det nya utbildningsuppdraget. Med tiden 
försköts dock fokus mer mot övningarna vid läroverken. 15 

Under sin glansperiod organiserade föreningen även en särskild marsch i 
Stockholm som hölls i samband med att skolorna under hösten hade avslutat 

ar 1810-1831 (Uppsala 2005), s. 124. 
11. Larsson (2005), s. 224-226.
12. Se Hazelius tal i samband med vid terminsavslutning i Nya Elementarskolan den 15 juni

1862. Nya Elementarsko/1111 i Stockholm; årsberättelse for läseåret 1861-1862 (Stockholm
1862), s. 11; Medelius, Hans, "Med flygande fanor och klingande spel: skolungdomens
vapenövningar", i Ft1tt1b11ren (1983), s. 129-131; Trotzig, Carl Gustaf, "Skolungdomens
vapenövningar: ett led i utvecklingen mot ett folkförsvar", i Meddelande XLIXAr111e11111se11m
(Stockholm 1989a), s. 112-115.

13. Kungl. Cirkulär den 9 januari 1863.
14. A, "Skolungdomens vapenöfningar", Pedagogisk tidskrift, 30 årg, 1894, s. 479; W. Aman,

"Militäröfningarna vid läroverken", Pedagogisk tidskrift, 30 årg, 1894, s. 331.
15. Trotzig, Carl Gustaf, "Skolungdomens skytte och andra vapenövningar" i Från det forsv11n

nt1 (Stockholm 19896), s. 152.
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terminens vapenövningar. Marschen utgick från Kungsträdgården och avslu
tades på Ladugårdsgärdet, som fram till 1905 utgjorde övningsplats för mi
litären. Att denna marsch var en uppvisning i militär ståt framgår inte minst 
av den föreskrivna marschordningen, där skolorna skulle marschera i rangord
ning med skolbarnen i uniform.16 
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Bild L Bilden visar marschordningen i samband tävlingsskjutningama hösten 1908. Källa: Bestämmelser 
för skolungdomens Täflingsskjulningar årligen anordnade af Föreningen för befrämjande af skolungdo
mens vapenöfningar, Stockholm 1908, s, 7. 

Att det rörde sig om reguljär militär utbildning framgår inte minst av det 
källmaterial som finns bevarat rörande landets läroverk. Som Henrik Mei
nander visar hade vissa skolor formliga arsenaler av gevär för såväl exercis 
som målskjutning och bajonettfäktning samt därtill ett stort antal floretter.17 
Enligt de instruktioner som finns bevarade i Högre allmänna läroverkets i 
Uppsala arkiv från 1866 framgår att vapenövningarna där dels skulle bestå av 
gevärsexercis med infanterimanövrer, dels av egentlig vapenföring, eller fåkt-

16, Meinander, Henrik, Towards a Bourgeois Mm1hood: Boys' Physical Ed11catio11 in Nordic Sec
ondmy Schools 1880-1940 (Helsingfors 1994), s, 173-181. 

17. Meinander (1994), s, 140-142,
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ning med bajonett, sabel och florett. Gevärsexercisen skulle påbörjas i femte 
klass, bajonettfäktningen i sjätte och fäktning med sabel och florett i sjunde. 

I femte klass avsattes en timme i veckan för dessa övningar och i sjätte och 
sjunde vardera två timmar. Vad gällde de övningar som utövades utomhus, det 
vill säga bajonettfäktningen, gevärsexercisen och infanterimanövrerna, försig

gick dessa under höst och vår då vädret så tillät.18 

Att denna typ av övningar inte bara var en del av ett rent idrottsligt utö
vande av fäktning och skytte framgår bland annat av ett program för skjutut
bildningsövningarna vid Högre allmänna läroverket i Strängnäs i september 
1912. Under dessa övningar genomfördes dels skjutningar, men också av
ståndsmätning, målangivning samt "terrängföremåls användande vid skjut
ställningars intagande", 19 

När det gäller vapenövningarna inom folkskolan var de av allt att döma 
inte bara mindre omfattande, utan vid många folkskolor genomfördes inga 

övningar alls. En genomgång av folkskoleinspektörsberättelser från 1860- och 
187O-talen uppskattar exempelvis att knappt var fjärde folkskola genomförde 
vapenövningar med sina elever under denna period.20 Trots det finns det även
från vapenövningarna i folkskolans vittnesmål som visar på att övningarna 
snarare handlade om militära övningar än om blott fysisk fostran: 

Länge töfvade ej, innan gossarne i hans skola hade hvar sitt trägevär 
och exercis öfvades. Det var en fägnad att se den pli och militäriska 
disposition, som L. lyckades ingjuta hos sitt unga manskap. Gossarnes 
ögon strålade, då de fingo »gripa till vapen», och i synnerhet vid kom
mandoropet: »anfall med bajonett - gå på marsch!»21 

Hur skolans vapenövningar utvecklades vidare, efter sin glans dagar under 
årtiondena runt sekelskiftet 1900, har inte rönt särskilt stort intresse bland 

forskare. Av allt att döma levde verksamheten vidare på ett liknande sätt fram 
till 1917, då de stadiga anslagen för vapenövningarna drogs in. Vad som låg 

18. Landsarkivet i Uppsala (hädanefter ULA), Högre allmänna läroverket i Uppsala, Inkomna 
skrivelser, E4, Plan för de Gymnastiska öfningarne. 

19. ULA, Högre allmänna läroverket i Strängnäs, Övriga handlingar rörande undervisningen, 
Fic, Program för skjututbildningsöfningarna vid Högre allm. läroverket i Strängnäs öf
ningsperioden d. 9 sept t.o.m. 12 sept 1912.

20. Olsson, Michael, Förekomsten av vapenövningar i den svenska skolan mellan 1861-1876:
en källhistorisk studie av vilka falctorer som låg balrnm vapenövningarnas förekomst eller 
avsalrnad i den svenska folkskolan (opubl. seminarieuppsats vid Historiska institutionen, 
Uppsala universitet 2012), s. 33-34.

21. "Lärarveteraner" i Svemk läraretidning, Nr 49 (1898), s. 774.
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bakom detta beslut är inte närmare ldarlagt, men som Meinander uppmärk
sammat uppfattades vapenövningarna vid läroverken som mindre viktiga för 
landets försvar efter den allmänna värnpliktens införande 1901. 22 Utveckling
en efter 1917 är med undantag för krigsåren under 1940-talet in te närmare 
belyst. Mycket talar dock för att verksamheten fortsatte på frivillig basis på 
många håll. 23 

Värntjänstgöringen under andra världskriget 

Den värntjänstutbildning som infördes vid landets gymnasier läsåret 
1941/1942 har emellertid studerats av Gunnar Richardson i Hitler-]ugend i 
svensk skol- och ungdornspolitik. Som framgår av titeln är Richardsons främ
sta syfte att undersöka den tyska nazismens inflytande på svensk barn- och 
ungdomsuppfostran under krigsåren. Trots att han inte hittar några direkta 
kopplingar till tysk skola i den svenska skolpolitiken tycker sig Richardson 
se vissa paralleller i det att man även i Sverige tänkte en skola i samhällets 
tjänst, vilken präglades av såväl fysisk fostran som karaktärsfostran i kombina
tion med en auktoritär pedagogik.24 Denna slutsats kan i sig ses som något 
märldigt, då en auktoritär syn på uppfostran inte var något som nazisterna 
var ensamma om vid den här tiden.25 Vidare finns det även exempel på att
militära övningar också förekom vid engelska gramrnar schoofs,26 vilket visar 
att sådan verksamhet inte nödvändigtvis var att betrakta som ett tecken på 
nazistiska influenser. Därtill synes Richardson i det närmaste bortse från den 
tidigare traditionen av vapenövningar i Sverige, då han bara nämner dessa 
övningar i förbigående.27 

Det Richardson trots allt kan visa är att pojkarnas värntjänstutbildning 
var en rent militär utbildning som inkluderade såväl som handgranats
kastning och därtill övning i militära enheter. Emellertid görs ingen närmare 

22. Meinander (1994), s. 175-176.
23. Utvecklingen under 1920-talet finns exempelvis omskrivet i med barn och om dem'', 

Tidevarvet, nr 40, 4 årg. (1926), s. 2.

24. Richardson, Gunnar, Hitler-jugend i svensk skol- och ungdomspolitik: beredskapspedagogik och
demokmtifast/'l/11 i Sverige under andm världskriget (Uppsala 2003), s. 165-175.

25. Se ex. Landahl, Joakim, Auktoritet och ansvar: liimres fostmm- och omsorgsarbete i historisk
belyming, (Stockholm 2006), s. 217-218; Qvarsebo, Jonas, Skolbarnets fostran: enhetsskobm,
agan och politiken 0111 barnet 1946--1962 (Linköping 2006), s. 180-182.

26. Mayall, Berry & Morrow, Virginia, lim can Help Your Country: English Children's \%rk
Du ring the Second l%rld War (London 2011), s. 85.

27. Richardson (2003), s. 19.
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undersökning av de faktiska övningarna, utan Richardson nöjer sig med att 
använda sig av de sammanställningar som skolöverstyrelsen gjorde i kom
bination med några stickprov ur årsberättelser från ett antal läroverk. Med 
utgångspunkt i detta material kan Richardson dra slutsatsen att de militära 
inslagen i värntjänsten redan från och med läsåret 1943/1944 tonades ned till 
fördel för civila uppgifter.28 

Våren 1945 avskaffades sedan värntjänstutbildningen. Några andra för
klaringar än själva krigsslutet har egentligen inte anförts som orsak till att 
riksdagen vid denna tidpunkt ändrade uppfattning i frågan. Kent Zetterberg 
menar dock att det faktum att Tyskland i krigets slutskede skickade ungdomar 
ur Hitlerjugend till fronten kan ha fungerat som ett avskräckande exempel.29 

Utvecklingen efter andra världskriget 

Hur vapenövningarna och skytteverksamheten i skolan sedan utvecl<lade sig 
är inte närmare undersökt. Under efterkrigstiden gav Föreningen för befräm
jandet av skolungdomens vapenövningar i och för sig ut ett slags kortare jubi
leumsskrifter med ojämna mellanrum, men dessa beskriver bara verksamheten 
i högst kortfattade ordalag.30 Mycket tyder dock på att man framförallt foku
serade på skyttet, även om det också fanns vissa kopplingar till militär verk
samhet. Av skriften från 1958 framgår exempelvis att föreningen ansåg att de 
genom återkommande riksskyttetävlingar för ungdomar " ... även de senaste 
fem åren av dess nu 9O-åriga verksamhet avsatt värdefulla resultat för svenskt 
skytte och därmed även för försvaret".31 

Den senaste föreningsskriften i raden är Föreningen for befrämjande af skol
ungdomens vapenöfninga1; Sko/skyttefrämjandet, gmndad år 1868 från 1991. 
Här framhålls bland annat att föreningen år 1979 tog namnet Skolskytte
främjandet för att på så sätt markera att man var i takt med tiden.32 Vad gäl
ler föreningens inriktning framgår att man under efterkrigstiden framförallt 

28. Richardson (2003), s. 113-119.
29. Zetterberg, Kent, Liberalism i kris: Folkpartiet 1939-1945 (Stockholm 1975), s, 75.
30. Föreningen for befi'iimjande av skolungdomens vapenövningar 1868-1954: 85 årforfosterlan

dets väl, (Stockholm 1954); Föreningen for befi'ämjande av skolungdomens vapenövningar: 
1868-1958: 90 årforfosterlandets väl (Stockholm, 1958); Föreningen for befi'ämjande av 
skolungdomens vapenövningar: 1868-1963: 95 årforfosterlandets väl (Stockholm 1963),

31. Föreningen for befi'iimjande av skolungdomens vapenövningar: 1868-1958: 90 årforfosterlan
dets väl (1958), s. 9.

32. Stoltz, Mats & Nygren, Göran, 1'oreningen for befi'iimjande afskol1111gdo111e11s vapenöfilingfll;
Skolskyttefi'ämjandet, gmndad år 1868 (Stockholm 1991), s. 7.
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ägnat sig åt att arrangera skyttetävlingar och då särskilt riksskyttetävlingar för 
skolungdom. Kopplingen till militär verksamhet tonas i detta sammanhang 
ned, även om man tillstår att föreningen engagerade sig aktivt i värntjänstut
bildningen under andra världskriget.33 

Tidigare forskning om skolungdomens vapenövningar 

I den forskning som tidigare gjorts kring skolans vapenövningar i Sverige har 
fokus legat på verksamheten under 1800-talet och i de få fall då företeelsen har 
satts in i ett teoretiskt sammanhang har den framförallt kopplats till nationa
lism och/eller manlighetsfostran. I Meinanders avhandling studeras exempel
vis vapenövningarna som en del av fysiska fostran och ses där som ett uttryck 
för ett borgerligt manlighetsideal.34 

Utöver kopplingen till gymnastiken finns det också sådant som tyder på 
att de vapenövningar som bedrevs i skolorna kan betraktas som en del av 
samma fenomen som kom till uttryck genom skarpskytterörelsen. 35 Förening
en för befrämjandet av skolungdomens vapenövningar verksamhet kan också 
förstås mot bakgrund av det sena 1800-talets värnpliktsdebatt med tydliga 
kopplingar till landets värnpliktsförespråkare.36 

33. Stoltz & Nygren (1991), s. 4, 9-17.
34. Meinander 1994, passim.
35. Att det fanns en tydlig koppling mellan dessa fenomen märks bland annat i att flera av

skarpskytterörelsens företrädare även intresserade sig för skolungdomens vapenövningar,
Enefalk, Hanna, gossar blir raska, modiga soldater': om folkbeväpnings-
tanken i och utanför skolan från och med 1860-talet", i Anne & Hanna Enefalk (red.),
Det mångsidiga verktyget: ef1Ja 11tbild11i11gshistoriska uppsatser (Uppsala 2009), s. 108. För mer
om skarpskytterörelsen, se: Duner, Arthur, Sveriges }i-i villiga skytteväsendes historia: en 100-
årig kult11rkrö11ika (Stockholm 1933), s. 204-212, 502-505. Skarpskytterörelsen har också
behandlats i Petterson, Lars, "Skarpskyttet i Örebro län under 1860-talet" i Berg, Lars Otto,
Klingneus, Sören & Norman, Hans (red.) Krigsmakt och bygd. Sold11te1; ryttare och befäl i
Örebro län under indelningsverkets tid (Örebro 1997); Hellstenius, Mats, Skjutande borger
liga revo/11tio11ärer: skarpskytterörelsen och 1800-ta/ets libemla modemiseringsprojekt (Malmö
2008). Rörande Hellstenius studie, se: Larsson, Esbjörn, "Recension av: Hellstenius, Mats:
Skjutande borgerliga revolutionärer: skarpskytterörelsen och 1800-talets liberala moderni
seringsprojekt", Historisk tidskrift 130:1 (2010).

36. Kopplingen mellan föreningen Vlimpligte11s Vli1111er, som bildades efter ett nederlag för värn
pliktsförespråkarna vid l 875 års riksdag, och Föreningen för befrämjandet av skolungdo
mens vapenövningar har uppmärksammats i Ericson [Wolke), Lars, "Hugo Raab och värn
plikten" i Arreus, Gunnar (red.) Hugo Raab: forkiimpe for ett modemt forsvar (Stockholm
2003), s. 105-107.
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Om man tar hänsyn till den fördjupade nationalism som utvecklades un
der 1800-talets andra hälft, vilken inte bara innebar att nationalismen fick 
större spridning inom befolkningen utan även att den på ett tydligare sätt grep 
in i människors vardag, blir det uppenbart att skolungdomens vapenövningar 
inte bara handlade om att förmedla vapenkunskaper. Den militära träning 
som bedrevs i landets skolor kan också förstås som ett uttryck för en vilja att 
inkludera även de bredare befolkningslagren i det nationella projektet.37 En 
sådan tolkning återfinns i Hanna Enefalks studie av skarpskytterörelsens och 
skolexercisens ideologiska innehåll, där det nationella framställs som centralt i 
skolbarnens fostrande och disciplinering.38 

Vapenövningarna och den förändrade synen på barn 

Som framgått är omfattningarna av vapenövningarna i svenska skolor långti
från ldarlagd. Detta gäller dels deras omfattning inom skolundervisningen 
fram till 1917 och dels förekomsten av frivillig verksamhet under tiden där
efter. Vidare utgör företeelsen som sådan ett intressant studieobjekt mot bak
grund av att den synes rymma en fundamentalt förändrad syn på barn och 
deras relation till vapen och militär verksamhet, vilket är en förändring som 
inte tidigare beaktats i forskningen om skolungdomens vapenövningar. 

För att närmare undersöka denna förändring framstår Föreningen för be
främjandet av skolungdomens vapenövningars verksamhet som en lämplig ut
gångspunkt, i och med att föreningen fortlevde under drygt 110 år innan den 
ombildades till Skolskyttefrämjandet. 

Barndomens århundrade 

Som framhållits i tidigare studier rörande barndomens historia har såväl barns 
levnadsförhållanden som synen på barn förändrats dramatiskt sedan slutet av 
1800-talet. Under det som kommit att beskrivas som barnets århundrade har 
inte bara barns hälsotillstånd och ekonomiska villkor förändrats radikalt, utan 
barn uppfattas och bemöts idag på ett helt annat sätt än för hundra år sedan.39

37. För denna utveckling, se exempelvis Hobsbawm, Eric, "Mass-Producing Traditions: Eu
rope 1870-1914", i Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (red.) The Invention o/Thtdition,

(Cambridge 1983); Berg, Anne, "The Liberal Logic ofModern Nation-Formation: Sweden
During the Long Nineteenth Centu1y" [under utgivning].

38. Enefalk (2009), s. 120-121.
39. Cunningham, Hugh, Children and Childhood in Western Society Since 1500 (London 2005),



Barn från Mars - Skolungdomens vapenövningar 

Parallellt med minskande barnkullar och skiljandet av barn från arbetslivet, 
till fördel för en successivt förlängd skolgång, har barn också erhållit en annan 
status.40 Förändringen som sådan har beskrivits som en utveckling som gjorde 
att barn förlorade sitt ekonomiska värde samtidigt som de blev emotionellt ovär
derliga. Denna bild av utvecklingen bygger framförallt på Viviana A. Zelizers 
studie av utvecklingen i USA mellan 1870-talet och 1930-talet, där hon genom 
studier av bland annat arbetslagstiftning, livförsäkringar och skadeståndsmål 
kan visa på en tydlig utveckling, vilken hon beskriver som en "sakralisering" av 
barndomen.41 Studier av svenska förhållanden har dock pekat på en till viss del 
annorlunda utveckling. I sin studie av relationen mellan skola och barnarbete 
på den svenska landsbygden runt sekelskiftet 1900 kan Mats Sjöberg visa att 
ökad skolgång inte automatiskt innebar att barn utestängdes från arbete.42 På 
liknande sätt har även en direkt överföring av Zelizers forskningsresultat, såsom 
förklaring av förändringar inom förskolepedagogiken i Sverige vid samma tid, 
kritiserats av Johannes Westberg.43

Vidare innebar utveddingen under 1900-talet även att vuxnas förhåll
ningssätt gentemot blev mindre auktoritärt, vilket märks tydligt under 
tiden efter andra världskriget.44 Detta har bland annat uppmärksammats gäl
lande skolans värld, genom exempelvis Joakim Landahls studie av lärares fost
rans- och omsorgsarbete. Landahl framhåller särskilt hur relationen mellan 
det fostrande uppdraget och lärarens omsorgsarbete förändrades från mitten 
av 1900-talet med stöd i framförallt medicinska och psykologiska perspektiv. 
Som ett resultat av detta tonades det auktoritära och straffande förhållnings
sättet ned till fördel för en mildare form av disciplinering.45 Detta skall dock 
jämföras med Jonas Qvarsebos studie av efterkrigstidens skolpolitik, vilken 
visar att även om det skedde en förändring i synen på skolans fostran under 
1950-talet, så var det knappast fråga om någon total omsvängning. Qvarsebo 

s. 172-174, 187.
40. För det utbyggda skolväsendets betydelse för den förlängda barndomen, se även Heywood,

Colin, Growing up in France: ji-0111 the Ancien Regime to the 7hird Republic (Cambridge
2007), s. 251.

41. Zelizer, Viviana A., Pricing the Priceless Child: the Changing Social Val11e oj Childre11 (New
York 1994 [1985]), s. 209-211.

42. Sjöberg, Mats, Att siikra framtidem skördar: barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bo/stad
pastorat 1860--1930 (Linköping 1996), s. 259-260.

43. Westberg, Johannes, Förskolepedagogikens fimnviixt: pedagogisk .foriindring och dess .fomtsiitt
ningar, ca 1835-1945 (Uppsala 2008), s. 38-39, 53-54.

44. Cunningham (2005), s. 184.
45. Landahl (2006), s. 217-218.

157 



Militärhistorisk tidskrift 2013 

hävdar snarare att det fanns ett slags överlappning mellan dessa förhållnings
sätt. 46 I andra sammanhang har i stället slutet av 1960-talet lyfts fram som 
den tidpunkt då den yttre fostran fick lämna plats för främjandet av en inre 
utveckling som ett sätt att forma barn.47 Vidare har också framhållits att det 
var först under 1900-talets slut som barn börjar uppfattas som egna subjekt; 
individer som inte enbart var kopplade till föräldrarna och familjen.48 

Därtill har efterkrigstiden även präglats av att barn fått en starkare eko
nomisk ställning, samtidigt som barns inflytande falniskt ökat genom att de 
på ett tydligare sätt blivit ett föremål för föräldrarnas affektion. Detta gör att 
barn på ett helt annat sätt än under tidigare generationer fått tillträde till de 
vuxnas sfår genom bland annat utbildning och massmedia.49 I andra avseen
den, såsom exempelvis arbetsliv, kan man istället hävda att barn avskärmats 
från vuxenlivet. Därtill har barns ökade emotionella värde även inneburit en 
ökad kontroll över barns och ungas liv i strävan efter att minimera olika risker 
i deras livsmiljö.50 Denna utveclding kan även ses som ett slags kolonialisering 
av barndomen från de vuxnas sida, där barns frihet begränsats genom att de 
exempelvis avskärmades från arbetslivet och därigenom infantiliserades.51 

Mot bakgrund av detta kan man hävda att det är en minst sagt omväl
vande och till viss del motsägelsefull bild som tidigare forskning givit av hur 
synen på barn förändrats under 1900-talet. Det finns därför ett behov av mer 
forskning på området, särskilt gällande skillnaden mellan olika länder och 
olika uppväxtmiljöer. Exempelvis kan generella utvecldingslinjer som byg
ger på forskning rörande förhållanden i USA inte automatiskt överföras till 
en svensk kontext.52 Det krävs således mer forskning för att se i vilken mån 

46. Qvarsebo (2006), s. 180-182.
47. Sjöberg, Mats, "Att fostra ett skolbarn: den nya skolan och barndomens förändring 1950-

1970", i Sandin, Bengt & Hallden, Gunilla (red), Bamets bästa: en antologi 0111 barndomens
innebö1der och välfa1dens organisering (Lund 2003), s. 91-93.

48. Se ex. Sandin, Bengt & Hallden, Gunilla, "Vålfårdsstatens omvandling och en ny barn
dom'', i Sandin, Bengt & Hallden, Gunilla (red), Barnets bästa: en antologi om barndomens 
innebörder och välfärdens organisering (Lund 2003), s. 17-18.

49. Massmedias betydelse för barndomens försvinnande har framförallt framhållits i Neil Post
mans Den förlorade bamdomen. Där understryks att särskilt sedan televisionens inträde i var
mans hem, så har barn inte bara fatt tillträde till den vuxna världen, utan barn inkluderas
även i en vuxen kontext. Postman, Neil, Den förlorade barndomen (Stockholm 1984), s. 
93-104, 133-138.

50. Cunningham (2005), s. 188-194.
51. Heywood (2007), s. 44.
52. En viktig falctor i detta sammanhang är i vilken talet olika länder kom att urbaniseras. Som

Sjöberg framhåller finns det tydliga skillnader mellan den utveckling som Zelizer finner i 
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den generella utvecklingen i västvärlden stämmer överens med utvecklingen 
i Sverige. 

Att studera relationen mellan barn, vapen och militär verksamhet 

Som tidigare nämnts synes Föreningen för befrämjandet av skolungdomens 
vapenövningar viktig för en studie av relationen mellan barn, vapen och mi
litär verksamhet.53 Genom dess centralt samordnande funktion ger en studie 
av föreningens verksamhet en god bild av vapenövningarnas utbredning i lan
det, vilket gör det möjligt att hitta lokala sammanslutningar och individuella 
skolor som kan bidra till en fördjupad bild av vad barn och ungdomar faktiskt 
ägnade sig åt i samband med dessa vapenövningar.54 

Vidare innebar det faktum att föreningen under slutet av 1800-talet fick 
rollen av en landsomfattande organisation att den uppfattades som en mot
ståndare av dem som kritiserade vapenövningarna. De inlägg som förening
en gjorde blir därmed en nyckel till den debatt som särskilt under början av 
1900-talet fördes kring vapenövningarnas vara eller icke vara, och som i sig är 
ett högintressant material för studiet av den förändrade synen på barn. I detta 
sammanhang framstår propagerandet för fredsfostran som en viktig motpol i 
relation till dem som understödde skolans vapenövningar.55 

Vad gäller det pedagogiska fredsarbetet i Sverige under slutet av 1800-ta
let och 1900-talets första hälft har det uppmärksammats av bland andra Da
niel Lindmark. I hans studie av fredsfostran inom ramen för historieämnet 
framhålls att fram till åtminstone 1919 års undervisningsplan synes arbetet 
med fredsfostran framförallt ha skett på gräsrotsnivå, utan närmare stöd från 
skolväsender.56 Vidare framgår det tydligt att arbetet med fredsfostran till 

studier av utvecklingen i framförallt urbana delar av USA och den man kan finna om man 
istället riktar blicken mot den svenska landsbygden. Zelizer (1994 [1985]); s, 5-6, 13; Sjö
berg (1996), s. 18-19, 195-196, 206, 259-260. För nationella skillnader när det gäller olika 
europeiska länders urbanisering under 1800- och 1900-talen, se Hohenberg, Paul M. & Lees, 
Lynn Hollen, The mt1ki11gof11rban E11rope, 1000-1994 (Cambridge, MA. 1995), s. 220-229. 

53. Som uppmärksammades i not 10 är landstormen, hemvärnet och FBU exempel på andra
verksamheter som också vore intressanta att studera i detta sammanhang.

54. Möjligheten att närmare granska 1940-talets värntjänstutbildning med hjälp av
läroverk%rkiv framhålls exe,m�lelv'ls i Richardson (2003), s. 114.

55. Ett exempel på detta är exempelvis "Krig med barn och om dem", Tidevarvet, nr 40, 4 årg.
(1926), s. 2.

56. Detta märks inte minst i debatterna vid Sjunde Nordiska Skolmötet i Stockholm 1895.
Lindmark, Daniel, "Fredsfostran, fredsundervisning och historieboksrevision: exempel på
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en början var en fråga som drevs av kvinnor i bland annat Sveriges Kvinn
liga fredsförening (1898-1911) och senare i Svenska Lärarinnors Fredsgrupp 
(1916-1919), som ombildades till Svenska Skolornas Fredsförening 1919 för 
att även inldudera män.57 Detta kan jämföras med Föreningen för befrämjan
det av skolungdomens vapenövningar, som runt sekelskiftet 1900 hade som 
mest fem procent kvinnor bland sina medlemmar.58 

Till skillnad från tidigare studier rörande skolans vapenövningar och freds
fostran, som framförallt rört andra hälften av 1800-talet och första hälften 
av 1900-talet, skulle den studie som skisseras här sträcka sig fram till andra 
hälften av 1900-talet. Den största skillnaden är emellertid inte avgränsningen 
i tid, utan att frågan om skolungdomens vapenövningar här behandlas utifrån 
ett i vissa avseenden helt annat perspektiv än det som präglat tidigare studier. I 
stället för att studera företeelsen som en del av ett slags nationsformering ligger 
fokus i detta projekt på den förändrade synen på barndom och ungdomstid 
samt förändringar i barns och ungas livsmiljö. 

I fråga om den förändrade synen på barn vore det intressant att närmare 
undersöka debatten rörande vapenövningarna för att ldargöra i vilken mån 
inställningen till vapenövningarna utgick från skillnader i hur man uppfat
tade barndomen och ungdomstiden. En viktig aspekt i detta sammanhang är 
också hur argumenten förändrades över tid och hur de olika lägrens argument 
påverkade varandra. Vidare blir det också av intresse att närmare undersöka 
syftet med vapenövningarna. Var de framförallt att se som allmänt uppbygg
liga eller syftade de även till att vidareförmedla kunskaper som skulle kunna 
komma till nytta i krig? 

När det kommer till barns och ungdomars falctiska erfarenheter av skolans 
vapenövningar är det framförallt åldersaspekten som blir intressant. I vilken 
ålder påbörjade man i pralctiken vapenövningarna i skolan? Går det att se 
någon skillnad över tid? Vidare är det också viktigt att närmare studera hur 
vapenövningarna var utformade. Fick barnen öva sig för strid på liv och död 
eller var vapenövningarna snarare att betralcta som ett slags idrottsutövning? 

pedagogiskt fredsarbete i Sverige och Norden 1886-1939", i Larsson, Anna (red.), Fostran i 
skola och 11tbild11i11g: historiska perspektiv (Uppsala 2010), s. 29-32. 

57. Lindmark (2010), s. 29-32.
58. Eldund, Sven-Allan, "Ungdom - lärdom - mandom: Föreningen för befrämjandet av skol

ungdomens vapenövningar 1868-1918" (opubl. seminarieuppsats vid Militärhistoriska av
delning, Försvarshögskolan, Stockholm 2012), s. 23.
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Bombsäkert 
- Civilt bruk av bunkrar och skyddsrum

Beate Feldmann Eellend 

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De 
är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan 
tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och split
ter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande 
strålning.1 

För den uppmärksamme kan en vanlig stadspromenad ge inblick i hur hot 
och oro kan ta sig fysiska uttryck i stadens rumsliga struktur. Till exempel kan 
skyltarna med en blå triangel mot orange bakgrund, som finns uppsatta på 
många husfasader längs stadens gator, berätta att det här finns skyddsrum för 
den svenska stadsbefolkningen i händelse av krig. Huvuddelen av dessa drygt 
65 500 skyddsrum som finns i Sverige byggdes mellan åren 1945 och 1992. 
Efter kalla krigets slut minskade nyproduktionen av skyddsrum markant och 
upphörde helt år 2002.2 Sedan andra världskriget hade omkring 200 mil
jarder kronor investerats i byggande och underhåll av landets skyddsrum.3 

Även bunkrar användes för att skapa trygga platser under en epok då 
hot om krig formade människors vardag såväl materiellt som immateriellt. 
I boken Vad är en bunker? En liten hjälpreda for bunkerintressemde definieras 
bunker som "en mindre befastning som i strid skall underlätta eldgivning, 
observation eller stridsledning". 4 Till skillnad från denna svenska definition,
som främst beskriver ett värn i armerad betong, ges bunkern till exempel i 

1. www.msb.se, nedladdad 2013-07-14.
2. Ibid.
3. Rahmani, Ramin, "Skyddsrummen har blivit en dyr historia" i Sydsvenskan 17 juli 2013.
4. Högberg, Leif, Vad iir en bunker? En liten hjiilpredafor b11nkeri11tressmtde (Skurup 2005).
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Tyskland en vidare betydelse av att skydda befolkningen i händelse av krig. 
I de ryska städerna byggdes under andra världskriget så kallade Hochbunker 
ovan jord medan så kallade Tidbunker mestadels byggdes under jord och på 
landsbygden.5 I viss mån byggdes dessa bunkrar även om under kalla kriget 
för att ge skydd mot hotande atombombsanfall. 6

Kalla krigets slut innebar en stor strukturomvandling där tudelningen mel
lan öst- och västblocket upphörde. Det förändrade världspolitiska läget orsa
kade en internationell militär nedrustning med stängningar av baser, övnings
områden och garnisoner runt om i Europa? Denna omfattande omvandling 
har förändrat militärens samhälleliga struktur och betydelse och skapat ett 
slags postmilitärt samhälle. 8 I kölvattnet av denna nedrustning förlorade också
skyddsrum och bunkrar sin huvudsakliga betydelse som skydd för nationens 
befolkning. Men just det falnum att dessa rum byggdes för att stå emot anfall 
och kunna skapa skydd har inneburit att få bunkrar och skyddsrum runt om 
i världen har kunnat rivas eller monteras ned. Mängder av före detta militära 
lämningar står i stället kvar i de postmilitära landskapen som ett slags minnes
märken över en världsordning och en geopolitisk struktur som rådde under en 
stor del av 1900-talet. På så sätt påminner de om en tid före kalla krigets slut 
då hot och oro var en del i många människors vardag, samtidigt som de ges 
nya betydelser och värden i den samhällsordning som formas allt sedan dess.9 

Den här artikeln behandlar hur olika grupper av människor på olika sätt 
använder sig av och förhåller sig till stadens före detta skyddsrum och bunkrar 
i sin vardag. Genom artikelns internationella utblickar är syftet att skapa en 
vidare förståelse för hur betydelsen och bruket av skyddsrum och bunkrar 
som platser för trygghet och försvar omvandlas och ges nya värden och inne
börder. Dessa rum har formats av historiska geopolitiska villkor men genom 

5. Marszolek, Inge & Buggeln, Marc (red,), "Bunker - Orte, Erinnerungen und Fantasmen", 
i Marszolek, Inge & Buggeln, Marc (red.), Bunke,: Kriegsort, Zujlucht, Erinnemngsraum
(Frankfurt am Main 2008), s, 9-28.

6. Friedrichs, Jan-Henrik "Massenunterkunft, Atombunker, Kunstobjekt. Bunkernutzungen
im Nachkriegsdeutschland", i Marszolek & Buggeln (2008), s, 245-260.

7. Se t.ex, Feldmann Eellend, Beate, Visionära planer och vardagliga praktiker: Postmilitära 
landskap i Östmjöområdet (Stockholm 2013).

8, Paralleller kan dras till det postindustriella samhället som formats av den omfattande ned
läggningen av industrier och fabriker, Jfr Strömberg, Per "Funky bunkers: the Post-Military 
Landscape as a Readymade Space and a Cultural Playground", i Boyd, Gary A & Linehan, 
Denis (red.), 01dna11ce: if/ar+Architechture &Space (Burlington 2013), s. 67-84. 

9, Jfr t,ex, Cronqvist, Marie, "Försvinnandets arkitektur: bunkern mellan mentalitet och ma
terialitet", Arsbokl Vetenskapssocieteten i Lund (201 lb), s, 29-36. 
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stora samhälleliga förändringar har de lösgjorts från sin tidigare funktion och 
betydelse och de fyller inte längre sitt ursprungliga syfte i samtiden. Det civila 
bruket av bunkrar och skyddsrum efter kalla krigets slut delas här upp i tre 
huvudsakliga teman. I artikeln benämns det första temat Folkbruk vilket syn
liggör de mer eller mindre oreglerade sätt på vilka människor intresserar sig 
för och använder sig av bunkrar och skyddsrum. I det andra temat används 
begreppet Military chic för att visa hur övergivna bunkrar och skyddsrum este
tiseras för en exklusiv grupp av brukare. Tema tre behandlar hur före detta mi
litära bunkrar ges Kuiturarvsvärden. Gränserna mellan dessa teman bör docj 'k 
förstås som flytande och ej klart markerade. 

Omvandlade rum 

Stadslandskapet rymmer en mängd olika platser som används på många olika 
sätt. Dessa platser kan vara såväl tillgängliga som avgränsade. Men vilka som 
förstås som det ena eller det andra är inte för evigt givet. Snarare är det så att 
de förändras både genom strukturella omvandlingar och genom de sätt som 
människor brukar dem på. Inte sällan är dessa aktiviteter något helt annat 
än vad platserna ursprungligen planerades för. Jag tar den franske sociologen 
Henri Lefebvres teoretiska perspektiv till hjälp för att visa att bunkrar och 
skyddsrum .omvandlas såväl materiellt som symboliskt. Hans rumsliga teori 
är särskilt användbar eftersom den inte enbart inlduderar uppfattningar och 
tolkningar av rum utan även lyfter fram själva livet i rummet. Platser förstås 
därmed som formade i växelverkan mellan det symboliska och det materiella. 
Denna förändringsprocess påverkas av såväl föreställningar som praktiker där 
tid och rum samverkar. Därmed behövs både tillbakablickande och framåt
blickande ingångar för att belysa bunkrars och skyddsrums civila bruk och 
betydelse efter kalla krigets slut.10

Kalla krigets slut innebar samhälleliga förändringar på både global, natio
nell och lokal nivå. Stora arealer av övergivna övningsområden, ett stort antal 
tomma militära byggnader och mängder av bunkrar och skyddsrum behövde 
möta nya ändamål, aktiviteter och brukare. Den stora variationsrikedomen i 
det postmilitära landskapet inlduderar därmed både planerade och oplane
rade platser såväl som tillrättalagda och gränsöverskridande sätt att använda 
platserna. Runt om i världen ägnar sig människor åt en mångfald av nya civila 
aktiviteter som inte ursprungligen var avsedda för dessa tidigare uteslutande 

10. Lefebvre, Henri, The Prod11ctio11 ofSpttce (Oxford [1974] 1991).
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militära platser. Det är människors handlingar och erfarenheter som lösgör 
dessa rum från sina tidigare betydelser och som skapar nya betydelser som kan 
vara vitt skilda från ursprungliga syfte. l l 

Folkbruk 

Redan efter andra världskrigets slut förlorade de flesta bunkrar och skyddsrum 
i den västra delen av Europa sin huvudsakliga betydelse som skydd för be
folkningen vid bombningar och luftangrepp. detta behöll dessa rum till 
exempel i många västtyska städer en viktig betydelse i människors urbana var
dag. Förutom att användas som lagerhallar, värmestugor och nödbespisningar 
fick många bunkrar tiden efter krigsslutet fungera även som bostäder åt flyk
tingar, utbombade, fördrivna och demobiliserade.12 Vissa bunkrar omvand
lades till och med till hotell, biografer, barer och bordeller. 13 På så sätt kan 
bunkrars betydelse andra världskrigets slut beskrivas som "socialpolitiska 
ikoner".14 

Efter andra världskriget etablerades emellertid få nya bunkrar som skydds
och tillflyktsrum i före detta Västtyskland, vilket den tyske historikern Malte 
Thiessen har visat. Enligt honom berodde detta på att bunkrar sågs 
som "särskilt cyniska symboler för naiva säkerhetsillusioner", detta med tan
ke på att enbart en bråkdel av befolkningen under en högst ett par veckor 
kunde hoppas på ett atomsäkert skyddsrum i händelse av atomkrig. 15 Dess
utom skulle den värld som väntade efter en atombombsattack med största 
sannolikhet inte kunna erbjuda en särskilt människovänlig livsmiljö utanför 
skyddsrummet.16 Detta innebär att tyska bunkrar närmast uteslutande präglas 
av minnen av nationalsocialismens platser och Som sådana repre
senterar de en modernismens arkitektur där våld och makt tagit sig rumsliga 
uttryck.17 Generellt kan bunkrar beskrivas som materiella bevis på deras upp
hovsmäns rädslor. Den amerikanske journalisten och författaren Tom Vander-

11. Franck, Karen A. & Stevens, Quentin (red.), Loose Spt1ce: Possibility t111d Diversity in Urbt111
Lift (New York 2006).

12. Hesse, Hans & Purbus, Elke "Vom Luftschutzraum zum Denkmalschutz Bunker in
Köln'', i Marszolek & Buggeln (2008), s .61-74.

13. Friedrichs (2008), s. 245-260.
14. Thiessen, Malte 'Von <ler 'Heimstätte' zum Denkmal:Bunker als städtische Erinnerung-

sorte -das Beispiel Hamburgs", i Marszolek & (2008), s. 45-60.
15. Ibid.
16. Friedrichs (2008), s. 245-260.
17. Marszolek, Inge & Buggeln, Marc (red.), (2008).
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bilt beskriver bunkrar som abstrakta domedagsscenarier i hård betong och att 
de som sådana fysiskt förkroppsligar det förflutnas mardrömmar och skräck.18 

I mars 2010 såldes för 220 000 kronor en av de kärnvapensäkra bunkrarna 
på den engelska landsbygden på Ebay. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet 
var efterfrågan på en sådan tvårumsbunker drygt fyra meter under marken 
stor, men att de människor som köpt en bunker för att bruka den som som
marställe ofta blivit desillusionerade. Bunkrarna är inte gjorda för att bo i och 
de ligger ofta långt från samhällelig service.19 Att omvandla en bunker till per
manent bostad visar sig ofta långt svårare än vad köparna förställt sig. Detta 
fick, enligt en artikel i tidningen Norra Skåne, en man erfara då han ansökte 
om bygglov hos miljö- och byggnämnden i Osby. Förutom att radonhalten 
i bunkern var allt för hög tillät kommunens detaljplan inte några bostäder i 
området. Dessutom uppfyllde bunkern inte de krav som satts av byggnadsla
gen och Boverkets byggregler.20 Detta exemplifierar att ett civilt bruk av före 
detta militära bunkrar ofta försvåras av de stora krav sanering och drift 
som ställs vid en omvandling. Trots detta finns det många gånger ett stort in
tresse att bruka de stora bergrummen civilt, vilket bland annat den över 5 000 
medlemmar stora stockholmsbaserade facebook-gruppen "Hjälp oss att köpa 
en bunker" visar. Enligt en artikel i Dagens Nyheter har denna grupp haft pla
ner att starta någon slags föreningsverksamhet i bergrummet. Oavsett vilket 
såg initiativtagaren det som ett "ädelt syfte som är värt att donera en slant till, 
om inte annat för att kunna titulera sig bunkerdelägare" 

I den över 400 sidor långa tråden "Sveriges riksbunkrar" på internetforum
et Flashback diskuteras och jämförs kunskap om ett flertal hemliga bergrums 
eventuella existens och syfte att skydda betydelsefulla personer i händelse av 
krig. Här florerar rykten och myter om bergrummen och dess verksamheter 
samtidigt som flera användare efterfrågar en högre sanningshalt och fakta
granskade uppgifter. och andras påstådda erfarenheter av militära öv
ningar med koppling till olika bergrum runt om i Sverige används som belägg 
för riksbunkrarnas vara och icke vara. 

Kan inte komma med någon direkt konkret information men ifall det 
skulle finnas någon bunker i dignitet för att kunna användas som riks-

18. Vanderbilt, Tom, Survival City: Ad11ent11res Among the Ruins of Atomic AmeriClt (New York
2002).

19. "Bunker såld för 220 000", i Svenska Dagbladet 9 mars 2010.
20, "Stanley får inte något bygglov för sin bunker", i Norm Skåne 12 juni 2009.
21. Damberg, Jenny; "Hjälp oss köpa en bunker", i Dagens Nyheter 23 december 2008.
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bunker i Tivdeskogarna skulle jag bli förvånad. Är uppväxt inte allt för 
långt därifrån och har en farfar och gammelfarfar som har jobbat hela 
sina liv (sen typ 20-30 talet och framåt) i de skogarna och båda har 
stort intresse för historia/militärhistoria, hade en så stor anläggning 
som en <riksbunker, funnits där hade de troligtvis vetat nåt om det. 
Däremot finns det ett bergrum i Finnerödja inte långt från Tiveden 
som militären tidigare har lagrat olja och annat i, långt ifrån tillräckligt 
stort för något som skulle kunna tro att det är en 'riksbunker' men 
ibland kan bli det en höna av en fjäder ... 22

Få verkar emellertid ha gett sig ut på så kallad urban utforskning för att 
försöka säkerställa var just dessa riksbunkrar går att finna och hur de faktiskt 
har utformats. I stället är det riksbunkarnas roll och funktion i kalla krigets 
Sverige som oftast diskuteras. Signaturen "gärningsman" får exemplifiera de 
resonemang om Sveriges geopolitiska position under kalla kriget som ofta dy
ker upp i tråden. 

Jag har en pensionerad släkting som en gång i tiden var en höjdare 
inom FM och haft lite ett ansvar för bergsrum, bunkrar etc, kan inte 
gå in på grad eller så för att inte röja min eller hans identitet men 
det handlar om en som tillhört toppskicktet. Eftersom jag läst lite 
om "riksbunkrar" här på flashback så kände jag mej tvungen för ett 
tag sedan fråga honom om det fanns något sånt och han undrade vad 
jag menade med det (antar att ordet riksbunker inte används i dom 
kretsarna), och jag sa att det var dit regeringen och högre ämbetsmän 
flydde vid krig och han blev allvarlig och nickade på huvudet och sa 
något i stil med «oh ja, visst finns det såna» och blev tyst och fokuserad 
och jag ville inte pressa honom för det syntes att tystnadsplikten är 
något som han tar väldigt hårt på. / .. . / Han är även övertygad om att 
ryssarna känner till dom flesta om inte alla bunkrar för han nämnde 
två svenska spioner och en av dom som gav så mycket information till 
Sovjet att hela försvarsmakten fick ändra om hela sin struktur. Men 
han berättade öppet om vilkas städer som faktiskt finns/fanns under 
marken och hur allt är planlagt in i minsta detalk (sic), hur psykologer 
valt att forma rum och fårg, att det finns lokaler tänkt att vara som 
apotek och mataffårer för att skapa en så naturlig miljö som det går 
under marken etc. 23

22. Flashback forum, signaturen "Roger Workman", 5 augusti 2008, nedladdad 2013-06-13.
Stavning enligt originalet.

23. Flashback forum, signaturen"Gärningsman", 5 maj 2009, nedladdad 2013-06-13.
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Förutom dessa mer mytologiserande inlägg finns på webben även ett flertal 
bloggare som ägnar sig åt att beskriva och diskutera bunkrar och skyddsrum 
och hur dessa byggdes och etablerades i Sverige under kalla kriget. I sin blogg 
"Kalla krigets historia" och på facebook-kontot med samma namn skriver 
Hans J om kalla krigets mer eller mindre kända historia där han konstaterar att 
"det kalla krigets krav formade hela vårt samhälle på fler sätt än man först kan 
tro" .24 I flera blogginlägg har Hans J intresserat sig för skyddsrummen i Stock
holm med en strävan att bortom de skrönor och myter" som beskriver vad 
som döljer sig under marken i den svenska huvudstaden. Här behandlas ingå
ende bland annat atomgaraget under Klara kyrka, skyddsrummet Johannes och 
Katarinabergets skyddsrum. Bloggaren kombinerar sin beskrivande och i viss 
mån samhällsanalyserande text med såväl historiska som nytagna fotografier 
och illustrationer över skyddsrummen.25 På så sätt följer Hans J den struktur 
som Sveriges Televisions serie "Hemliga svenska rum'' anlägger, där en jour
nalist besöker ett antal ofta före detta militära platser och anläggningar. Med 
rubriken "Det här handlar om det hemligaste av allt hemligt" åker journalisten 
i ett av avsnitten till "Sveriges reservhuvudstad". Avsnittet handlar om samma 
riksbunker som ägnats så stor uppmärksamhet i Flashback-forumet. 

På nätets forum om urban exploration är frågan om var den så kallade 
Riksbunkem är lokaliserad? Det är alltså platsen för var rikets ledning 
ska befinna sig i händelse av krig. Det är ett ständigt återkommande 
och hett diskussionsämne. I dag ska vi berätta var den har funnits, 
var den idag kan vara lokaliserad. Riksbunkern är internet-termen för 
platsen där regering, riksdag och kungahus ska ta och skyddas i 
händelse av krig. För första gången i svensk tevehistoria berättar vi hur 
man resonerat och planerat runt rikets säkerhet och ledning.26 

Ar 2008 började författarna till den stora Bunkerboken, Tim Eriksson och 
Alexander Olsson, sin dokumentation av militära platser och områden som 
tidigare dolt sig bakom förbudsskyltar och avspärrningar, "innan det försvann 
helt". Visserligen handlar inte boken enbart om bunkrar men författarna har 
valt att sammanfatta allt från små skyttevärn till stora kustartillerianläggningar 

24. http://hjak.se/info/, nedladdad 2013-06-13.
25. Se även journallisten Johan Lindbergs blogg i Svenska Dagbladet "Mitt Stockholm" och

inlägget "Här skulle Stockholm skyddas från en atombomb". http://blog.svd.se/mittstock
holm/2013/09/ l 7 /har-skulle-stockholm-skyddas-fran-en-atombomb/, nedladdad 2013-
09-17.

26. http:/ /www.svt.se/hemliga-svenska-rum/#./det-har-handlar-om-det-hemligaste-av-allt
hemligt? &_suid= 13 78637 6690600715 271194577 4626, nedladdad 2013-08-21.
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med detta begrepp. Boken är deskriptiv och presenterar fakta och bilder från 
platser som det enligt författarna enbart är mycket få personer som tidigare 
har sett. Genom sitt bidrag vill de bevara en del av den svenska militärhisto
rien som "gått förlorad för alltid". 27 

Den tidigare nämnda boken Vad är en bunker? publicerades år 2005 och 
var den första i raden av publikationer som ger vägbeskrivningar och gui
der till militära lämningar i Sverige och i Norden.28 De flesta av denna ka
tegori böcker är skrivna av militärhistoriskt intresserade personer, de riktar 
sig till militärhistoriskt intresserade personer och har i flera fall getts ut på 
förlaget Fort och Bunker. Syftet med dessa publikationer är sammantaget att 
visa vägen till militärhistoriskt intressanta sevärdheter som riskerar att falla 
i glömska. Särskilt i boken Stockholms glömda bunkrar betonas vikten av att 
synliggöra de mer problematiska sidorna av den svenska historien. Här anges 
även koordinater och ges instruktioner till urbana utforskare som vill finna de 
militära lämningar som finns kvar i stadslandskapet. 

Bunkrar och skyddsrum ges i detta folkliga bruk särskilda symbolvärden 
som har mycket lite med ekonomiska värden att göra. Snarare handlar det i 
stor utsträckning om människors behov att känna delaktighet i den lokala mil
jön och att knyta sina egna erfarenheter till denna postmilitära kontext med 
mörka förtecken. 29 Under närmare 70 år av 19OO-talet präglade krigshot den 
svenska samhällsstrukturen. Särskilt kalla kriget är en epok i kulturhistorien 
då mycket var hemligstämplat och sällan uppmärksammats som en otrygghet 
i den svenska vardagen.30 Det folkliga bruket av bunkrar och skyddsrum visar 
på värdet i att synliggöra och försöka förstå dessa platsers tidigare så hem
liga men även vardagliga betydelse för människor, såväl i det förflutna som i 
samtiden. I det postmilitära landskapet kan de nu övergivna bunkrarna sägas 
bli symboler för medborgarnas trygghet och säkerhet under en epok före kalla 
krigets slut då hot och oro formade såväl världsordning som vardagsliv. 

27. Eriksson, Tim & Olsson, Alexander, Bunkerboken: Hundra år av svenska kustbefiistningar
(Skurup 2011).

28. Se t.ex. Högberg, Leif & Ohlsson, Jan Erik, Militär utflykt: En vägvisare till militärhistoriska
sevärdheter i Sverige, (Skurup 2006) & Noren, Karl-Gunnar, Stockholms glömda bunkrar:
Guiden till andra världskrigets fasta jö,war (Stockholm 2007).

29. Jfr Svensson, Birgitta. "Kulturarv och identitetspolitik", i, Jönsson, Lars-Eric & Svens
son, Birgitta (red.), I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv (Stockholm
2005), s. 138-152.

30. Jfr Cronqvist, Marie "Kalla krigets eftersläpningar", i, Linderoth, Andreas (red.), Kriget som
aldrig kom: 12forskare om kalla kriget (Karlskrona 201 la), s. 210-219.
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Military chic 

Mellan åren 1945 till 1985 beordrade Albaniens diktator Enver Hoxha att 
750 000 bunkrar, så kallade "concrete mushrooms", skulle byggas runt om i 
landet, såväl i städerna som på landsbygden. Efter kalla krigets slut upphörde 
det militära bruket av dessa bunkrar som nu i stället vittnar om diktatorns 
paranoia i landets förflutna. Dess samtida och framtida civila bruk utgör 
därmed en stor utmaning både ideologiskt och materiellt, Många albaner 
förknippar dem med ett traumatiskt förflutet och försöker i möjligaste mån 
glömma bort att de finns, eller i alla fall ignorera dess närvaro i landskapet. 
Samtidigt har bunkrarna använts på en mängd olika civila och ofta oregle
rade sätt, som allt ifrån häststall till flyktingbostäder. Som kontrast till detta 
finns även den mer planerade visionen att omvandla flertalet av dessa tusentals 
bunkrar till turistverksamheter med funktioner som presentshopar och 
små eko-hotel.31 

Att konst och kultur används för att "ladda om" före detta militära 
anläggningar, som exempelvis bunkrar och skyddsrum, och därmed ge dem 
mer positiva och mer attraktiva värden i termer av urban förnyelse har bland 
annat forskarna i samhällsplanering Robert Freestone och Chris Gibson visat 
i flera studier,32 Detta kan exemplifieras bland annat av "Sammlung Boros"
i Berlin där reklammannen Christian Boros har ställt ut sin konstsamling i 
en 3 000 kvadratmeterstor betongbunker i Berlins stadsdel Mitte. Enligt en 
artikel i tidskriften Fokus vill Boros "fylla ett Tredje-riket monument med 
den högsta formen av intellektuell frihet - konst" På det före detta militära 
övningsområdet Bungenäs i Fårösund på Gotland har en privat investerare 
ambitionen att omvandla 150 bunkrar till så kallade strandbunkrar med hög 
standard. 

En strandbunker har ingen egen tomt. Invånarna kommer inte att få 
anlägga rabatter eller sätta upp staket. Den säregna naturen ska bli 
bunkerinvånarnas trädgård. Och intresset för den här formen av fri
tidsboende är enormt. Bolaget har en lista på 300 personer som vill 
köpa sig en strandbunker.34 

31. http://blog.concrete-mushrooms.com/?page_id= 112, nedladdad 2013-07-13.
32. Freestone, Robert & Gibson, Chris, "The Cultural Dimension of Urban P lanning Strat

egies: An Historical Perspective", i Mondus, Javier F. & Guardia Manuel. (red.), Culture,
Urbanism 1111d Plmming (Aldershot 2006), s,21-42.

33. Larsson, 'Therese, "Konst fyller nazibunker", i Fokus, 5 september 2008.
34. Feldmann Eellend (2013).
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I visionerna för dessa strandbunkrar används områdets militära förflutna 
för att skapa ett särskilt slags mervärde, en exldusivitet och estetik anpassad till 
en ny köpstark målgrupp. 

I Tyskland, och även Holland, har det sedan 1990-talets senare år blivit 
allt vanligare att före detta så kallade "Hochbunker" designas och byggs om 
till exklusiva bostäder. Så har till exempel arkitektbyrån bunkerwohnen.de 
specialiserat sig på en sådan omvandling. De ser det som en "spännande upp
gift" att kunna erbjuda en attraktiv arkitektur samtidigt som byggnadsverkets 
historiska identitet anges kunna bibehållas. Under rubriken "Fredstider för 
bunkrar" beskriver de sitt arbete som en chans att på ett "fredsälskande sätt" 
omvandla de före detta skyddsrummen så att de integreras i bostadsområdenas 
strukturer.35 Denna omvandling riktar sig således till en helt annan målgrupp 
än de bostadslösa människor som bosatte sig i Tysklands bunkrar omedelbart 
efter kriget.36 I stället används även i detta exempel särskilda värden av estetik 
och design för att betona bunkerboendets exklusivitet och attraktivitet.37 Ge
nom en sådan estetiseringsprocess omdefinieras alltså bunkarnas tidigare syfte, 
värden och al<tiviteter för att anpassas till ett civilt bruk som snarare kan kopp
las till konsumtion, underhållning och harmoni.38 Denna omvandling kan 
beskrivas som rnilitary chic och går att jämföra med liknande omvandlingar 
av före detta industriområden där historiska byggnader används för att skapa 
attraktivitet för nya invånare.39 I en sådan estetisering av före detta militära 
platser och byggnader kan emellertid värden av exldusivitet också användas för 
att dölja en pågående uteslutning av människor. Genom att byta ut begreppet 
exldudering mot exldusivitet görs alltså det postmilitära landskapet till något 
attraktivt och eftersträvansvärt. 

Kulturarvsvärden 

Våren 2013 släpptes den internationella nyheten att man 15 meter under mar
ken i Rom funnit Mussolinis tolfte, senast byggda och mest hemliga, bunker. I 

35. http:/ /bunkerwohnen.de/dle-architekten, nedladdad 2013-08-02.
36. Jfr Friedrichs (2008).
37. Jfr t. ex. Storm, Anna, Hope and Rust: Reilzterpreting the Industrial Plilce in the Late 20th 

Cent/Il')' (Stockholm, 2008).
38. Strömberg (2013).
39. Jfr Feldmann Eellend (2013). Jfr även Tagliaferri, Mariarosaria. I11d11strial chic. Reconoerting

Spaces, (Savigliano 2006) & Willim, Robert, Industrial cool: Om postindustriella fabriker
(Lund 2008).
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likhet med tidigare funna bunkrar från Mussolinis tid ska även denna bunker 
omvandlas till en turistattraktion där besökare ges möjlighet att via så kallade 
touchscreen-skärmar få lära sig mer om andra världskrigets historia. För att 
skapa rätt atmosfär kompletteras de guidade turerna av sirener som ljudef
fekter.40 Att omvandla före detta bunkrar till upplevelsecenter är inte unikt 
för Italien. I Danmark har till exempel den tidigare helt slutna Ejbybunkern 
på Vestvolden, som var en del av Köpenhamns befästningar fram till kalla 
krigets slut, byggts om till ett så kallat upplevelse- och förmedlingscentrum. 
Här kan man bland annat pröva på att vid ett interaktivt operationsbord "i 
bästa actionstil vara kontraspion i ett mobilspel och försöka förhindra ett tred
je världskrig som kontrollofficer".41 Även i Wurzenpass/Kärnten i Österrike 
hälsas besökarna välkomna till ett bunkermuseum i den bunker som 
mellan åren 1963 till 2002 sades utgöra landets största försvarsanläggning. 
Här erbjuds guidade mrer i den 11 400 kvadratmeter stora museibunkern där 
besökaren leds genom tunnlar och passager fram till en försvarsanläggning i 
sitt originalutförande, vilket enligt museets hemsida garanteras vara en oför
glömlig upplevelse,42 

I Tyskland lockas besökare till hemlighetsfulla och länge otillgängliga un
derjordiska bunkrar som nu omvandlats till turistattraktioner. Till skillnad 
från de oreglerade aktiviteter som äger rum när urbana utforskare tar sig ge
nom avspärrningar och låsta grindar har föreningar som "Berliner Unterwel
ten" bidragit till ett mer reglerat, och även ekonomiskt lönsamt, bruk där 
bland annat bunkrarnas mörka förflutna omvandlats till ett attraktiv militärt 
kulturarv. Varje år deltar omkring 100 000 besökare i professionellt guidade 
turer i Berlins underjordiska rum. På så sätt tillgängliggörs och tematiseras en 
stor del av stadens och landets tidigare okända historia. Vid dessa visningar 
betonas de mer äventyrliga och hemlighetsfulla aspekterna av Berlins under
jordiska rum, vilket historikern Nicole Mehring har visac.43 

40. T.ex. Pfeiffer, Eric "Mussolini's "most secret" bunker discovered beneath historie Roman
structure': i, Yahoo News 22 mars 2013, http://news.yahoo.com/blogs/sideshow/mussoli
ni-most-secret-bunker-discovered-beneath-historic-roman-0 15 542 5 30 .html, nedladdad
2013-06-19.

41. http://www.realdania.dk/Presse/Nyheder/2012/Ejbybunkeren 140912.aspx, 
2013-06-19.

42. www.bunkermuseum.at, nedladdad 2013-06-19.

nedladdad

43. Till skillnad från i Rom, där Mussolinis nyligen funna bunker snabbt omvandlas till tu
ristattraktion har Hitlers Fiihrerbunker i Berlin inte gjorts tillgänglig för besökare. Först
2006 sattes en informationsskylt upp på den plats där bunkern en gång legat medan de
underjordiska rummen förstörts eller fylles med grus och sand. http://berliner-unterwelten.
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Denna typ av upplevelseturism kallas ofta "dark tourism" och innefattar 
en turism som riktar sig mot tragedins och skräckens platser. Bunkrar och 
skyddsrum rymmer ofta svåra berättelser och erfarenheter av krig. De kan 
med sina fysiska och kulturella minnen hjälpa oss att förstå och synliggöra 
ohyggliga delar av vår historia som annars riskerar att falla i glömska. Men kri
tiska röster har höjts mot upplevelseturismens sätt att omvandla dessa mörka 
platser till attraktiva besöksmål med krav på lönsamhet. Om de enbart kopplas 
till kulturarv med attraktiva värden riskerar svåra berättelser och komplicerade 
samhällsprocesser som hänger ihop med geopolitisk ordning och samhälleliga 
problem att förringas och kanske även negligeras. Det har visat sig att upple
velseindustrin som framgångsrik ekonomisk sektor sällan rymmer möjligheter 
att använda kulturarvet för kritiska reflektioner över det förflutna.44 Kultur
arv är mångfacetterade och handlar om människovärden och minnespolitik, 
men den process där vissa delar av det förflutna utnämns till kulturarv äger 
alltmer rum på en global marknad där kulturarvets ekonomiska betydelse är 
utslagsgivande. Detta innebär att även militära kulturarv kommodifieras och 
kopplas till ekonomiska och politiska värden där det förflutna väljs ut och 
används som en vara.45 

Historikern Marie Cronqvist har beskrivit hur bunkrar efter kalla krigets 
slut estetiseras och tillskrivs nya värden och meningar. Enligt Cronqvist är den 
militära kulturhistorien, till skillnad från den industriella, ett dolt kulturarv. 
Även konstvetaren Per Strömberg har beskrivit kalla kriget som ett hemligt 
kulturarv.46 Strömberg har vidare pekat på att det i de fall som lämningar från 
kalla kriget, exempelvis bunkrar, har kunnat användas som attralztiva kultur
arv i olika platsers marknadsföring så är det just denna hemligstämpling som 
genom nostalgi och upplevelselusta anses kunna locka besökare. Men Ström
berg har också visat att kalla krigets attraktionsvärde främst går att använda 
när försvarsanläggningar omvandlas till utställningsrum, konsertlokaler eller 
andra upplevelserum.47 

de/fuehrer-bunker.328.1.html, nedladdad 2013-06-19. 
44. Se t.ex. Sharpley, Richard & Stone, Philip R, (red.), The Darker Side o/Thwel: The Theory

andPractice of Dark Tourism. Aspects ofTourism Series (Bristol 2009).
45. Svensson (2005).
46. Cronqvist (201 la) & Strömberg, Per, "Funky bunkers. Konsten att göra kalla kriget coolt",

i, Linderoth, Andreas (red.), Kriget som aldrig kom: 12 fimkare 0111 kalla kriget (Karlskrona
2011).

47. Jfr Cocroft, Wayne & Schofield, Arthur John, Fermome Heritage: Diverse Legacies of the Cold
W'tir (California 2009).
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Begreppet military chic, som introducerades ovan, kan också synliggöra 
hur kulturarvets värden i det globala samhället alltmer kopplas till attraktivitet 
och ekonomisk betydelse. I likhet med omvandlingen av industriområden till 
rekreations-, kreativitets- och turistlandskap estetiseras dessa före detta militä
ra miljöer.48 Detta innebär att de delar av det militära materiella och immate
riella förflutna som väljs ut för att skapa attraktiva, upplevelsebaserade besöks
mål för turism och rekreation har en starkare koppling till ekonomiska värden 
i ett globalt konsumtionssamhälle än till identitetsskapande människovärden i 
termer av delaktighet och tillhörighet. I dessa processer finns dessutom sällan 
plats för kritiska reflektioner över vilka delar av det förflutna som väljs ut res
pektive fördunklas. När likriktade attraktivitetsvärden får styra i urvalsproces
sen av vad som ges kulturarvsstatus riskeras komplicerade meningsskiljaktiga 
kollektiva minnen att väljas och till sist glömmas bort.49 

Bunkerbruk och minnespolitik 

Vi har sett att bunkars attraktionsvärde i huvudsak kan sägas vara kopplat 
till en estetisering av kulturarvet, där anläggningarnas nya funktioner är rela
terade till nöjen, konsumtion och rekreation.SO I denna artikel har visats att 
när omvandlingen av bunkrar och skyddsrum ges ekonomisk betydelse kan 
det ses som ett generellt uttryck för en tilltro på att det förflutna kan stärka 
platsernas marknadsvärde och därmed öka deras attraktivitet för investerare 
och mer köpstarka brukargrupper.51 Men i en sådan planerad och eftersträvad
statusförhöjning finns det en överhängande risk att de mer problematiska de
larna av samhällets förflutna förringas eller i värsta fall glöms bort.52 Därmed 
behövs ett kritiskt perspektiv på hur till exempel militära miljöer omvandlas 
till områden som görs attraktiva för nya köpstarka grupper av investerare och 
invånare. Ett sådant perspektiv visar också att det lokala och mer folkliga sö
kandet efter kunskap om ett tidigare dolt förflutet, bland annat hos bloggare 
och populärvetenskapliga journalister, i denna kontext kan beskrivas som ett 
motstånd mot en sådan befarad minnesförlust. 

48. Willim (2008).
49. Svensson (2005).
50. Strömberg, Per (2011).
51. Se t. ex. Zukin, Sharon, Naken stad: autentiska urbana platsers liv och fo1fall (Göteborg

2011).
52. Jfr Hesse & Purpus 2008) s. 61-74 , jfr även Jönsson, Lars-Eric. & Svensson, Birgitta "Ord

på vägen", i, Jönsson & Svensson ( 2005), s. 8-24.
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Minnesbilder av beredskapen ett viktigt insamlingsarbete 

Recension av Carina Ahlqvist, Annika Nordström och Birgitta Skarin-Fryk
man (red.), Vardagsliv under andra världskriget: Minnen fi'ån beredskapstiden i
Sverige 1939-1945, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 
(DAG), Göteborg, 460 s. ill. 

Beredskapsåren under andra världskriget i Sverige upphör aldrig att intres
sera. Tidsperioden torde utan tvekan vara en av de mest utforskade och mest 
uppmärksammade i historieskrivningen, vare sig det gäller den mer allmänna 
vetenskapliga historieforskningen, inklusive det särskilda området militär
historia, eller mer populärhistoriskt inriktade studier. Bara i det så kallade 
SUAV-projektet {Sverige under andra världskriget) vid Stockholms universitet 
producerades under 1970- och 1980-talen ett tjugotal akademiska avhand
lingar om tidsperioden ur ett svenskt perspektiv och även efter det har det 
med jämna mellanrum kommit avhandlingar i historia med beredskapsåren 
i fokus. Om man tittar specifikt på det militärhistoriska fåltet är studier om 
den svenska beredskapens förutsättningar och verldighet givetvis mycket stort, 
men icke desto mindre har det nu kommit ytterligare en bok, i form av en 
antologi som lyfter fram enskilda personers egna vardagliga berättelser från 
andra världskrigets år, med titeln Vardagsliv under andra världskriget: Minnen 
finn beredskapstiden i Sverige 1939-1945. 

Insamlingsprojektet igångsattes 2007 av Dialekt-, ortnamns- och folkmin
nesarkivet i Göteborg (DAG), med Birgitta Skarin-Frykman, professor i etno
logi, som initiativtagare och projektledare. En särskild frågelista skapades med 
syfte att söka information om hur kriget påverkade människors vardagsliv, 
tankar och känslor, krigets närvaro under fritid och nöjesliv, frågor om mat 
och !<läder och hur man hanterade olika problem som kriget förde med sig. 
Frågelistan skickades därefter ut till pensionärs- och hembygdsföreningar, bib-



Militärhistorisk tidsl<rift 2013 

liotek och studieförbund i Västsverige. Information om projektet publicerades 

också i dagspressen. Intresset att delta var stort och det inkom över 450 skrift

liga berättelser samt även inskickat material i form av tidningsklipp, inkallelse

ordrar, ransoneringskuponger och mycket annat. Ur det insamlade materialet 
valdes ett 40-tal individuella berättelser som tryckts i sin helhet i bokens första 

del, dessutom valdes som del två i boken ett 25-tal olika teman under vilka 
man sammanförde liknande erfarenheter och berättelser från olika personer. 

Sammantaget har det blivit en omfattande och diger bok med 460 väl
matade sidor inklusive bilder och foton. Det handlar här alltså verldigen om 

historia "underifrån", ett stort antal berättelser om det som vanliga människor 
i olika åldrar, kön och samhällspositioner särskilt minns från beredskapsåren. 
Allt från det vardagliga pysslet med ransoneringskuponger och uppfinningsri

kedomen att få fram mat och andra bristvaror, till minnen och realctioner på 

särskilda händelser under kriget ute i Europa och även större militära olycks
händelser i Sverige. I boken är det just "berättelsen" som står i fokus, vilket 

blivit något av en vetenskaplig trend de senaste åren. Här handlar det dock om 

att det är källmaterialet - beredskapsårens samtida befolkning - som talar till 
och berättar direkt för läsaren. Det ger en stark närvarokänsla och det behövs 

inte många sidors läsning innan man konkret sugs in i 1940-talets tidsanda. 

Det stora antalet berättelser ger sammantaget en intressant detaljrikedom om 
beredskapsårens vedermödor och glädjeämnen. I boken missas knappast nå

got av vikt som hände i Sverige dessa år. Trots underifrånperspektivet med var

dagslivet i centrum berörs alla de större politiska händelserna, krigsutbrottet, 
den svenska neutralitetspolitiken, mobiliseringen, inkallelser, transiteringstra

fiken, bombnedslag i Sverige, Finlandshjälpen och mycket annat. 
Boken Vardagsliv under andra världskriget: Minnen från beredskapstiden i 

Sverige 1939-1945, ger kanske inte så mycket ny information om beredskaps

åren i Sverige när det gäller, vare sig det politiska skeendet eller förutsättning

arna för vardagslivet med livsmedelsransoneringar, nationell propaganda och 
ett snabbt uppbyggt kontrollsamhälle och en expanderande myndighetsap

parat - där har den tidigare vetenskapliga forskningen som sagt varit omfat
tande. Men bokens alla vardagliga berättelser, dess detaljrikedom och "underi

frånperspektivet" ger sammantaget ändock ett viktigt bidrag till den historiska 

minnesbanken om andra världskrigets år. Boken är läsvärd, man fastnar lätt 
i både intressanta och roande berättelser och har svårt att inte bli nyfiken på 

nästa berättelse och vilja läsa vidare. Det är i sig ett mycket gott betyg. 

Johnny Wijk 
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Slagskeppet Tirpitz öde - sjökrigshistoria med ett mänskligt ansikte 

Recension av Patrick Bishop, Uppdrag Tirpitz: Så sänktes Hitlers största slag
skepp. Fischer & Co, Stockholm 2013, 441 s., il!. 

Snart 70 år efter det andra världskrigets slut, dominerar skildringar av detta 
krig alltjämt den militärhistoriska litteraturutgivningen. Frågan infinner sig 
därför huruvida det fortfarande finns några nya infallsvinldar, tolkningar eller 
berättelser att föra fram, eller om allt redan har skrivits? 

Genom att göra nedslag i utgivningen står det i alla fall ldart att berättelser 
om slagskepp fortsätter att finna intresserade läsare världen över. Detta trots att 
det sista slagskeppet (franska Jean Bart) färdigställdes för snart 60 år sedan och 
trots att fartygstypen faktiskt var marinstrategiskt föråldrad redan efter det för
sta världskriget. Flera av de stora slagskeppen, exempelvis det japanska Yamato 
och det amerikanska Missouri, har med tiden fått en närmast mytologisk status 
och förekommer numera som kulturella fenomen i allt från dikter till långfil
mer. Ett av de på goda grunder mest legendomspunna slagskeppen är det tyska 
Tirpitz som redan under kriget var ryktbar under det fängslande epitetet "Nor
dens ensamma drottning". Det är just Tilpitz och hennes dramatiska öde som 
den brittiske militärhistoriske författaren Patrick Bishop har valt att skildra i sin 
bok Uppdrag Ti1pitz: Så sänktes Hitlers största slagskepp (Target Ti1pitz: X-Craft, 
Agents and Dambusters: the Epic Quest to Destroy Hitler '.r Mightighest Warship). 

Patrick Bishop (född 1952) är ursprungligen journalist och arbetade under 
drygt 30 år som utrikes- och krigskorrespondent för ett flertal av de större 
brittiska tidningarna bland annat Sunday Times och Daily Telegraph. Han de
buterade som författare 1982 med en skildring av Falldandskriget. Sitt pu
blika genombrott fick han med den kritikerrosade boken Fighter Boys (2003) 
vilken gav nya perspektiv på slaget om Storbritannien ur de unga jaktpiloter
nas perspektiv. Bishop har därefter fortsatt att skörda framgångar framförallt 
med skildringar av det brittiska flygvapnets historia i till exempel The Battle 
oj Britain (2009), Wings (2012) och särskilt det tunga bombflyget i Bomber 
Boys (2007). Men han har även skrivit ett antal böcker om brittiska armens 
insatser i Afghanistan. Oavsett tema, är hans perspektiv alltid berättelsen om 
den enskilda människans upplevelse av krig. Han har under den senaste tio
årsperioden etablerat sig som en av Storbritanniens mest ansedda militärhis
toriska författare. 

Thpitz sjösattes 1 april 1939 och namngavs efter storamiral Alfred von 
Tirpitz (1849-1930), den tyska flottans kraftfulle ledare och tillskyndare 
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under det tidiga 1900-talet. Tirpitz var den tyska marinens stolthet (efter 
systerfartyget Bismarck), och vid fårdigställandet 1941 det enskilt slagkrafti

gaste artillerifartyget i Europa. Hennes storlek medgav en synnerligen stryk
tålig konstruktion med tung bepansring och artilleribestyckning. Kombinerat 
med hög fart, väckte hon beundran, avund och fruktan hos såväl allmänhet 
som yrkesmän. Hon var av central betydelse för den tyska marina strategin 
och krigföringen till sjöss. Genom detta blev hon också av central betydelse i 
den brittiska marina strategin, inte minst avseende skyddet av den livsviktiga 
sjöburna försörjningen. Boken är en skildring av den marinstrategiska duell 

Tirpitz gav upphov till. Tyska handlingsalternativ och valmöjligheter ställdes 
mot dess brittiska motsvarigheter, och i skärningspunkten fanns de enskilda 
människoöden ur vilkas perspektiv Bishop valt att beskriva konsekvenserna. 

Författaren har valt ett brett anslag i skildringen av hur Tirpitz kom att 
hamna i centrum för de bägge kontrahenternas strategi. För att förklara den 
tyska marina strategin, att med ytfartyg hota den brittiska sjö burna handeln, 
beskrivs samtliga tyska operationer med slagskepp ingående. Han börjar med 
de första operationerna 1940, över jakten på Bismarck 1941 och gatloppet 
genom den Engelska kanalen med slagskeppen Gneisenau och Scharnhorst 
1942, till slaget vid Nordkap 1943 vilket slutade med Scharnhorsts undergång. 
Likaså beskrivs samtliga större brittiska ansträngningar att påverka eller sänka 
Titpitz. Detta inl<luderar kommandoräden mot torrdockorna i franska Saint

Nazaire 1942, operationerna med bemannade torpeder och miniubåtar 1942 
och 1943 samt de omfattande flyganfallen 1941-1944. Totalt utsattes Tirpitz 
för hela 36 olika operationer varav 24 flyganfall. Bishop har därför valt att sär

skilt fördjupa sig i några av de mer spektakulära operationerna med undervat
tensfarkoster och med tungt bombflyg. Han uppmärksammar också betydel
sen av den norska motståndsrörelsens insatser. Dessa var ofta helt avgörande 
för de brittiska operationerna och skedde inte sällan mitt framför ögonen på 

ockupationsmakten och under ständigt hot från kollaboratörer och quislingar. 
Bishop konstaterar att den brittiska marina strategin närmast kunde lik

nas vid en patologisk fixering vid Ti1pitz. Denna var ingalunda begränsad till 
premiärminister Winston Churchill, även om han personligen periodvis var 
starkt pådrivande. Det var Churchill som kallade Ti1pitz för "the Beast" yttrat 
med grym beslutsamhet följande en diskussion om fartyget, "The crippling of 
this ship would alter the face of the war, and the loss of 100 machines or 500 
airmen would be well compensated for." Britternas fixering ledde till att stora 

allierade resurser bands och oerhörda uppoffringar, inte minst mänsldiga gjor
des närmast i onödan. Detta då tyskarna å sin sida var närmast lika fixerade 
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vid tanken på att inte förlora fartyget, inte minst Hitler själv som upprepade 
gånger förbjöd operationer som allt för riskfyllda. Bishop konstaterar också att 
Tirpitz genom hela sin tillvaro därför var en sällsynt misslyckad tillgång jäm
fört med ubåts- och flygvapnen. Skydd, underhåll och reparationer av Tirpitz 
krävde mycket stora resurser som bättre behövdes på andra fronter. Fartygets 
faktiska krigsinsats blev att hon höll sig flytande och därigenom förblev en 
garant för strategin in being" det vill säga ett ständigt hot som band 
upp motståndarens likvärdiga resurser, för hennes massiva åtta 38 cm kanoner 
till trots - något fartyg sänkte hon aldrig. Hennes slut, som offer för en räd 

med tungt bomflyg den 12 november 1944, framstår som symboliskt för hur 
luft:makt till sist överflyglade sjömakt. 

Bishop redogör klart och tydligt för de mekanismer och uppfattningar som 
låg bakom den tyska synen på Tirpitz och varför så stora resurser lades på att 
hålla henne i stridbart skick. Lika klart står varför de allierade koncentrerade 
så stor resurser mot henne. Krig är en mänsklig företeelse, trots all strategi och 
all teknik. Människor drivs av rationalitet likväl som av irrationella känslor. 

Patrick Bishops bok kan inte sägas vara helt unik. Historien om Tirpitz har 
berättats många gånger, en snabbsökning på webben resulterade i ett 40-tal 
titlar som berör ämnet Tirpitz. Faktum är att en av bästa skildringarna, 
Slagskeppet Tirpitz, Kampen om Norra ishavet (för övrigt författad av svensk
arna Michael Tamelander och Nildas Zetterling och utgiven så sent som 2006) 
uppvisar avsevärda likheter. 

De faktiska händelserna och förhållandena är alltså väl kända och redovi
sade flera gånger tidigare. Boken utgör förvisso ett solitt hantverk, byggd på 
djup, seriös forskning med ldara analyser och intelligenta slutsatser, men vad 
som gör boken så läsvärd är inte i första hand inte vad författaren presenterar 
utan hur han gör det. 

Bishops berättarteknik väver ihop de till synes vitt skilda delarna till en 
sammanhängande berättelse utgående ifrån det personliga perspektivet. Han 
placerar in Tirpitz i ett historiskt och strategiskt sammanhang utan att förlora 
den mänsldiga dimensionen. Patrick Bishop äger förmågan att levandegöra 
personer och skeenden till synes utan någon större ansträngning. Hans skarpa 
blick fångar de små detaljerna och nyanserna i berättelserna vilka skapar in
levelse och trovärdighet. Vare sig det rör sig om vardagssituationer eller strid 
lyckas han förmedla närvarokänsla som i den ldaustrofobiska känslan i en ha
vererande miniubåt eller den isande kylan i ett bombflygplan under kraftig 
luft:värnsbeskjutning. Varje person blir en unik levande individ när mänsldiga 
egenskaper som kvickhet, humor, professionalism och reaktioner som frus-
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tration, mod och rädsla beskrivs utan omsvep. Bishop vill ge människorna 
bakom de stora operationerna en röst. Det lyckas han väl med. Utifrån sin 
omfattande erfarenhet som journalist och krigskorrespondent kan Bishop en
kelt och rakt beskriva militära förhållanden, händelser och människor. Hans 
prosa är enkel och lättillgänglig utan att bli simpel. 

Den svenska översättningen är överlag konsekvent och väl genomförd. Språ
ket är autentiskt och ligger nära originalet utan att därför bli konstlat. Överlag 
gäller detta även de rent militära beskrivningarna, inklusive skildringarna av 
tekniska och tal<:tiska förhållanden.Tyvärr gäller detta inte översättningen av 
olika befålsgrader och benämningen av flygförband. Översättning av grader är 
inte helt enkelt, då olika länder och försvarsgrenar har olika benämningar och 
nivåer på grundval av skilda traditioner. Översättaren har valt att konsekvent 
använda samtida svenska grader, vilket är principiellt riktigt, dock används 
också den 1937 avskaffade svenska graden underlöjtnant i stället för löjtnant 
eller fänrik vilket är synnerligen onödigt. Likaledes översätts brittiska flygför
band helt inkonsekvent trots att det i nästan samtliga fall rör sig om förband 
av flygdivisions storlek. För lekmannen utgör dessa skönhetsfläckar inget pro
blem, men för fackmannen störs den övriga framställningen i onödan. 

I alla skildringar av militära operationer är hög kvalitet på kartor, skisser 
och ritningar av stor betydelse för förståelsen av de för läsaren stundtals kom
plicerade eller förvirrade förhållandena. Därvidlag är Bishops bok exemplarisk 
till utformning, överskådlighet, placering och antal. Boken är också rikt il
lustrerad, med väl valda fotografier som bidrar till att ge liv åt den ambitiösa 
personskildringen. Det enda som möjligen saknas är en bibliografisk samman
ställning över ytterligare litteratur i ämnet. 

I ett verk som detta är omfattande användning av bearbetningar ofrån
komligt. Bishop har emellertid också i relativt stor utsträckning nyttjat pri
märkällor inklusive intervjuer, såväl brittiska som tyska. Detta stärker den 
vetenskapliga trovärdigheten i framställningen av materialet. 

Uppdrag Ti1pitz: Så sänktes Hitlers största slagskepp kan sträcldäsas som 
spännande underhållning, en hyllning till mänskligt mod eller som en realis
tisk skildring av sjökrigets grymhet. Boken kan med fördel tjäna som en lättill
gänglig introduktion till sjökriget under världskriget och som en introduktion 
till fördjupade studier. 

Bengt Larsson 
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Genus, militarism och det postnationella försvaret 

Recension av Annica Kronsell, Gende1; Sex, and the Postnational Defense: Mi
litarism and Peacekeeping, Oxford University Press, New York 2012, 179 s. 

Förenta nationernas deldaration 1325 förekommer ymnigt i Kronsells senaste 
verk om genus och Försvarsmakten. Annica Kronsell har tidigare skrivit ett 
flertal artiklar på temat plikt i militära termer och då särskilt plikten att för
svara som ett manligt prerogativ statt i förändring i och med kalla krigets slut. 

Författaren har också diskuterat pliktbegreppet i relation till folkhemmet och 
försvaret under det kalla kriget. Nu har Kronsell skrivit om vilken roll som 
genus och kön spelar i det postnationella försvaret samt implicit hur detta har 
förändrats i och med att man i Sverige under en period övergav det nationella 
försvaret och helt satsade på internationella operationer. Försvaret skulle enligt 
den politiska makten vara "användbart internationellt" och inte längre vara en 

garant för Sveriges oberoende. Vad händer då med genusrelationerna inom 
Försvarsmakten, särskilt när man överger den allmänna värnplikten som för
ldarats som en manlig samhällelig plikt som inte gällde kvinnor. Idag har dock 
en vändning börjat inträda. Det är således en högst väsentlig fråga för dagens 
försvar som Kronsell utgår från. 

Kronsell har studerat frågan under en längre tid och studien bygger för
utom på tryckt material av olika slag, exempelvis offentliga utredningar, riks
dagstryck, jämställdhetsplaner och dokument relaterade till uppbyggnaden av 

EU:s militära samarbete, även på intervjuer och fåltstudier. Den teoretiska 
utgångspunkten för Kronsells studie är genusteoretisk och konstruktivistisk 
så till vida att författaren menar att genus är ett diskursivt eller processuellt 
begrepp som hela tiden omförhandlas i relation till samhället. Detta är en in
fallsvinkel där begreppens innebörd, som folkhem eller modernitet var och är 
genuskodade och när stora yttre förändringar inträffar omförhandlas också ge
nuskontrakten och begreppens innebörd. En stor föri¾ndring var just det kalla 
krigets slut som innebar att försvaret inte längre kunde fungera på samma 

sätt som tidigare, och som en följd kunde också genusrelationerna förändras. 
Detta konstruktivistiska och institutionella perspektiv fungerar synnerligen 
väl för Kronsells undersökning. 

Studien av genusförändringar i det svenska försvaret efter kalla krigets 
slut är väl genomförd och med övertygande resultat, även om jag på några 
punkter inte delar författarens slutsatser. Resultaten av studien är nämligen att 
svenska försvaret, liksom många andra krigsmakter har gått till att vara mer 
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koncentrerade på mänskliga rättigheter än militära maktmedel. Detta anses 
vara en direkt följd av avskaffandet av det nationella försvaret och satsningen 
på internationella insatser. Detta har också kommit genom den i inledningen 
nämnda FN:s resolution 1325 som definierar betydelsen av genus i konflikter 
av olika slag, dock främst när det gäller kvinnor som offer i konflikter. Genom 
denna resolution ökade betydelsen av helt nya funktioner inom försvaret, ex
empelvis genusrådgivare på fältet, men även kulturella rådgivare med lokala 
kunskaper. En av de största förändringarna är dock inte att kvinnors offerroll 
uppmärksammas utan att de så kallade "fredsbevararna" eller soldaterna också 
är kvinnor, om än i liten omfattning. Kronsell skriver att det ofta anses att 
kvinnor är de enda som kan förstå kvinnors situation och som kan ha en rela
tion med lokala kvinnor, särskilt i Afghanistan. Med detta menar Kronsell att 

begreppet genus har migrerat och blivit synonymt med kvinna, vilket är pro
blematiskt eftersom genus egentligen handlar om konstruerade bilder av män 
och kvinnor samt förändrade relationer mellan dessa i ett samhälleligt sam
manhang. Det handlar inte, som ofta blivit fallet, om kvinnor som soldater. 
Min invändning är att med fredsbevarandet som uppgift blir genus otydligt, 
medan när det handlar om strid och särskilt markstrid fortfarande är ett man
ligt kodat genus vi talar om. Det är således inte säkert att det är en bestående 
förändring utan något som är beroende av en hotbild och aktivitet som utförs. 
Om det handlar om krig för nationens överlevnad skulle genusmönstren san

nolikt ha en mycket mer traditionell prägel, och skulle sannolikt förändras i 
sådan riktning om det blir aktuellt. 

Ytterligare en aspekt är sexualitet som också är ett begrepp under omför
handling i och med det kalla krigets slut. Kronsell har, som många andra, tidi
gare visat att svensk maskulinitet, liksom maskulinitet generellt, har konstru
erats som den militäre och heterosexuella försvararen av nationen. Kvinnorna 
var de som skulle föda barn och försvaras i nationens namn. Men med det 
kalla krigets slut började även sexualiteten att omförhandlas, och homosexu
alitet blev alltmer öppet accepterat. Det tidigare förhållandet var, som Kron
sell visar, att de flesta stater med värnpliktsförsvar hade en tyst acceptans eller 
tolerans gällande homosexualitet. Det var dock en tolerans som handlade om 
tystnad och inte om öppenhet. Detta skiljer sig från förhållandena exempelvis 
i USA där homosexualitet inom krigsmal<:ten varit uttryckligen förbjudet. 

Författaren menar också att genom de förändrade genusmönstren och den 
nya inriktningen av Försvarsmakten har ett kosmopolitiskt försvar etablerats 
och detta innefattar också att kvinnor och feminister inte längre kan ställa 
sig utanför militära sammanhang. Värnplikt som tidigare endast gällde män 
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gäller nu även kvinnor, även om plikten är inställd. Kronsell skriver i detta 
sammanhang att det är tänkbart att vissa övergrepp i världen är sådana att även 
kvinnor skulle kunna tänka sig att dö för att stoppa dem. Naturligtvis är det 
så, men Kronsell gör sig till viss del skyldig till samma sak som hon påpekat 
att krigsmakter gjort, nämligen att, diskutera kön och inte genus. Varför skulle 
inte kvinnor vara villiga att dö för olika "högre mål" om nu män antas vilja 
och kunna göra detta utan betänldigheter? På samma sätt skriver författaren 
att även om Försvarsmakten måste vara beredd att använda våld så kommer 
militära praktiker och taktiker att fjärmas från maskulinitet. Jag är inte säker 
på att detta är fallet eller att detta är den naturliga följden. Markstrid kommer 
med all sannolikhet inom en överskådlig framtid fortfarande att förknippas 
just med manlighet, främst eftersom det finns en institutionell trögrörlighet 
i dessa sammanhang. Den faktor som istället kommer att förändra genusre
lationerna i krig är tekniken. Dagens militära användande av beväpnade drö
nare och sannolikt framtidens användande av robotar kommer att förändra 
genusrelationerna än mer, men en sak jag är helt säl<:er på är att den första 
stridsroboten kommer att ha ett manligt kodat namn. 

Annica Kronsells bok är en viktig och relevant studie av förändrade genus
mönster inom den nya Försvarsmakten och förtjänar således att uppmärksam
mas. En mindre invändning som dock kan göras är att Försvarsmakten idag 
(hösten 2013) faktiskt alltmer inriktas på det nationella försvaret och därmed 
kanske det finns anledning att återvända till denna tematik om inte alltför 
länge. 

Fredrik Eriksson 
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Allt mellan klätterleder och historiemedvetande 

- Nazityskland i populärkulturen

Recension av Eva Kingsepp och Tanja Schuldt (red.), Hitlerfiir alle: Populär
kulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen, Carls
sons förlag, Stockholm 2012, 327 s., ill. 

Nazismen som symbol för ondskan har blivit en cementerad del i vår samtids 
medvetande. I film och litteratur har Hitler och de nazistiska hantlangarna, 
främst i SS och Gestapo, fått symbolisera den yttersta ondskan. Detta är i 
sig inte särskilt uppseendeväckande eftersom åtminstone i filmens värld har 
nazisterna i Hollywoodproduktioner länge använts som ondskans stereotyper. 
I och med amerikansk spelfilms stora inflytande har denna bild också inter
naliserats. i populärkulturen Men det är ändå uppseendeväckande hur ofta 
som Hitler används i svensk press, bortsett från filmrecensioner, tv-tablåer och 
annat. Just Hitlers och nazismens plats i populärkulturen är temat för anto
login Hitler/ur alle vars syfte är att lyfta fram olika aspekter av hur nazismen 
diskuteras och används i dagens samhälleliga diskurser. 

Det handlar således om minneskultur, cultural studies och historiemed
vetande i relationen till Hitler och Nazityskland. I antologin tas många oli
ka perspektiv upp, som Hitler och nazismen i svensk dagspress, nazistiska 
namn på klätterklippor i Sverige och Österrike, Förintelsen i skolans historie
undervisning, provokatören Dan Park, svensk krigsfilm som identitetsskapa
re, svenskt historiemedvetande, nazismens roll i svensk filmkritik, alternativa 
kulturer, nazismen i svenska deckare, nazismen hos vissa svenska författare, 
nazismreferenser i serien Rocky, samt övergripande reflektioner om nazismen 
i populärkulturen. Jag kommer dock att beröra endast några delar av alla de 
teman som tagits upp i antologin. 

En av de punkter som jag själv fastnade för var i inledningen där Eva 
Kingsepp diskuterar teoretiska aspekter av minneskultur och hur personer för
håller sig till mediernas framställningar av Nazitysldand och andra världskri
get. Enligt Kingsepp har många personer blivit alltmer mediekritiska, genom 
värderingen av källor och skepsis gentemot trovärdigheten i olika framställ
ningar av nazismen. Om detta verldigen stämmer är det i och för sig något 
positivt, eftersom den uppsjö av underliga "dokumentärer" om både det ena 
och andra som på något sätt berör nazismen eller andra världskriget, förtjänar 
viss skepsis. Men jag är själv inte säker på att motsatsen, det vill säga att perso
ner som är ytterligt väl insatta i detaljer (ofta så kallade MÖP:ar, eller militärt 
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överintresserade personer) alltid är förmögna att göra denna analys. Den med
iekritiska hållningen kombinerat med kunskapen om olika specifika fenomen 
innebär inte att resultatet behöver vara någonting positivt vilket Kingsepp 
antyder att det är. Hon skriver nämligen att det finns en generellt kritisk at
tityd bland dagens TV-tittare och andra mot vad som sägs och framställs inom 
medierna. Så långt allt väl, men det behöver inte alltid vara någonting positivt 
att misstro bevisföring genom fokus på rena detaljer. Ett exempel på just detta 
är David Irving som tillsammans med andra förintelseförnekare och nazist
kramare ägnar sig just åt extrem källkritik. Om inte alla källorna är entydiga 
och visar på samma sak kan Irving och hans vänner dra slutsatsen att Förin
telsen inte ägt rum. Man måste således minnas att det är just den källkritiska 
hållningen hos Irving som paradoxalt nog blir ett problem. Jag menar att det 
i vissa MÖP-kretsar finns liknande attityder, inte Förintelseförnekanden i sig, 
men en kritisk attityd som bygger på att filmen visar fel stridsvagnsmodell och 
i och med detta faller hela historien samman. Det som Kingsepp tar upp är 
i högsta grad relevant för hur vi skall och kan se på historieskrivningen om 
andra världskriget och det ibland öronbedövande militärhistoriska intresset 
för andra världskriget i populärkulturen. 

Det problem som jag berört ovan berörs också av Ylva Wibaeus i hen
nes artikel om undervisningen om Förintelsen i svensk skola där eleverna 
uttrycker skepsis och ointresse. Min uppfattning är att detta liknar den pro
blematik som berörts ovan. Jag menar därmed inte att skolelever är potentiella 
Förintelseförnekare, utan att det handlar om en kritisk attityd som inte bygger 
på beläsenhet eller kunskaper (som i och för sig också kan leda helt fel) utan på 
en missförstådd postmodernistisk hållning. Enligt denna är alla uppfattningar 
och tolkningar lika bra och lika mycket värda. Därmed uttrycks olika ibland 
absmda tankar utan att ifrågasättas. Men faktum är att alla tolkningar inte är 
lika bra eller plausibla, utan det finns bättre och sämre tolkningar av historien. 

Den artikel som jag väljer att lyfta fram är dock Yvonne Anderssons artikel 
om hur Hitler och nazismen används i nutida svensk dagspress och även i 
vilka sammanhang de förekommer. Resultaten av Anderssons enkla presstudie 
är att Hitler och nazismen faktiskt förekommer i de mest underliga samman
hang i svensk dagspress, men det mest uppseendeväckande är faktiskt hur ofta 
det förekommer. I den sökning i Mediearkivet som Andersson gjort förekom 
Hitler i 16 texter per dag i svenska tryckta medier under perioden 1 januari 
2009 och 1 april 2010. Detta resultat är anmärkningsvärt eftersom ingen an
nan historisk person förekommer i lika hög grad som Hitler. Mitt intryck av 
Yvonne Anderssons artikel är att det här finns någonting att gå vidare med, 
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något som jag också hoppas kommer att ske. Det viktigaste i hennes artikel 

är just att det sätter fingret på hur nazismen och Hitler förekommer i svensk 

press, på ett sätt som åtminstone inte jag har uppmärksammat. Detta visar 

på en djupt rotad uppfattning om nazismen och Hitler i det svenska medve

tandet och i populärkulturen. Själva anledningen att referera till Hitler i olika 

sportsammanhang ter sig tämligen underliga. 

Slutsatsen angående antologin är att den är väl värd att läsa just eftersom 

den så berör vitt skilda aspekter av Nazityskland i populärkulturen, i allt från 

den svenska krigsfilmen Gränsen till den mer aparta förekomsten av naziorien

terade namn i folkmun på olika klätterleder vid Gåseborg utanför Stockholm. 

Fredrik Eriksson 
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Militärt våld under skånska kriget - en relation mellan civilt och mi
litärt under stormaktstiden 

Recension av Cristopher Collstedt,. Våldets väsen: Synen på militärens våld mot 
civilbefolkningen i 16004alets Sverige, Sekel Bokförlag, Lund 2012, 324 s. 

En lång rad författare har på ett eller annat sätt tidigare behandlat skånska 
kriget, i modernare tid och med Martin Weibull 1897. Dansken Knud 
Fabricius gav med början 1906 ut fyra band som behandlade frågan. År 1943 
utgav Jerker Rosen boken Hur Skåne blev svenskt, och 1947 kom Alf Åbergs 
avhandling om "försvenskningsproblemet", vilket han vidareutvecldade i Niir 
Skåne hlev svenskt (1958). Åberg skrev också boken Snapphanarna från 1951. 

In på 2000-talet har en ny generation historiker (Harald Gustafsson, Han
ne Sanders och Jens Lerbom) publicerat sig med olika aspekter på ämnet. De 
har det gemensamt att de ifrågasätter det nationalstatliga perspektiv som mer 
eller mindre uttalat låg till grund för äldre historieforskning, då statsbegreppet 
i modern mening inte fanns på 1600-talet och nationalism som ideologi och 
världsbild är något som har konstruerats senare. 

Ännu en lundahistoriker är Cristopher Collstedt, som i Våldets väsen skri
vit en tankeväckande, lärd och problematiserande bok om militärt våld mot 
civilbefolkningen. Empirin är koncentrerad till de nya territorierna i söder 
årtiondena efter freden i Roskilde. Vi möter en beläst författare som är väl 
bevandrad i modern teori och som både eklektiskt och syntetiskt söker tränga 
bakom monopoliseringen av våldsutövningen, hur gränserna dragits för våld 
samt hur detta begrepp har konstruerats. Collstedt är inspirerad framför allt 
av den franske moralfilosofen Michel Foucault, den holländske antropologen 
Anton Blok, samt den norske historikern Erling Sandmo och betecknar sin 
avhandling som kulturhistoriskt orienterad. 

Blok och Sandmo representerar enligt författaren "en relativt ny vändning 
inom våldsforskningen", som vill "avnaturalisera synen på våld som något 
entydigt brutalt, illegitimt och meningslöst, som motsatsen till civilisation." 
Collstedr ansluter sig också till deras kritik av Norbert Elias civilisationspro
cess, som han finner normativ, universalistisk och även biologiskt betingad. 
Kategorin våld bör i stället, menar han, utforskas som diskursivt och 
konstruerat. 

Collstedt studerar våldsdiskursens utformning och omformulering under 
1500- till 1700-talen på flera nivåer (från enskildas klagoskrifter till guvernö
rernas ämbetsberättelser) och vill ge en mer nyanserad bild av tankeklimatet, 
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bland annat genom att komma nära människorna. Han urskiljer i sitt material 
liksom Sandmo har gjort i Norge - spår av såväl en äldre, folklig och lokalt 

förankrad rättstillämpning med inslag av en syn på ära som en "modernare" 
lärd (och statlig) sådan, där en äldre världsbild, en gudomlig ordning med lik
heter och analogier som vägledande princip, utmanas av en empiriskt oriente

rad verldighetsuppfattning. Han menar bland annat att Karl XI:s krigsartildar 
vittnar om en sådan politisk och kunskapsteoretisk omorientering. Författaren 
utnyttjar ett omfattande och varierat källmaterial som belyser frågan från flera 
perspektiv: lagar (1683 års krigsartildar), doktrin och rättsfall samt kommis
sionsrapporter, klagoskrifter, generalauditörshandlingar och generalguvernö
rernas ämbetsberättelser. Man frågar sig dock om verldigheten var så positiv 
som den framställs i de senare. Man kan också ställa sig frågan om det finns 

något ytterligare källmaterial bevarat i danska arkiv, eftersom synen på våld 
kan tänkas ha upplevts på annat sätt från danskt myndighetsperspektiv. Even
tuella skillnader mellan dansk och svensk lagstiftning (och tillämpning) kunde 

också ha berörts, speciellt mot bal<grund av att de nya provinserna länge tilläts 
behålla sina danska lagar. Frihetsberövanden före eventuell rättegång kunde 
också ha diskuterats i den mån sådana har dokumenterats. 

Inkvarteringen av svenska soldater hos befolkningen ("husvåld") framstår 
som roten till de flesta friktionerna dem emellan och borde ha ett tydligt sam
band med det senare inrättandet av indelningsverket. Förutom vad författaren 

kallar "husvåld" i samband med inkvarteringen och kampen om gårdarna ur
skiljer Collstedt våld i anslutning till trupprörelser och patrullering, våld vid 
tvångsvärvning och plundringsvåld samt det våld som utövas av kungamakten 

i dess kamp mot rebeller och snapphanar. Collstedt diskuterar dock inte mer 
lågintensiva former av våld som kontributioner och annat som rör underhålls
relatera frågor. 

Författaren söker sig till våldsbegreppets rötter och skiljer på våld som legi
tim maktutövning (potestas) och illegitimt våld (violentia) och studerar gräns
dragningen mellan dessa båda yttringar av våld, där det legitima våldet var nå

got som drabbade "de trolösa'', det vill säga förrädare, rebeller och snapphanar, 
medan generalguvernörerna i de nya provinserna sökte se till att det illegitima 
våldet utövat av svensk militär stävjades i krigsrätt. Våldsbegreppet var såle

des mycket vidare under 1600-talet än idag. Det omfattade till exempel även 
plundring, vilket betral<tades som legitimt våld, om den riktades gentemot 
en fiende som inte ville underkasta sig. Collstedt menar att "den moderna 

kategorin "våld" är en produkt av konkreta historiska situationer och sam
manhang" (se s. 287), produkter av kultur, makt och kunskap. 
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Collstedt skisserar också utkristalliseringen av krigets lagar över tid. Inte 
minst intressant är därvidlag hans redovisning av vilka grupper av individer 

som ansågs böra ges immunitet i krig. Sådana uppfattningar torgfördes re
dan av Augustinus och Thomas av Aquino men kulminerade på 1600-talet 
med Grotius, som inte argumenterade med religiös utgångspunkt utan sökte 

mönster i antiken. 
Författaren framhåller också - för övrigt i överensstämmelse med Maria 

Sjöberg - att det på 1600-talet inte existerade någon skarp gräns mellan civila 
och militärer. 1 Uttrycket militär blev sålunda enligt svenska akademiens ord

bok entydigt först på 1640-talet, medan begreppet civil länge framstod som 
mångfacetterat. Begreppet civilbefolkning blev exempelvis inte etablerat i sin 

nuvarande betydelse förrän vid början av 1900-talet. Först under loppet av 
1600-talet konstruerades en skillnad mellan civil och militär som varandras 
motsatser genom en skarpare gränsdragning mellan stridande och icke stri
dande. Hand i hand med denna utveckling gick också en djupgående profes

sionalisering av rättsväsendet, inte minst processuellt, där staten alltmer tog 
över processen från individen (målsäganden), och synen på bevisningen kom 
att förskjutas från edsgärdsmän till den så kallade legala bevisteorin. 

Det ämne som behandlas är vittomfattande och man kan fråga sig om 
inte projektet kunde utvidgas och dessutom göras fakultetsöverskridande med 
deltagande av såväl humanister som jurister. Hur var för övrigt förhållandena 

i Finland efter 1809, där ryssarna var i samma predikament? Förekom där 
motsvarande friktioner och problem? 

Collstedt har lyckats i sitt uppsåt att göra forskningen mer nutidsrelevant, 

något som han ser som en grundläggande uppgift för den historiska forsk
ningen. Det handlar mindre om kungar och krig och mer om vanliga män
niskors villkor. Metodologiskt har hans arbete moderna konstruktivistiska 
implikationer och idehistoriskt har det en stark folkrättslig bäring. 

Bö1je Ekenvall 

1. Sjöberg, Maria, Kvinnor i fii!t 1550-1850 (Hedemora/Möklinta 2008).
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En högst oregelbunden berättelse om fascismen 

Recension av Henrik Arnstad, Alskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi 
och historia, Norstedts , Stockholm 2013, 453 s. 

När Henrik Arnstad försöker analysera fascismen ger han sig samtidigt in 

i ett gungfly av analyser, tolkningar och förhållningssätt. Fascismen är no
toriskt svårdefinierad. Den undergick och undergår alltjämt metamorfoser 

och transformerar sig allt under resans gång. Redan i inledningen av Arn

stads bok blir det också avsevärda problem med grunderna för hans ana

lys. Författaren hävdar i början av avsnittet "fascismens historiografi" (som 

överhuvudtaget lider av stora brister) att fascism är två saker; ett skällsord 

och beteckningen på en specifik politisk ideologi. På ytan stämmer båda, 

men det viktigaste är att fascismen faktiskt inte är en "specifik" politisk 

ideologi utan det är en ideologi vars själva grund är att kunna uppfinna sig 

själv i olika tappningar beroende på omständigheterna. I samband med det

ta menar Arnstad att fascismen kan definieras tydligt, i motsats till många 

forskare som anser att fascismen är en flyktig ideologi (en beskrivning un

dertecknad skriver under på). Det i mina ögon kanske bästa exemplet just 

på denna flyktighet och beroendet av historiska kontexter, är Mussolinis 
italienska fascism vars olika faser hade distinkt olika drag. Den första revo

lutionära fasen skiljde sig från den andra när Mussolini tillträtt makten och 

var tvungen att sluta överenskommelser med de traditionella eliterna. Efter 

det att dessa eliter avsatte och fängslade Mussolini i en statskupp 1943 och 
att han därefter befriats av tyska förband återkom de revolutionära dragen. 

Denna tredje fas med utpräglat revolutionär hållning fanns i den fascistiska 

Sala-republiken. Den italienska fascismens bana illustrerar således i mina 

ögon problematiken med att tydligt definiera en ideologi som har som livs

uppgift att faktiskt återföda sig själv. 

Arnstads bok inleds som sagt med ett avsnitt om fascismens historiografi 

där han går igenom olika vetenskapliga definitioner av fascismen. Där får vi 

bland annat veta att man inom humanvetenskaperna "övergivit alla tankar 

om objektivitet" och så vidare. Detta stämmer, så till vida att man inom his

toria länge ansett att en hundraprocentigt objektiv analys är omöjlig eftersom 

historieforskningen handlar om tolkningar. Genom tolkningen blir det ob

jektiva svåruppnåeligt, men det innebär inte som Arnstad antyder att all his

torieskrivning bara är berättelser, ungefär som historiska romaner. Historisk 

forskning är någonting mer än kvalificerade gissningar, åtminstone enligt mitt 
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förmenande. På samma sätt antyder Arnstad att han skriver för de "vanliga" 
människorna och läsarna som inte förstår eller kan ta till sig de vetenskap
liga verkens alltför elitistiska analyser. Arnstads självpåtagna uppgift är således 
att berätta en sanning som annars riskerar att bli förtigen. Dessa antaganden 
redan i bokens inledning gör denne läsare, låt vara en akademiker, något för
bryllad. För min del förstår jag inte varför Arnstad anstränger sig med en 
historiografi, eftersom den inte spelar någon direkt roll för honom, om det nu 
inte handlar om att han är uttolkaren av en, för vanligt folk fördold kunskap. 
Personligen tror jag att vanligt folk är läskunniga och mycket väl förstår det 
som skrivs i vetenskaplig litteratur. 

I Arnstads historiografi finns en mängd underliga påståenden, exempel

vis att det inte skulle gå att läsa en vetenskaplig text inom historia utan att 
snubbla över Michel Foucault. Jag kan garantera Arnstad att det går alldeles 
utmärkt att läsa vetenskap och historia utan att stöta på Foucault. Men Arn
stad har rätt i att det handlade om ett mode under 1980- och 1990-talen 
(förhoppningsvis saligen insomnat) att diskutera historien med utgångspunkt 
hos Foucault. Men utifrån redogörelserna av tidigare forskning väljer Arnstad 
slutligen ett perspektiv från Roger Griffin som i stort sett går ut på att fascis
men är en ideologi som handlar om nationens pånyttfödelse. På vägen dit 
avfärdas många andra tolkningar exempelvis att fascismen främst bör ses som 

en "motideologi", det vill säga genom vad den är motståndare till, men han 
bortser samtidigt från hälften av Griffins tolkning av fascismen. 

Min invändning mot Arnstads synsätt är att det är alltför enkelt. Man kan 
inte och bör inte avfärda fascismens potentiella födelse som en motideologi. 
Dess metamorfoser och populistiska framtoning pekar nämligen just på detta. 
Det saknas också många centrala verk i den historiografi som Arnstad valt 
att ta upp, bland andra Zeev Sternhells böcker om fascismen i Frankrike före 

första världskriget. Sternhell identifierar nämligen att den franska fascismen 
som ideologi var uppburen av desillusionerade socialister, precis som Musso

lini. Första världskriget blev den katalysator för fascismen som populariserade 
de ideologiska antagen som redan fanns hos tänkare i Frankrike och Italien. 
Den ideologi som blev resultatet var en revolutionär konservatism och en 
marxism där klassen byttes ut mot nationen som revolutionärt subjekt. Detta 
motsäger inte Griffins tanke om nationens pånyttfödelse som fascismens yt

tersta mål, men Sternhells analys bidrar med att åskådliggöra svårigheten med 

att förstå fascismen. Det är en ideologi som ligger nära andra ideologier, lånar 
element från dem men med en egen inre logik. Därför blir fascismen också 
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flyktig och svårdefinierad. Jag finner det anmärkningsvärt att Sternhell inte 
förekommer i litteraturlistan. 

Om invändningarna redan mot inledningen av Arnstads bok är så pass 
stora kan man tänka sig att fortsättningen inte heller blir särskilt positiv. I den 
andra delen av boken kommer nämligen nästa tankevurpa. Arnstad skriver i 

inledningen till andra kapitlet, med inspiration från Bourdieu och Foucault (!) 

att det inte finns historiska orsakssamband utan att dessa konstrueras genom 
historieskrivningen. Så långt allt väl, men om det inte finns några historiska 
orsakssamband eller någon historieskrivning som är tillräckligt objektiv eller 

lättfattlig, varför då ägna sig åt en historiografisk redogörelse. Om ingenting av 

intresse finns där varför då titta på 1800-talets samhällsstrukturella utveclding 

för att spåra fascismens födelse? Svaret är att det således måste finns orsaks
samband, allt kan inte vara konstruktioner av historia. Fascismen bygger på 

ideologiska antaganden som är mycket äldre än 1900-talet, delvis religiösa till 

sin karaktär. Detta innebär inte att fascismen är kristen eller att kristendomen 
är fascistisk. Det innebär att fascister lånar från andra. Ytterligare ett exempel 

på detta är den konservativa nationalismen som växte fram under det sena 
1800-talet (i motsats till den mer liberala nationalismen under tidigt 1800-

tal), som lånades av fascisterna. Det innebär inte att konservativa var fascister, 
utan ofta tvärtom, men den konservativa nationalismen var trots allt av central 

betydelse för fascismen. Huvudfrågan kvarstår således varför Arnstad faktiskt 

tar upp orsal<ssamband eller tidigare forskning, eller strukturella förldaringar, 
när han i inledningen proldamerat att detta inte behövs. Anledningen är att 
hur mycket man än vill att språkliga konstruktioner kan förldara allt, så är 

dessa förldaringar inte tillfredsställande. Min egen uppfattning är att ideer 
som kan kategoriseras som fascistiska fanns omkring sekelskiftet 1900, och att 

första världskriget var den utlösande falnorn. Det var kriget som gjorde att fas

cismen sedan blev en politiskt revolutionär kraft med makten inom räckhåll 
och med sin ideologiska hemvist i en sammansmältning av konservatism och 
materialism. En synnerligen traditionell syn på fascismens uppkomst och väl i 

linje med exempelvis Zeev Sternhells. 1 

I denna recension finns inte utrymme att ta upp alla sal<er som är under

liga, svårförståeliga eller direkt felal<tiga. Vissa saker kan dock inte förbigås och 

1. Sternhells böcker om fransk fascism publicerades från 1978 och under 1980-talet på franska
och finns även i engelsk översättning. Se Sternhell, Zeev, The Birth of Fascist ldeology: From
Cultural Rebellion to Political Revolution (Princeton 1994). Men se också nyutgåvan av Ni
droite, ni gauche: l 'ideologie fasciste en France (Paris 2000) och Sternhell, Zeev, The Anti
Enlightenment Tfr1ditio11 (New Haven 2010).
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ett dylikt exempel förekommer i redogörelsen för de strukturella orsakerna 
till fascismens uppkomst, nämligen om nationalismen (se s, 67). Arnstad me
nar att Eric Hobsbawm skrivit att nationalismen utvecklas enligt tre faser: för 
det första, att "nationen" börjar tolkas och studeras av kulturellt intresserade 
pionjärer. För det andra, att en liten elit av aktivister plockar upp det som de
finierats av folldivsforskarna. För det tredje, när nationalismen omvandlas till 
att bli en massrörelse. Problemet med denna modell är att den inte är Hobs
bawms, utan att den kommer istället från Miroslav Hroch som studerat natio
nalismens utveclding i Centraleuropa.2 Detta exempel är inte det enda, men 
visar tydligt att det inte alltid är bra att skriva populärt eller för den "vanlige" 
läsaren, särskilt inte om skribenten själv har svårt att hålla isär olika författare. 
Problemet med Arnstads bok är att det som pekats ut här inte är enskildhe
ter utan faktiskt är huvudlinjen. Som recensent är det svårt att veta var man 
skall börja någonstans eftersom det finns alltför mycket att ta tag i. Arnstads 
bok består av nio kapitel med historiografi, en historisk bakgrund, fascismens 
födelse, "den fascistiska meteoritskuren", fascismen och moderniteten, fascis
men och konservatismen, Förintelsen, fascismens genus samt fascismen idag. 

I kapitlet om den "fascistiska meteoritskuren" tar Arnstad upp olika ex
empel på fascistiska rörelser på olika platser i Europa, bland annat i Sverige 
och Finland. I kapitlet: använder Arnstad en tiogradig skala för att definiera 
det fascistiska inflytandet där noll indikerar att ingen fascism överhuvudtaget 
finns och tio att fascismen har total makt över samhället. Avsnittet om Finland 
är anmärkningsvätt på sätt. Även här saknas rPt,•rc>,n.�P iögonfallande är 
exempelvis att Heikki Ylikangas, Vitgen till Tamme1fors, saknas. Ylikangas syfte 
är just att förklara det finska inbördeskrigets uppkomst och sociala konflikt
mönster, samt dess betydelse för mellankrigstidens Finland. Arnstads redogö
relse bygger istället främst på Aapo Roseli us, I bödlarnas fotspår. När man läser 
Arnstads beskrivning av Finland är det slående hur han framställer Finland 
som annorlunda och det finska politiska systemet som fungerande enligt en 
helt annan modell än det svenska. Otvivelaktigt fanns det en stark fascistisk 
eller proto-fascistisk bas i Finland med många olika högerradikala rörelser, 
bland andra Akademiska karelska sällskapet (AKS), Lappporörelsen och IKL 
(på svenska Fosterländska folkrörelsen) som kom att ersätta Lapporörelsen 

2. Hroch, Miroslav, Social Preconditiom oja National Revivat in Europe: A Comparative Analysis
oj the Social Composition ofthe Patriotic Groups t1111011g the Smal/er E11ropea11 Nations (Cam

bridge 1985) och i nyutgåva 2000. Se även Compamtive Studies in Jvlodem E11ropea11 Histo1y:
Nation, Nationalism, Social Change (Aldershot 2007).
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efter det misslyckade Mäntsäläupproret 1932. Det fanns således centrala delar 
av det finska politiska livet och samhället omkring 1930 som hade en fascistisk 
udd. I det finska samhället fanns viss politisk och ekonomisk oreda, och det 
fanns beväpnade högerextremister i skyddskåren. Detta är ingenting konstigt 
eller remarkabelt, men det blir tydligt att det saknas kontext. Ett av bevisen 
som Arnstad använder för att definiera Finland som kaotiskt och ett offer för 
fascismen är att 14 regeringar avlöste varandra under åren 1919 till 19 30. 
Problemet är att detta inte var något särskilt spektakulärt under 1920-talet. 
Om man i Sverige räknar från 1917 till 1930 avlöste 13 regeringar varandra. 
Finland är således inte mer underligt än Sverige i just detta avseende. 

Men det fanns trots allt en starkare högerextremism i Finland än i Sverige, 
vilket bland annat kan ses genom att finska fascister inom IKL representerades 
i finska riksdagen och hade ett väljarstöd runt åtta procent. I Sverige nådde 
alla högerextrema rörelser tillsammans upp till runt en procent. Den avgö
rande faktorn i Finland var nämligen inbördeskriget som radikaliserade den 
finska politiken, och det är då som bristen på historisk kontext och bristen på 
historisk litteratur blir än mer problematisk. Arnstads perspektiv är tämligen 
ensidigt och enögt. Definitionerna av Lapporörelsen som fascistisk är inte hel
ler helt oproblematisk eftersom Lappo och även andra rörelser som exempelvis 
AKS genomgick flera olika faser. IKL var dock uttalat fascistiskt i ideologi 
såväl som i form. AKS å andra sidan var fennomanskt och nationalistiskt och 
med ideer som till viss del kan definieras som fascistiska redan omkring 1920 
men kombinerat med andra ideer som snarare var konservativa och i andra fall 
också revolutionära. Om man använder tolkningen från Griffin som att det 
handlar om nationell pånyttfödelse, blir dockAKS definitivt fascistiskt. Lappo 
befann sig någonstans mitt emellan att vara en antikommunistisk högerrörelse 
bland österbottniska bönder och en revolutionär fascistisk rörelse. Det man 
måste minnas är att fascismen i Finland utvecldades och transformerades pre
cis som fascismen i övrigt. Det som Arnstad kommer fram till är att fascisterna 
i Finland hade en märkbar effekt på politiken - tre enligt skalan. 

Problemet som Arnstad inte uppmärksammar är att flera av de antikom
munistiska dragen i Lappos och senare i IKL:s politik också omfattades av 
stora delar av Samlingspartiet och Agrarförbundet. Det var därför som det in
fördes antikommunistiska lagar i Finland, men det innebar inte per definition 
att det var fascismen som låg bakom detta. Det var inte uteslutande Lappo 
som drev finsk politik, utan det var att Agrarförbundet och andra borgerliga 
finska krafter delade vissa uppfattningar med de fascistiska rörelserna. Det 
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var de andra borgerliga partierna som drev igenom antikommunistiska lagar 
och det handlade kanske inte om att fascisterna hade ett märkbart inflytande 
utan om Agrarförbundet och Samlingspartiet, Lappo och den mer extrema 
högern var kanske istället en mindre viktig grupp i relation till de lagar som 
faktiskt stiftades. Därför kanske det inte är så att fascismen hade märkbart in
flytande på politiken, utan att det var majoritetspartierna som beslöt att införa 
antikommunistiska lagar. Det handlar om bristande kontext, Arnstad driver 
sin tes och har redan bestämt sig innan för att Finland är annorlunda och 
konstigt. Avsnittet är tryfferat med allehanda påståenden. Exempelvis hävdar 
Arnstad att Vinterkriget 1939-1940, slutade "förnedrande" för Finland (se s. 
149). Som läsare höjer jag på ögonbrynen eftersom alternativet till att utkäm
pa Vinterkriget var det som skedde i de tre baltiska staterna 1940, nämligen 
sovjetisk annektering under Stalin. Att hävda att Vinterkriget var förnedrande 
och istället lita till Stalins altruism ter sig en aning magstarkt. Vinterkriget be
varade Finlands självständighet som demokratisk och nordisk stat. Visserligen 
var Finland allierad med Nazitysldand men det innebär inte att Finland var 
nazistiskt eller ens fascistiskt. 

Slutsatsen som kan dras av avsnittet om Finland är att det är fyllt med hår
dragna analyser, underliga slutsatser och med ett tydligt annorlundagörande 
av Finland. Den fråga som egentligen är relevant att ställa är varför Finland 
ändå lyckades hantera de inhemska fascisterna utan att det blev diktatur. Jag 
anser att den mest intressanta frågan är varför Finland och Tjeckoslovakien 
faktiskt l<larade sig undan de fascistiska eller konservativa statskupper som 
drabbade hela övriga Centraleuropa. Att Arnstad inte ställer denna fråga är 
naturligt eftersom han liksom hans idol Eric Hobsbawm mest är intresserad av 
att peka ut de skyldiga till fascismen, oftast i västvärlden, Hobsbawms analys 
av liberalis_mens kris och fascismens uppkomst handlar om att skuldbelägga 
kapitalismen som varande fascismens innersta kärna. På samma sätt arbetar 
Arnstad, genom att lyfta fram olika enskildheter och länka samman dessa med 
en högst egen förförståelse. Det handlar inte om att analysera eller förstå utan 
om att propagera. 

Min slutsats gällande Arnstads bok om fascismen är att den är högst pro
blematisk eftersom den innehåller en stor mängd falnafel och underliga val 
av exempel. Arnstad lyfter fram enskildheter (Finland, fascismen i Rumänien 
med mera) och gör dessa till huvudberättelse. Fascismen är inte enskildheter 
utan ingår i ett svårförklarligt europeiskt mönster. Liksom Arnstad skriver om 
den fascistiska meteoritskuren finns på samma sätt likheter med hans egen 
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analys. Ibland träffar han rätt men oftast missar han grovt, Min uppfattning 
är att det fortfarande saknas en bra analys på svenska av fascismen och Arn

stads bok fyller inte detta tomrum. Istället föds många nya frågor, främst av 
karaktären vilken litteratur är det egentligen som Arnstad valt att inte ta upp. 
De nämnda exemplen är talande och avskräckande. 

Fredrik Eriksson 
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Krigsslutet i ett nytt perspektiv 

Recension av Ian Kershaw, Slutet: Hitlers Tyskland 1944-1945, Albert Bon
niers förlag, Stockholm 2012, 620 sid., ill. 

De senaste åren har sett en rad viktiga böcker, grundade på gedigen forsk
ning, om olika aspekter på Nazityskland och det andra världskriget, många av 
dem med den minsta gemensamma nämnaren att de har författats av skicldiga 
brittiska historiker. Förvisso är den tyska forskningen både den kvantitativt 
och kvalitativt viktigaste, men tyska forskares intresse för tredje riket, dess 
uppgång och undergång, har minskat från en topp under 1990-talet. Istället 
har tyskspråkiga brittiska forskare som Antony Beevor, Richard J. Evans och 
Ian Kershaw, men även den tyskfödde Peter Longerich producerat en rad im
ponerande arbeten i ämnet. 

Strax efter det att Longerichs Goebbelsbiografi kom ut på svenska så följer 
nu Ian Kershaw med 600 sidor om Nazitysklands sista tio månader, det vill 
säga tredje rikets dramatiska undergång i rök och aska, från 20-juliattentatet 

mot Hitler 1944 till krigsslutet i maj 1945. Under denna period drabbade 
kriget Tysldand och tyskarna med full kraft, och ungefar hälften av de 5,3 
miljoner tyska soldater som totalt miste livet under kriget 1939-1945 dog 
under denna period. I början av 1945 förlorade Wehrmacht mellan 300 000 
och 400 000 man. Samtidigt hemsöktes den tyska civilbefolkningen av alla 
tänkbara fasor. Majoriteten av de 600 000 civila tyskar som föll offer för de 
västallierades bombkrig dog under denna relativt korta period. Nu drevs också 
miljoner civila på flykten undan Röda armen, en flykt under vilken 10 000-
tals människor dukade under medan minst två miljoner tyska kvinnor utsattes 
för våldtäkter. 

Tyskarna drabbades av oräkneliga fasor, men, och det är Kershaw noga 
med att framhålla, än värre fasor drabbade nazisternas fiender. Alltmedan 
tredje riket föll sönder så blev koncentrationslägerfångar, utländska tvångsar
betare, människor i de fortfarande ockuperade områdena och andra av "rikets" 
fiender alltmer utsatta för ett totalt och oberäkneligt våld. Såväl regimen som 
många av dess mest hängivna medarbetare passade nu på att se till att inga 
motståndare skulle överleva det sammanbrott som även de mest hängivna na
zister nu insåg stod för dörren. 

Ian Kershaw har inte satt sig före att skriva en traditionell historik över 
de politiska och militära händelser som ledde fram till tredje rikets slutliga 
kollaps. Han är inte primärt intresserad av varför Tysldand gick under eller 
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att kartlägga de olika stegen på denna Nazitysklands och tyskarnas under
gångsvandring. Istället vill han finna förklaringen till varför Tyskland fortsatte 
kampen till dess bokstavligt talat inte fanns något kvar av vare sig rike eller 
krigsmakt. Detta förklarar även de kronologiska avgränsningarna. En traditio
nell militärhistorisk ansats hade tagit avstamp i invasionen av Normandie den 
6 juni 1944, följd av armegrupp Mitts sammanbrott i Vitryssland månaden 
efter. Men istället väljer Kershaw att börja sin analys med läget direkt efter det 
misslyckade attentatet mot Hitler i dennes högkvarter i Rastenburg den 20 
juli 1944. Häri ligger det centrala i hans nya angreppssätt på ett ämne och en 
epok som redan behandlats i hyllmetrar av goda forskares böcker. 

Det faktum att attentatsmännen misslyckades med att döda Hitler, att 
sammansvärjningen främst inom garnisonen i Paris och reservarmen dog inn
an den ens hade fått ledde ironiskt nog till att Hitler och nazistpartiet 
kraftigt stärkte sitt grepp över såväl krigsmakten som Tysldand i sin helhet. 
Efter utrensningarna av verldiga eller inbillade oppositionella bland militären, 
fanns ingen kraft eller vilja kvar inom krigsmakten för att, mot Hitlers och 
partiets vilja, avbryta den allt hastigare färden mot apokalypsen. 

Genom att studera maktstrukturer och attityder följer Kershaw Tysldands 
väg mot den totala undergången. Omedelbart efter det misslyckade attentatet 
så strömmade uttryck för sympati till Hitler, både från militärer och civila, och 
uppenbarligen var dessa uttryck till stor del äkta kända. Under hösten 1944 
började sympatin och tilliten till Hitler som person och ledare för folket att 
försvinna. Men då var det redan för sent, då hade den nazistiska parti- och sä
kerhetsstrukturen kopplat ett fast grepp om landets öde, med partiet NSDAP 
och alla dess underorganisationer, den hemliga polisen Gestapo, den tidigare 
så mäktiga men nu ganska avlövade, dock inte oskadliggjorda partimilisen 
SA, sälcerhetstjänsten SD och, framför allt, partiets egna väpnade styrkor SS. 

Detta maktskifte sitt tydligaste uttryck i en kvartett som nu alltmer 
tog hand om den reella makten i Tyskland, medan Hitler själv alltmer för
sjönk i ett avvisande av olika initiativ till en mera flexibel strategisk och opera
tiv princip. Partisekreteraren Martin Bormann, propagandaministern Joseph 
Goebbels, SS-chefen Heinrich Himmler och rustningsministern Albert Speer 
kom alltmer att överta den exekutiva makten. Tillsammans, men ofta i bitter 
konflikt med varandra, drev de på för att maximera den tyska krigsinsatsen. 
Talande för situationen är att flygvapenchefen Hermann Göring, som formellt 
var Hitlers ställföreträdare ända till mitten av april 1945, inte hade ett dugg 
med detta att skaffa. Alltsedan Sralingradkatastrofen i början av 1943 hade 
hans stjärna varit dalande, såväl hos Hitler som i Tyskland i allmänhet, och 
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han drog sig alltmer tillbaka till ett världsfrånvänt festande på godset Karin
hall. För den ovan nämnda makthungriga kvartetten var Göring ingen svår 
motståndare. 

Oavsett de ledande strukturerna - Hitler och den ledande maktkvartet
ten - hade Tysklands mot katastrofen inte kunnat fullbordas om det inte 
var för två nyckelkategorier: de regionala partibossarna gauleiterna - och 
generalerna. Kershaw visar tydligt hur mer eller mindre fanatiska gauleitrar, 
både i öst och i väst, drev kampen till det yttersta, även om de själv ofta vek 
undan och flydde faran i sista stund. Gauleitern Erich Koch i Ostpreussen är 
det bästa (värsta) exemplet på detta. 

De enda som hade kunnat stoppa vansinnesfärden var de högre militä
rerna, men Kershaw visar entydigt att i stort sett alla generaler var beredda 
att fortsätta kampen till sista stund. Ofta har rationaliteten i detta förklarats 
med en önskan om att försöka rädda så många soldater och civila som möjligt 
undan Röda armen. Det stämmer förvisso, kampen mot den hotande sovje
tiska ockupationen var en viktig drivkraft för såväl generaler som soldater även 
långt efter det allt hopp egentligen var ute. Men många generaler var också 
djupt kännande tyska patrioter, oavsett deras politiska inställning, och som 

sådana slogs de vidare, vilket i sin tur var ett de facto stöd till naziregimen. 
Efter kriget försökte många distansera sig från denna aktiva medverkan i 

slutstriden, med motiveringen att de endast lydde order. Storamiralen Dönitz, 
tredje rikets siste statschef, är ett tydligt exempel på detta. Kershaw visar över
tydligt hur Dönitz, ända fram till den 7-8 maj 1945 uppmanade sina underly
dande till fortsatt kamp i ordalag som tveklöst avslöjade en troende nazist. En 
annan sådan person var Albert Speer, rustningsministern som efter krigsslutet 
framgångsrikt uppvisade djup ånger och lyckades rädda sig undan galgen i 
Ni.irnberg. Kershaw visar upp en annan, djupt Hitlertrogen Speer som i sina 
ansträngningar att fa krigsindustrin att rulla på använde sig av 10 000-tals 
fångar från koncentrationslägren, prompt levererade av SS-chefen Himmler. 

Trots att Hitler själv från januari 1945 i stort sett försvann från ledningen 

av riket, trots hans alltmer desperata försök att leda kriget från bunkern i 
Berlin, så höll naziregimen ut ända till hans död den 30 april, ja falniskt yt
terligare en vecka. Kershaw vill ytterst förklara detta med att de attityder och 
maktstrukturer som Hitler etablerat i sin glans dagar fortsatta att fungera även 
sedan Fi.ihrern alltmer isolerades i sin bunker. I Tysldand fanns till exempel 
ingen självständig partiorganisation som kunde ta egna initiativ, som fascis
mens stora råd i Italien när det 1943 avsatte Mussolini. Tvärtom var de tyska 
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partipamparna trogna Hitler även sedan denne blivit mer eller mindre isolerad 

i sin bunker. 
Ian Kershaw kommer med många värdefulla synpunkter på Tysklands un

dergångskamp och varför den militära utvecldingen gestaltade sig som den 
gjorde. Han inte bara förklarar varför Tysldand slogs så länge som det gjorde, 

till dess nästan hela landet var förött och ockuperat, utan också var gränserna 
för kampviljan gick. Trots massiv propaganda blev försöken att skapa en tysk 
partisanrörelse, de så kallade "varulvarna'', i stort sett misslyckad. 

Kershaw har skrivit en mycket bra och gedigen bok. Det är förvisso inte 

primärt traditionell historia han berättar, men de väl så viktiga idemässiga och 
strukturella förutsättningarna för den militära och politiska händelseutveck
lingen. Utan det perspektivet hänger studiet av strategiska överväganden och 

operativa beslut till stor grad i luften. Därmed sagt att Ian Kershaws bok är 

central för alla militärhistoriskt intresserade som vill förstå varför tredje rikets 
undergång tog de former som den gjorde. 

Lars Ericson Wolke 

208 



Svensk Afghanistaninsats satt i sitt sammanhang 

- ännu en förtjänstfull granskning av Agrell

Recensioner 

Recension av Wilhelm Agrell, Ett krig här och nu: Sveriges väg till en väpnad 
konflikt i Afghanistan, Stockholm, Atlantis, 2013, 396 s. 

Ett bekvämt och tilltalande sätt att läsa sig in på Sveriges försvars- och säker
hetspolitik efter det kalla krigets slut är att gå in på närmaste bibliotek och 
beställa fram samtliga Wilhelms Agrells böcker. Boken Fredens illusioner: Det 
nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009 intar naturligtvis en särställ
ning med sin ambition att täcka in ämnet kronologiskt, men ett betydande 
antal andra titlar belyser detsamma utifrån olika infallsvinldar. 

Den nyutkomna boken Ett krig här och nu: Sveriges väg till väpnad konflikt 
i Afghanistan är precis som flertalet andra agrellska arbeten på svenska välsitu
erade i gränslandet mellan populärframställningens medryckande berättartek
niker och den akademiska avhandlingens krav på precis sakfrågebehandling 
och transparens avseende begreppsanvändning och källhantering. Den bidrar 
således samtidigt till att upplysa den läsande allmänheten och beslutsfattare 
om en komplicerad samhällsproblematik - vilken omsorgsfullt sätts i sitt his

toriska, militära och säkerhetspolitiska sammanhang och till den lilla rännil 
av studier på skandinaviska språk som ägnas skärningspunkten mellan mi
litärmaktsutövning (krigsvetenskap/freds- och konfliktstudier) och politisk
diplomatiskt beslutsfattande (statsvetenskap/internationella relationer). 

I termer av disposition underkastas logiken till en början de populärveten
skapliga ambitionerna, i och med att de inledande delarna varvar författarens 
personliga intryck från en fredsbevarande insats på Cypern på 1970-talet och 
en resa till Camp Northern Lights i norra Afghanistan häromåret med resone
mang som banar vägen för generella och principiella frågeställningar i bokens 
senare delar. Denna inledning följs av kärnfulla referat av svenska Försvars
maktens internationella erfarenheter i Kongo på 1960-talet, i Mellanöstern 
1956 och framåt, samt i sydöstra Europa på 1990-talet. I nämnda referat pe

kar Agrell framför allt på en återkommande spänning mellan FN-mandatens 
lägesbild och politiska realiteter i insatsområdet, liksom på det tolkningsut
rymme som alltid finns mellan de två. Ett annat tema som introduceras tidigt 

i boken är gliporna mellan operativ ledning och krav från Försvarsmalct/reger
ing, samt vidare mellan målsättningar formulerade med beaktande av civila 
värden å ena sidan och insikter om de effekter och begränsningar med vilka 

militära medel är behäftade å den andra. 
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Huvuddelen av boken är sedan kronologisk-tematiskt uppdelad i fyra över
gripande kapitel: "Fanbärarna (2001-2005)", ''Återbyggarna (2005-2009)", 
"Upprorsbekämparna (2009-2012)" samt "Avvecklarna (2012-2014)". 
Redan rubriksättningen ger vid handen hur bakvänt de två intervenerande 
koalitionerna, International Security Afghanistan Force (ISAF) och Operation 
Enduring Freedom, kom att sättas in i regionen. Det var alltså först när fas
två, med fokus på återuppbyggnad och demokratisering, misslyckades som en 
fas tre och en ny doktrin, på engelska vanligtvis benämnd Counter-Insurgency 
(COIN), integrerades i den alltmer fredsframtvingande insatsen. 

Den utförliga sal<l'ramställningen i huvuddelen av boken utgör av 
allt att döma ett delsyfte i sig. Agrell menar att den svenska allmänheten i 
kvantitativt och kvalitativt hänseende är så illa informerad om den svenska 
Afghanistaninsatsen och omständigheterna kring denna att det kan beskrivas 
som "ett demokratiskt underskott". Med denna utgångspunkt har författaren 
bemödat sig om att sätta sig in i ett ansenligt källmaterial bestående av offent
liga rapporter (företrädesvis från Sverige), ett mycket stort antal nyhetsartiklar 
och blogginlägg, och vidare genomfört ett antal intervjuer och studiebesök 
samt begärt fram (och fått sekretessen upphävd på) ett mindre antal prome
morior och andra underlag. Den empiriska forskningsinsatsen är alltså omfat
tande. 

Som probleminventering förefaller Ett krig här och nu följaktligen vara 
i det närmaste heltäckande. Med sin breda erfarenhet från försvars- och sä
kerhetsområdet lyckas Agrell dessutom med precisa penseldrag fånga in ett 
flertal besvärliga problem och dilemman i den svenska Afghanistaninsatsen. 
På operativ nivå levandegörs spänningen mellan att minimera egna förluster 
(så kallad force protection) och förtroendeskapande åtgärder med hjälp av små, 
befolkningsnära patruller, det vill säga den typ av uppträdande svenska inter
nationella insatser ägnat sig åt under större delen av efterkrigstiden. En an
nan operativ problematik gäller friktionen mellan svenska insatsregler (bland 
annat ägde begreppet "nödvärn" giltighet i början av insatsen) och de Rules oj 
Engagement som ISAF-styrkor tilldelas centralt och som därför även svenska 
förband måste förhålla sig till. 

Agrell belyser också en rad organisatoriska svagheter, och framför allt vad 
han betecknar som återkommande "icke-lärande" av egna erfarenheter. Det 
handlar dels om konsekvenserna av ett rotationsschema som inte tillåter av
steg från sex månadersregeln, och som därför föranleder att nyanlända styrkor 
tenderar att upprepa exakt samma misstag som sina föregångare. Men det rör 
i samma grad oförmågan att bryta beteendemönster som orsakas av svenska 
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regelsystem och förvaltningsstrukturer, och som i vissa avseenden producerar 
suboptimala beslut om och om igen. Frånvaron av fungerande koordination 
mellan de civila och militära delarna av svenska ansträngningar för att stärka 
återuppbyggnaden från 2005 och framåt är ett slående exempel, anser Agrell. 

Naturligtvis är det inte framför allt svenska missgrepp som ska lastas för 
frånvaron av väsentliga framsteg i stabilisering, upprorsbekämpning och åter
uppbyggnad i Afghanistan, kanske inte ens i de områden Sverige ansvarat 
för. Agrell bjuder på en till synes välavvägd redogörelse för mycket av den 
komplexa uppgift som ISAF och Operation Endttring freedom haft att hantera 

under närmare femton år i landet. Han ägnar betydande uppmärksamhet åt 
situationen som uppstod då USA i slutet av 2008 bestämde sig för en rejäl 
ambitionshöjning i form av en "surge", och förldarar hur den svenska insatsen 
snabbt kom att ändra karalctär i och med att man plötsligt befann sig i ett 
amerikanskt militärt sammanhang (antalet amerikanska soldater i Afghanis
tan fördubblades under loppet av några månader). 

Därmed omvandlades, enligt Agrells formulering, konceptet bakom det 
svenskdrivna Provincial Reconstruction Team (PRT) i norra Afghanistan till 
ett "COIN light" och tillfördes upprorsbekämpande uppgifter (se s. 228). 
Svenskarna lärde sig efter hand undvika att begagna den främmande och "ko
lonialt" färgade COIN-terminologin i sina kontakter med afghaner, noterar 
författaren, men inrangerade sig i övrigt i ett amerikanskt strategiskt raster 
med tillhörande kommandokedja. Svårigheten blev inte minst att vidmakthål
la ett förtroendeskapande uppträdande medan man försörjde de amerikanska 
styrkorna med kvalificerad underrättelseinformation och understödde natträ
der mot misstänkta upprorskämpar. 

Slutsatserna som Agrell drar av sin analys är flerskiktade och förtjänar att 
beaktas av såväl Försvarsmakten som av politiska beslutsfattare och dem av oss 
som kontinuerligt studerar försvars- och säkerhetspolitik. Vad gäller den över
gripande bilden är han skoningslöst kritisk, och menar att ISAF och Operation 
Enduring Freedom inte gärna kan karakteriseras som någonting annat än "ett 
stort [ ... ) misslyckade" och slutet på "en historisk epok av multinationellt väp
nat statsbyggande" (se s. 317). Efter USA:s och de allierades invasion av Irak 
2003 och i ljuset av starka europeiska protester emot detta militära ingripande 
blev ISAF, skriver författaren, "en enighetssymbol" med primärt "terapeutisk 
funktion" inom NATO-kretsen (se s. 320). 

Mot svenska befälhavare, officerare och soldater riktas kritik endast i 
mycket begränsad omfattning. Visserligen tycks den svenska militären alltför 
benägen att rapportera hem om "små framsteg varje dag", trots att man egent-
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!igen inser att situationen i stort inte alls är stadd i förbättring (se s. 312). Men
varken dessa befälhavare eller svenska Försvarsmakten kan egentligen lastas för
att sakna en bredare strategi, då man ingår som en komponent i en mycket
större styrka vars uppdrag man endast marginellt kan påverka. Snarare präglas
den svenska Afghanistaninsatsen av en i operativa sammanhang fruktbar prag
matism, vilken återspeglas i att förbanden löser sina uppgifter väl, till och med
när omständigheterna svårligen tillåter detta.

Den kritiska udden i Agrells bok är istället vänd mot svenska beskrivningar 
av insatsen och av den verksamhet som nu pågått i Afghanistan i ett flertal år, 
och som sedan 2009 alltmer fått prägel av regelrätt väpnad strid. Därvidlag 
drabbar denna kritik beslutsfattare, offentliga tjänstemän och forskare mer 
kraftfullt än enskilda befål med ansvar för Afghanistanstyrkan. För all del kan 
de senare också bidra till att, som Agrell uttrycker saken, "kriget blir [ ... ] osyn
liggjort, också för den som befinner sig mitt i det." (se s. 326). Men allvarligare 
är att offentlig granskning som genomförts av utredare, analytiker och fors
kare tenderat att inte kalla saker vid deras rätta namn, och därmed förstärkt 
det författaren kallar "det demokratiska underskottet" i Afghanistanpolitiken. 
På de sista sidorna talar han till och med om "ett otvetydigt drag av manipula
tion" från regeringens sida, framför allt i 2010 års proposition som innehöll 
COIN-strategin (se s. 332). 

I sådana formuleringar fårgas möjligen empiriskt förankrade utsagor av 
populärframställningens berättartekniska dramaturgi. Men det kan göra det
samma, för frågan om varför vi inte oftare kallat Afghanistaninsatsen ett "krig" 
förtjänar hur som helst att uppmärksammas. Med stöd av sin forskning om 
försvars- och säkerhetspolitik under kalla kriget ställer Agrell också upp ett 
generellt påstående om vad samhällsvetare brukar kalla "stigberoende", det vill 
säga fenomenet om hur tidigare tagna och genomförda beslut starkt begränsar 
förutsättningarna för framtida politiska val. Stigberoende förklarar sannolikt 
varför det afghanska samhället inte låter sig "demokratiseras" enligt väster
ländsk modell, men kanske även varför internationella insatser med svenskt 
deltagande så sällan knyter an till krigets terminologi. Detta generella påstå
ende förtjänar att förmedlas i sin helhet: 
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Det förefaller som om den svenska säkerhetspolitiska kulturen från 
det kalla krigets dolda och förnekade västrelationer efter ett kort vi
loläge har återuppstått i de internationella insatserna med den ef
fektiva kombinationen av retorisk överbyggnad, politisk konsensus, 
mediekontroll, sekretess och tillrättalagd historieskrivning. (se s. 325). 
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Agrell tycks med denna bok, liksom med flera av de tidigare, eftersträva 
att försvaga detta stigberoende och undergräva den "säkerhetspolitiska kultur" 
som förser detsamma med näring. Idag är han inte lika ensam om att proble
matisera svensk försvars- och säkerhetspolitik som under 1980- och 1990-ta
len. Men få är de som lyckas prestera närmare fyrahundra sidor högklassig 
medborgarupplysning och sålunda med egen kraft åstadkommer ett sidospår 
till den väl upptrampade stigen. 

Kjell Engelbrekt 
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Karlskrona, korporationssamhället och statsbildningen under 1600-
och 1700-talen 

Recension av Karl Bergman, Pest, produktion och politis/, kultur: Studier i stats
bildning och örlogsstadens tidigmoderna historia, Stockholm, Makadam förlag 
2012, 223 s. il!. 

Ett kännetecken för många västeuropeiska stater under 1600- och 1700-talen 
var centralmaktens utökade inflytande i samhället. Forskning inom statsbild
ningsområdet - bland annat av Charles Tilly, Sven A. Nilsson och Jan Glete 
- har betonat den framväxande militärmaktens betydelse för centralstatens
etablering under denna tid. Den expanderande staten behövde nämligen allt
större mänsldiga, ekonomiska, materiella och militära resurser för att kunna
konkurrera med andra expanderande stater i när och fjärran. Följden blev att
staten måste utöka sin kontroll och makt över territoriet.

Denna militärt-fiskala stats framväxt utgör den viktigaste utgångspunkten 
i Karl Bergmans bok; Pest, produktion och politisk kultur: Studier i statsbildning 
och örlogsstadens tidigmoderna historia. Det är den svenska militärstatens etable
ring som står i fokus och Bergmans studie riktas mot örlogsstaden Karlskrona 
i slutet av 1600- och början av 1700-talen. I valet av örlogsflottans expan
sion har han särskilt inspirerats av den framlidne och internationellt kände 
historikern Jan Gletes forskning om relationerna mellan statliga, ekonomiska 
och merkantila intressen i anslutning till de europeiska örlogflottornas byg
gande under denna tid. Bergman är emellertid inte främst intresserad av den 
övergripande statliga makronivån; han vill framförallt studera hur statens ex
pansion genom amiralitetet gestaltades på det lokala planet i Karlskrona, där 
statsmalcten eftersträvade en ökad kontroll samtidigt som det i staden verkade 
inflytelserika skrån och korporationer vilka inte självldart ville underkasta sig 
militärstatens påbud och riktlinjer. Med detta perspektiv ansluter sig Bergman 
till en tämligen bred svensk historisk forskningsfåra om statens utbredning i 
lokalsamhället under denna tid. Det unika med denna studie är att det är ör
logsstaden Karlskrona som står i centrum. Rimligtvis borde, menar Bergman, 
den militärt-fiskala statens utbredning bli tydlig i en nygrundad stad just med 
ett uttalat militärt syfte. 

Boken består av tre delundersökningar. Den första av dessa kallas "Borgaren 
och militärstaten Den tidigmoderna stadens politiska kultur", där Bergman 
framförallt vill påvisa interalctionen i lokalsamhället mellan statsmakten och 
borgerskapet. Han ställer frågan: Vilken roll hade den svenska militärstaten 
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i formandet av en politisk kultur där förhandlingar var ett viktigt element? 
Här visas hur tvisterna mellan amiralitetet och det lokala borgerskapet avlöste 
varandra. Det handlade bland annat om uteblivna leveranser, dåliga råvaror, 
produktionsproblem och skattetvister. Bergman vill särskilt betona hur bor
gerskapets rättsordning också erkändes av maktens företrädare, alltså amirali
tetet. Med hjälp av dessa mer eller mindre offentliga förhandlingar avser han 
också slå sig in i forskningsdebatten om när och hur en så kallad borgerlig 
offentlighet - enligt Jiirgen Habermas teoribildning etablerades. Utifrån de 
mer eller mindre offentliga förhandlingarna i Karlskrona mellan statens och 
det lokala samhällets representanter, vill Bergman avsevärt tidigarelägga den 
borgerliga offentlighetens uppkomst. Han menar alltså att Habermas är allde
les för sent ute när den borgerliga offentlighetens framväxt bestäms till slutet 
av 1700- och början av 1800-talet. En befogad invändning mot Bergmans 
argumentation är att det är oklart hur hans definition av borgerlig offentlighet 
förhåller sig till Habermas synsätt. Läsaren får intrycket av att de menar helt 
olika företeelser. Den senare betonade exempelvis det politiska samtalet samt 
den allmänna debatten och den allmänna opinionen som väsentliga inslag i 
en framväxande borgerlig offentlighet. Bergman menare snarare att faktumet 
att statens och lokalsamhällets representanter träffades i rättsliga tvister och 
förhandlingar, också innebar att en borgerlig offentlighet existerade i sinne
världen. 

Bokens andra delundersökning kallas "Bröd och brännvin - Örlogsflot
tans försörjning och tidigmodern produktion". Här avser Bergman närmare 
granska de betydande försörjningsproblem som den svenska flottan ställdes 
inför i Karlskrona i slutet av 1600- och början av 1700-talen. Han har särskilt 
undersökt kontakterna och förhandlingarna i rådhusrätten mellan borgerskap, 
militärledning och statens civila representanter under åren 1682-1689. En 
viktig slutsats är att man från slutet av 1600-talet och fram över 1700-talet 
kan följa hur ett närmast industriellt komplex eller block utvecldades i Karls
krona med omnejd för framställning av nödvändiga basvaror, främst bröd 
och brännvin. Med stöd i amiralitetets resonemang om produktionsteknik, 
flöden, standardisering och storskalig produktion, hävdar Bergman att det i 
Karlskrona under denna tid lades en viktig grund för "den moderna industria� 
liseringsprocessen". Precis som i diskussionen om den borgerliga offentlighe
ten, är det för läsaren omöjligt att ta ställning till denna tämligen sensationella 
historievetenskapliga slutsats - nämligen att den svenska industrialiseringen, 
som av den ekonomhistoriska forskningen anses ha sitt stora genombrott 
i slutet av 1800-talet skulle ha inletts i örlogsstaden Karlskrona redan 200 år 
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tidigare. Problemet är följaktligen även här att Bergman inte definierar inne
börden av nyckelbegreppen, i detta fall protoindustrialisering och industria
lisering. 

Den tredje delundersökningen kallas "Staden, pesten, renhållning och 
modernitet Karlskrona 1710-1712". Här fokuserar Bergman på hur 
sjukdomar, sanitetsfrågor och hygien i samband med pestepidemin påverkade 
staden och rådande maktförhållanden inom densamma. Under denna allvar
liga kris sattes statsmaktens förmåga, strategier och legitimitet särskilt på prov. 
Med hjälp av Michel Focaults teoribildning kring hur epidemier kan resultera 
i nya tänkesätt kring styrande, övervakning, kontroll och disciplinering, vi
sar Bergman konstruktivt hur statsmalnen i Karlskrona försökte upprätthålla 
ordningen i staden genom kontroll av främst lägre samhällsklasser och boende 
utanför staden, separation mellan sjuka och friska samt disciplineringsåtgärder 
av olika slag. Exempelvis utfärdades hälsodokument, res- och sundhetspass 
samt attester. Ett viktigt resultat av denna utökade statliga kontroll var 
att rörelsemöjligheterna i staden reglerades och övervakades allt hårdare; 
människornas privatliv inskränktes i högre grad. Folkliga sammankomster, 
begravningssamlingar, möten med främlingar och månglerskors rörelser be
traktades med stor misstänksamhet. När sedan tilltron till "vetenskapen" i 
form av läkare och fältskärer stärktes i bekämpandet av pesten på bekostnad 
av prästernas åsikter och förklaringar, menar Bergman att pestbekämpningen 
i Karlskrona utgjorde en del i framväxten av " det moderna". Återigen blir läsa
ren överraskad av Bergmans djärva slutsatser utifrån den tämligen begränsade 
empiriska och teoretiska diskussionen. Resonemangen om "modernitetens" 
successiva framväxt från pestepidemin i Karlskrona 1710-1712 är svåra att ta 
på allvar, eftersom Bergman överhuvudtaget inte förklarar vad som allmänt 
menas med "modernitet", förutom möjligtvis att tilltron till medicinska för
klaringar ökade på bekostnad av religiösa. 

Perspektivet om hur statsbildningsprocessen uttrycktes i den framväxande 
örlogsstaden Karlskrona är angeläget att avslutningsvis beröra ytterligare. Det 
handlar om sättet Sverige och de flesta andra stater i Europa organiserades 
på under denna tid, vilket Bergman borde ha berört avsevärt mer i boken. 
Statsmakten måste nämligen slå sig in i ett lokalt samhälle som i hög grad 
styrdes och organiserades utifrån medeltida korporations- och skråprivilegier. 
Därför måste staten ofta, här främst amiralitetet, förhandla och gå med på 
borgerskapets krav. I det utpräglade korporationssamhället var det omöjligt 
att enbart med tvång och hot om sanktioner av olika slag driva igenom statens 
vilja. Bergmans undersökningar visar emellertid att amiralitetets styrning av 
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Karlskrona på längre sikt ändå medförde att det blev allt svårare för privata 
borgare, och för borgerskapskorporationen, att uppträda självsvåldigt med 
godtyckliga tolkningar av avtal och förordningar. Om något, så pekar detta 
fram mot den upplösning av stånds- och korporationssamhället som blev de
finitiv under mitten på 1800-talet. Istället för att lägga sådan energi på att 
försöka vederlägga - med ett alltför begränsat källmaterial och teoretiskt un
derlag- allmänt vedertagna synsätt på borgerlig offentlighet, industrialisering 
och modernitet, skulle Bergman alltså ha argumenterat mer för sin studie om 
statsbildningsprocessen i dess mest relevanta historiska och teoretiska sam
manhang- den successiva upplösningen av stånds- och korporationssamhället 
från slutet på 1600-talet. 

Henrik Edgren 
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Svenska frivilliga i Finland 

- den svenska brigaden i inbördeskriget 1918

Recension av Jan Olov Näsman, Till Finlands räddning och Sveriges heder: 
Svenska brigaden i det finska inbördeskriget 1918, Schildts & Söderströms, 
Helsingfors 2012, 228 s. ill. 

Finska inbördeskriget som tema återkommer i litteraturen med jämna mel

lanrum och lär så göra ju närmare hundraårsjubileet vi kommer. Författaren 

Jan Olov Näsman har tidigare deltagit i forskningsprojektet "Norden och kri

gen i Finland och Baltikum 1918-1919" med en artikel om röda flyktingar 
i Sverige under inbördeskriget. Boken om den svenska brigaden har också 

redan i kortare form publicerats som uppsats i tidskriften Akka vid högskolan 
i Dalarna. Att boken egentligen är en utvidgad akademisk uppsats märks fak

tiskt, eftersom vissa delar som borde ha diskuterats mer i detalj knappt berörs 
medan andra saker får stort utrymme. 

Den frågeställning som ligger till grund för boken handlar om de frivilligas 
bakgrund samt vilka deras bevekelsegrunder var för att ge sig ut i krig. Vidare 

ska författaren också ta upp brigadens relation till hemmaopinionen och vilken 

betydelse för krigsförloppet som brigaden hade. Generellt följer boken den 

akademiska uppsatsens form med syfte, frågeställningar, tidigare forskning, 

bakgrund och en undersökning av källmaterial. Så långt är allt väl, proble

matiken finns snarare i relationen mellan svenska brigaden, brigadisterna på 
marken och de stora skeendena. Detta blir tydligt särskilt när Näsman vill be

svara den sista frågeställningen om brigadens roll för inbördeskrigets resultat. 

Författaren diskuterar därvidlag brigadens insatser och även de enskilda briga
disterna, och slutsatsen blir att den inte hade någon större inverkan då deras 

roll var mer politisk än militär. Det är svaret på frågan samtidigt som Näsman 

i sammanhanget kunde nämnt att den verkligt avgörande faktorn faktiskt var 
Tysklands insatser. Sveriges främsta bidrag till Finland kom med de många 

officerare som tjänstgjorde på olika poster i den finska armen, och således inte 
i brigaden. Näsman ger sig också in i diskussionen om finska inbördeskrigets 

historiografi och den infekterade frågan om vad kriget egentligen skall kall

las: inbördeskrig, klasskrig, frihetskrig, brödrakrig eller medborgarkrig. Varje 

benämning innebär samtidigt ett ståndpunktstagande i en historiedebatt. 

På det generella planet fungerar framställningen, men det saknas en röd 

tråd som knyter samman berättelserna. Ett alternativ hade varit att än tydligare 

koncentrera sig på brigadisternas sociala bakgrund och de interna relationerna 
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inom brigaden och lämna resten av frågorna därhän. Resultatet är nu ett mel
lanting, något som inte är riktigt tillfredsställande. Om läsaren däremot inte 
vet någonting om den svenska brigaden kan boken mycket väl tjäna som en 
första inblick i ämnet. Problemet är dock att det inte finns några heltäckande 
studier av svenska brigaden i Finland, utan Näsmans är en av de mer allom
fattande. En sak som tas upp återkommande av Näsman är att brigadisterna 
hade värnpliktsutbildning med sig i bagaget, något som saknades i Finland 
och därför var de svenska soldaterna mer välutbildade än de finska. Resone
manget kommer delvis från Aapo Roselius som kallat inbördeskriget för ett 
"amatörernas" krig just eftersom Finland saknade värnplikt. Men om man ser 
till den svenska brigadens insatser i kriget framstår amatörism som något som 
i högsta grad präglade just brigaden. Detta trots att det fanns många officerare 
inom brigaden och av soldaterna hade värnpliktsutbildning. Brigaden 
drabbades av höga förluster och detta kombinerades med fylleri, stölder och 
bristfällig disciplin. Detta visar på det som är Näsmans huvudsakliga slutsats, 
nämligen att brigaden befolkades i huvudsak av amatörer och äventyrare. Det 
var arbetslösa äventyrare som sökte sig till brigaden i brist på annat. En an
nan viktig grupp var också de aktivistiska studenterna uppfyllda av 1914 års 
ideer. Resultatet blev ett förband som var svårkontrollerat och inte särskilt 
effektivt. Detsamma kan sägas gälla de finska vita förbanden som mer liknade 
ett folkuppbåd av milisförband, likaledes präglade av amatörmässighet och 
bristande utbildning. Disciplinen var heller inte alltid den bästa även bland 
de finska vita förbanden. En svensk officer och sedermera armechef (Douglas) 
betecknade brigaden som en samlingsplats för alla svenska frivilliga som inte 
kunde användas på annat sätt. Denna slutsats ligger sannolikt nära sanningen 
om man ser till sammansättningen av brigaden. Näsmans diskussion om dess 
sociala sammansättning är dock alltför ytlig och skulle ha tjänat på en mer 
detaljerad redogörelse, möjligen även med ett antal tabeller. Två smärre tabel
ler finns nu i slutet av boken, men det skulle ha varit bättre om dessa funnits i 
anslutning till kapitlet som diskuterade brigadens sammansättning. 

Slutsatsen om boken är att frågeställningarna är alldeles för omfattande för 
bokens omfång och särskilt frågan om relationen mellan svenska brigaden och 
hemmaopinionen skulle tjänat på en mer genomgående analys. En aspekt som 
synes mig tydlig berör dock den sociala sammansättningen av förbandet och 
är relaterad till den svenska politiska och ideologiska utvecklingen. De många 
studenterna och andra konservativa högergrupperna inom brigaden gör att re
lationen till de aktivistiska 1914 års ideer är tydliga. För min del skulle en dis
kussion om denna relation vara synnerligen intressant. Det finns också smärre 
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felaktigheter då Näsman exempelvis skriver att Mannerheim tjänstgjort som 
regementschef i striderna på östfronten. Det stämmer, men regementschef var 
han före kriget. Han tjänstgjorde nämligen som regementschef i Warszawa 
före krigsutbrottet. Vid krigets inledning var han kavalleribrigadchef och se
dermera även divisionschef för en kavalleridivision på östfronten. Dessa saker 
till trots är Näsmans bok intressant, men känslan är att vi ännu inte uttömt 
ämnet svenska brigaden. 

Fredrik Eriksson 
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Propagandaministern in på livet 

Recension av Peter Longerich, Goebbe/s - antisemit och vålds.fanatiker: en bio
grafi, Stockholm, Norstedts 2013, 824 s. ill. 

"Jag passar bara för arbete på lång sikt, liksom jag över huvud taget bara kan 
arbeta på lång sikt. Dagligt arbete är mig motbjudande", så skriver Joseph 
Goebbels i sin dagbok i augusti 1924. Citatet är intressant då den visar på 
dagboksförfattarens likhet med der Fiihrer, en man som också hade svårt för 
ordnat arbete. Dagboken utgör historikern Peter Longerichs viktigaste källa 
till hans stora biografi över Hitlers propagandaminister som även var gauleiter 

partidistriktschef- i Berlin. Just Goebbels verksamhet som partichef i riks
huvudstaden från 1926 till sammanbrottet 1945 är för svenska läsare kanske 
de mest intressanta delarna i boken, vilket jag ska återkomma till. Dagböck
erna gör för övrigt att Goebbels är unik bland tredje rikets koryfeer - ingen 
annan tycks ha skrivit något sådant, vilket kan ha att göra med att Goebbels 
utan tvekan alltså var den mest litterärt begåvade av Hitlers hantlangare. 

Longerich är verksam vid Londons universitet där han är chef för Research 
Centre for the Holocaust and Twentieth-Century History. Han är född i Kre
felt i västra Tysldand 1955 och disputerade vid universitetet i Milnchen 1983, 
där han sedan var verksam till 1989. Han har därefter arbetat bland annat 
vid Holocaustmuseet i Washington. Han är en erkänd expert inom forskning 
om Förintelsen och hans böcker Politik der Vernichtung (1998), Förintelsens 
politik på svenska, och Davon haben wir nichts gewusst! från 2006 (Det visste 
vi inget om} anses som standardverk på området. Ingen av dessa är dock utgi
ven på svenska. Longerichs biografi över Heinrich Himmler utkom dock på 
svenska 2006 och fick ett positivt mottagande. Är då världen betjänt av ännu 
en biografi över Goebbelsr Bokens 25 sidor tjocka bibliografi listar minst 19 
redan utgivna biografier (varav tre på engelska, övriga på tyska), och det lär 
finnas åtskilligt flera, exempelvis professor Lars Ericson Wolkes svenska]oseph 
Goebbels - en biografi (201 0). I det svenska förlaget Norstedts utgåva omfattar 
Longerichs bok 824 sidor och den är därmed alltså något tjockare än den i 
dessa sammanhang så berömda tegelstenen. Bibliografin är som sagt omfat
tande och notapparaten likaså, den består av 52 sidor. 

Att dagböckerna är en huvudkälla innebär i sig ett tolkningsproblem. Hur 
ska man kunna avgöra om Goebbels anteckningar är sannfärdiga eller ejr 
Longerich är naturligtvis medveten om problemet och hävdar i förordet att 
han använt sig av dagböckerna för att skapa en psykologisk bild av dess förfat-
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tare. Han har alltså så gott som det går låtit jämföra dagböckerna med andra 

källor och har därmed skapat sig en bild över vad som inträffat och också hur 
Goebbels själv har tolkat händelserna. Därmed anser sig Longerich ha ska
pat sig en uppfattning om Goebbels mentalitet, dennes förmåga att ljuga för 
sig själv och framhäva sin egen roll. Intressant att konstatera är att Goebbels 

ibland utelämnar händelser som är negativa för honom själv. Att karakterisera 
honom som storhetsvansinnig ligger nära till hands, men när Longerich vill 
koppla Goebbels psykiska tillstånd till hans besvärliga förhållande till sin mo
der under uppväxttiden har jag svårt att följa med i tankegångarna. Jag anser 

dock att Longerich har lyckats väl med sitt uppsåt men att tillvägagångssättet 
inte är helt oproblematisk. 

Hur som helst började Goebbels skriva sina dagböcker 1924. Han var då 
27 år gammal och hade två år tidigare avlagt doktorsavhandling vid univer
sitetet i Heidelberg, efter att tidigare studerat bland annat i Bonn. Avhand
lingen, föga mer än en längre uppsats enligt svensk akademisk terminologi, 

handlade om en med rätta bortglömd tysk romantisk dramatiker vid namn 
Wilhelm von Schiitz. De akademiska studierna hade inte bedrivits med nå
gon större energi, men Goebbels hyste stora författardrömmar och lyckades 

också publicera en del litteratur- och teaterkritik i olika dagstidningar. Han 
hade undgått första världskriget på grund av sin missbildade fot som kom sig 
av ett olycksfall i femårsåldern. Han kom dock att göra en form av vapenfri 

värnpliktstjänstgöring i form av ett halvårs kontorsarbete under krigets sista 

år. Goebbels plågades under studietiden av depressioner men lyckades ändå 
producera utkast till romaner, dikter och andra verk. En roman lyckades han 

bli fårdig med, ett delvis självbiografiskt verk med titel Michael, som dock inte 
antogs någonstans. Det dröjde till 1929 innan den gavs ut på partiets eget 

förlag. Den missbildade foten och hans i övrigt inte särskilt imponerande ge

stalt hindrade inte att han hade ett antal längre och kortare förhållanden med 
kvinnor. Dessa varade fram till han träffade och 1931 gifte sig med Magda 
Quandt, född Behrend, nyskild och med en ung son. Magda var övertygad 

nazist och något av en karriärist inom partiet, och i äl<tenskapet kom sex barn 
att födas. Alla mördades av sina föräldrar i rikskansliets bunker i Berlin den 1 
maj 1945, den äldsta var då tretton och den yngsta fyra år. 

Efter att ha haft koppling till en annan extrem politisk rörelse anslöt sig 
Goebbels till nationalsocialismen efter ett möte med generalen Ludendorff 

vid partidagarna i Weimar i augusti 1924. Hitler satt då fortfarande i fångelse, 

men ett möte med honom kommande år fick avgörande betydelse. Att Goeb
bels avgudade ledaren är inte för mycket sagt. Goebbels anslöt sig först till vän-
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sterflygeln inom rörelsen, den "socialistiskt" och allmänt "antikapitalistiskt" 
inriktade falangen under bröderna Strasser som senare kom att bli utmanöv
rerade. Den äldre brodern Gregor Strasser mördades av SS under "De långa 
knivarnas natt" i juni 1934. Goebbels såg vartåt det lutade och distanserade 
sig så småningom från "socialisterna". Karriären tog som sagt fart när han blev 
partidistriktschef i det "röda" Berlin 1926. I rikshuvudstaden blev nazisterna 
aldrig dominerande, men den nye distriktschefen inledde omedelbart en serie 
av provocerande marscher och demonstrationer i stadens arbetardistrikt. Att 
antisemitismen tidigt var en del av Goebbels budskap är väl knappast någon 
överraskning men Longreich visar också på Goebbels våldsglorifiering, något 
som blev allt tydligare genom åren. Det var inte frågan om att arbeta som ett 
sedvanligt politiskt parti, det gällde att få så stora rubriker i tidningarna som 
möjligt. Om några människoliv gick till spillo spelade det ingen roll, det var 
snarare en fördel. Goebbels romantisering av våldet var så extrem att den hade 
få motsvarigheter ens inom det egna partiet. Hans agerande och hans skrive
rier i partipressen, där han bland annat gick till kraftigt pet·sonangrepp mot 
Berlins vice polispresident, ledde också till att han ställdes inför rätta ett flertal 
gånger och dömdes till flera höga bötesbelopp och några kortare fångelsevis
telser. Hans främsta språkrör vid denna tid var tidningen DerAngriffsom han 
själv var redaktör för. 

I 1930 års riksdagsval blev nazisterna det största partiet och gick från tolv 
till 107 mandat, mycket tack vare den ekonomiska som brutit ut 1929. 
Man fick dock inte någon majoritet, riksdagen hade platser. Valet blev en 
triumf för Goebbels som nyligen tillträtt som rikspropagandachef och som or� 
ganiserat valrörelsen i amerikansk stil. Han framträdde nu som en våldets och 
antidemokratins högröstade megafon. V id det nazistiska maktövertagandet 
i januari 1933 fick Goebbels inte omedelbart plats i regeringen men i mars 
utnämndes han till minister för folkupplysning och propaganda. Han blev 
därmed den förste och ende politiker i världshistorien med titeln propagan
daminister. 

Den senare delen av Goebbels karriär är välkänd men Longerich lyfter fram 
hans demagogiska förmåga, till exempel hans beryktade tal vid partidagarna 
i Niirnberg 1934 där han konstaterade att "om en lögn upprepas tillräcldigt 
många gånger blir den en sanning". Hans mest kända tal är nog det som han 
höll i Sportpalatset i Berlin i februari 1943, där han lanserade parollen om 
det totala kriget. Longerich visar också vilken ödesdiger roll som Goebbels 
spelade i samband med attentatet mot Hitler i juli 1944. Hade Goebbels inte 
funnits på plats i Berlin då, så hade kuppen säkert inte slagits ner så snabbt. 
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Naturligtvis skildras också de sista dagarna innan sammanbrottet då Goebbels 
utmärkte sig på ett nytt sätt. Han efterträdde Hitler som rikskansler och fick 
därmed den kortaste regeringstiden i Tysklands historia - en dag. 

Sammanfattningsvis är alltså boken mycket läsvärd, särskilt gälla.nde tredje 
rikets tillblivelse och "inre liv" men även för den som är intresserad av andra 
världskrigets historia eller 1900-talets historia över huvud taget. Trots det di
gra omfånget är den inte svårläst, även om det kanske hade varit möjligt att 
göra en något förkortad svensk utgåva. Boken rekommenderas varmt. 

Thomas Roth 
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Stasi och Sverige igen 

Recension av Christoph Andersson, Operation Norrsken: om Stasi och Sverige 

under kalla kriget, Norstedts, Stockholm 2013, 324 s. ill. 

I det förra numret av Militärhistorisk Tidskrift (2011-2012) uppmärksamma
des Birgitta Almgrens forskningar om den östtyska säkerhetstjänsten Stasis 
verksamhet visavi Sverige och svenskar. En annan svensk som har arbetat med 
frågeställningen är journalisten Christoph Andersson, vars arbete nu redovisas 
i boken Operation Norrsken. 

I Anderssons bok bekräftas bilden och det understryks ytterligare hur högt 
prioriterat Sverige och svenskar var på Stasis agenda. Orsaken till detta var 
Sveriges roll som neutral stat i vars ledande politiska det glimtvis fanns 
en anmärkningsvärt positivt inställning till DDR. Inte så få svenska politiker, 
journalister, lärare, präster och andra intellektuella tycks inom sig ha gjort 
en åtskillnad mellan den brutala diktaturen som sköt republikflyktingar vid 
muren, och den i alla fall till namnet socialistiska stat som hade utrotat såväl 
arbetslöshet som dagisköer. I det senare avseendet representerade DDR up
penbarligen i dessa svenskars ögon ett slags utvecklat, om än lite brutalare, 
folkhem. I den tankeprocessen förträngdes helt landets genommilitarisering, 
under ytlagret av fredspropaganda, och polisstatens övervakningsapparat. Inte 
heller tycks man ha reflekterat av DDR:s funktion inom ett sovjetvälde som 
innefattade polisstater som Brezjnevs Sovjetunion, Husaks Tjeckoslovalden 
och Ceausescus Rumänien. Få eller inga svenskar utanför de mest trosvissa 
kommunisternas krets skulle komma på tanken att se som ett slags folk
hem. Men med DDR var det som sagt annorlunda, och här finns en forsk
ningsuppgift för den som vill fördjupa förståelsen av svensk politik under det 
kalla kriget. I Anderssons bok gäller det dock DDR:s syn på Sverige. I fem 
delstudier beskriver och analyserar han Stasis politik visavi Sverige. 

I Operation Norrsken samlade Stasiofficerare med början 1972 information 
om direkt eller indirekt svensk hjälp till nazistiska krigsförbrytare efter krigs
slutet 1945. Syftet var förvisso inte historievetenskapligt, utan istället strävade 
man efter att producera en historik som skulle kunna misskreditera Sverige in
för säkerhetskonferensen i Helsingfors. Men sedan togs det politiska beslutet 
att DDR istället tjänade på att söka Palme-regeringens stöd i olika frågor och 
projektet lades in i arkivet. För övrigt genomfördes ett liknande Stasiprojekt 
visavi Italien från 1970. Det intressanta här är att Stasi i arbetet med Operation 

Norrsken bedrev energisk arkivforslming i såväl erövrade NS-arkiv från kriget 
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som akter man fick sig tillsända från Sovjetunionen; akter som 1945 erövrats 
av Röda armen i Tyskland. Projektet rymde således inom sig intressanta as
pekter av såväl det andra världskrigets som det kalla krigets mera ljusskygga 
historia. 

I en andra studie undersöks trådarna mellan Bofors och Stasi, där den 
svenska vapentillverkaren till synes utnyttjade DDR och Stasiorgan som mel
lanhänder för att smuggla vapen till Iran under kriget mellan Iran och Irak 
1980-1988. Här finns också tecken på att Bofors kan ha smugglat ammuni
tion som använts av den östtyska folkarmen. Trots behandling i flera domsto
lar har rättssystemet i Sverige inte funnit säkra belägg för sådana aktiviteter. I 
den här härvan ryms också den svenske krigsmaterielinspektören Carl Alger
nons tragiska död i Stockholms tunnelbana år 1987. Var det en olycka eller 
mördades Algernon av östtyska agenter för att han hade kommit Boforssam
arbetet på spåren? Andersson lutar tveldöst åt det senare �varet. 

En direkt koppling till Boforshärvan har också, enligt Andersson, den 
svenska journalisten Cats Falcks död i Hammarbyhamnen i Stockholm 1985. 
Tillsammans med en kollega hittades hon död i en bil som kört över kajen 
och sjunkit ned i vattnet. Var det en olycka eller handlade det om ett planlagt 
mord på en journalist som också varit Bofors-Stasihärvan på spåren? Åter lutar 
Andersson åt det senare alternativet. 

De två sista studierna behandlar Stasis arbetsmetoder i Sverige. Här visar 
Christoph Andersson hur den svenske filmaren Roy Andersson med hull och 
hår köpte den av Stasi fabricerade iden att Hiv-viruset egentligen hade ska
pats i och kommit ut ur den amerikanska armens laboratorier och inte hade 
sitt ursprung i Centralafrika. Först när sovjetledaren Gorbatjov uttrycldigen 
sade stopp så upphörde, om än motvilligt, Stasis desinformation rörande Hiv. 
Dessförinnan hade dock Roy Anderssons faiblesse för den versionen lett till 
haveri för ett filmprojekt som han drev å Socialstyrelsens vägnar för upplys
ning om Hiv. 

Det har länge varit känt att präster inom svenska kyrkan var en prioriterad 
målgrupp för Stasi och det belyses genom Anderssons sista exempel, den så 
kallade Burträsk-prästen och dennes karriär som inflytelseagent i Sverige, men 
också som rapportör av oppositionella i DDR, med förfärande konsekvenser 
för de inblandade individerna. 

Vad ger då Anderssons bok som vi inte redan visste? Ja, han ger goda redo
visningar av de fem områden som han behandlar och sammantaget av Stasis 
olika arbetsmetoder visavi Sverige, och det är viktigt nog. Även den som inte 
köper alla hans resonemang rakt av måste hålla med om att det här finns åt-
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skilliga frågetecken, och en del av synnerligen obehaglig natur, som behöver 
redas ut. 

Andersson har framför allt använt sig av Stasiarkiven sådana de bevarats 
hos den tyska myndighet i Berlin som idag förvaltar den tidigare östtyska sä
kerhetstjänstens arkivmassor, liksom hos tyska Bundesarchiv (främst tidigare 
NS-arkiv), kompletterade med handlingar i det svenska Riksarkivet liksom 
svenskt rättegångsmaterial. 

Min slutsats är dock att det fortfarande finns ett stort svart hål för forslc
ningen i form av eventuella relevanta handlingar i Säpos arkiv. Ingen vet säkert 
vad forskning där skulle kunna ge för de här diskuterade frågorna, men Bir
gitta Almgrens, i sin tur sekretessbelagda, forskningar låter oss ana att här ändå 
finns potentiellt viktiga pusselbitar. Hela pusslet lär aldrig kunna läggas, men 
det är förvisso inget unikt i den här typen av historisk forskning. Den svenska 
regeringens konstanta vägran att släppa in forskare i detta Säpo-materiel bi
drar självfallet också till att ryktesspridningen i de här frågorna fortsätter med 
full kraft. Överdriven sel,[ret:ess är ett säkert sätt att driva på diverse konspira
tionsteorier och konspirationsteoretiker, det har historien gott om belägg för. 

Tillsammans med Birgitta Almgren har Christoph Andersson utfört ett 
viktigt forslmingsarbete rörande Sveriges förhållande till DDR under det kalla 
kriget. Han har vänt på många stenar och med sina ofta provocerande slutsat
ser stimulerar han till ytterligare, fördjupad forskning. 

Lars Ericson Wo!ke 
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En kulinarisk resa med kokkärl m/40 

Recension av Leif Högberg, Smtskburken: militärhistorisk matnostalgi: livet i 
lumpen, eller en skildring av vårt försvar betraktat över matbord och snusleburk, 
Fort och bunker Skurup 2013, 212 s. ill. 

Denna bok av Leif Högberg har som underrubriken antyder ett bredare per
spektiv än just snuskburkens historia. Det rör sig istället om en historik över 
den svenska militära mathållningens historia från slutet av 1800-talet fram 
till igår. Leif Högberg har tidigare författat ett antal verk om befästningar i 
Skåne och Blekinge men även en bok om Musköbasen och en till omfånget 
imponerande bok om Skånes försvar under det kalla kriget. Denna gång är det 
alltså den militära matens moderna historia som står på bordet. Här beskrivs 
mathållningen i falt och i kasern, mat ombord och vid kaj, det dagliga brödet, 
kaffet på maten, konservernas roll och mycket annat. Det blir förvisso en hel 
del nostalgi för den som utfodrats med burkar som innehöll höna med ris och 
curry, präriegryta eller korv med vita bönor och tomatsås. Läsaren får även sig 
en hel del recept till livs och får reda på såväl kokvagnens som snuskburkens 
historia. För övrigt heter denna burk egentligen kokkärl m/1940 och den har 
haft en rad föregångare. 

Som ett exempel ur receptsamlingen kan vi ta det om ägglåda från 1912. I 
receptet ingår ägg, mjölk, ansjovis, sill, fläsk, kött med en gräddningstid på 15 
minuter. Tillvägagångssättet är följande: Äggen vispas väl; tag därefter till varje 
ägg ett par matskedar mjölk; lägg i botten av kokkärlslocket motsvarande kött, 
ansjovis, sill, fläsk e. d. i små bitar; häll äggmjölken över. Grädda i ugn eller 
låt det stå i kokande vatten, tills äggblandningen stannat. Det är intressant att 
konstatera hur receptsamlingarna har utvecklats, fårsoppa och lapskojs 
1912 till fåltchili och fåltwokade grönsaker 1999. 

Boken är lättillgänglig och de informativa illustrationerna många. Den 
ger sig inte ut för att vara annat än en militärhistorisk nostalgi. Med lite god 
vilja kan man med ett historieakademiskt uttryck påstå att boken har ett "un
derifrånperspektiv''. Vill man få reda på något om underhållstjänsten ur ett 
operativt perspektiv letar man dock förgäves. Perspektivet i denna bok ligger i 
regel inte högre än kompaniets ram, men man får reda på mycket om militär 
matsalsarkitektur. Drygt 60 sådana byggnader är avbildade. Det är egentligen 
bara i det korta kapitlet om livsmedelsförsöken 1947 som man lär sig något 
om de tankar som låg till grund för systemets utformning. Det kapitlet är å 
andra sidan mycket bra. Utformningen av boken anser jag däremot som min-

228 



Recensioner 

dre lyckad. Texterna är trespaltiga vilket enligt min uppfattning inte underlät
tar utan tvärtom försvårar läsningen. Fotomaterialet är däremot genomgående 
bra och har i många fall ett stort egenvärde, men formgivningen är ganska 
rörig med mängder av små bilder insprängda i texterna. Denna formgivnings
problematik har förekommit i mycket som detta förlag har producerat. Själva 
framställningen är heller inte påfallande stringent och listan på regementen, 
flottiljer och andra enheter i slutet av boken är även den rörig. 

Hur som helst är boken ganska trevlig och bidrar till den moderna svenska 
militärhistorien om man inte ställer allt för höga krav. Dessutom innehåller 
boken en hel del militärhistorier vilket också har sitt värde. 

Thomas Roth 
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Soldattorp och indelningsverk 

Recension av Kristina Berglund, Soldatto1p i Uppland: Soldatfamiljernas hus 
och levnadsvillkor, Upplandsmuseet, Uppsala 2011, s. ilL 

Arbetet med att med gängse terminologi "om rikta'' - den svenska 
Försvarsmakten, initierades för ett antal år sedan. Borta är numera invasions
försvaret i folkförsvarstappning. Istället är det nu en organisation med yrkes
soldater som ansetts bäst lämpad för framtidens utmaningar. Det vore milt 
sagt en överdrift att hävda att arbetet med att få den nya organisationen till 
stånd hitintills gått smärtfritt. Att rekrytera och framförallt behålla personal i 
de stående förbanden, har visat sig vara betydligt svårare än vad både politiker 
och försvarsledning räknat med. 

Den svenska staten löste en gång problemet att hålla en stående krigs-
makt och detta med ett betydligt mindre befolkningsunderlag och med eko
nomiska resurser som i absoluta tal var smulor av som dagens Sverige kan 
ståta med, till sitt förfogande. Antalet soldater var då dessutom ungefårligen 
lika många som dagens organisation är planerad att ha. Det är nacurligtvis 
det ständiga knektehållet och det yngre indelningsverket som här avses, två 
institutioner som idag givetvis ter sig föråldrade, men som inte desto mindre 
förmådde lösa just sådana problem som dagens Försvarsmakt har betydande 
svårigheter med att hantera. Knektehållet fick i en kontinuitet och 
kom att vara i omkring 200 år. 

Det är detta som Kristina Berglund intresserat för, närmare bestämt 
lmektehållets soldaters villkor och boendeförhållanden vid Upplands regemen
te. Berglund har en bakgrund som planchef och stadsarkitekt och det är också 
den arkitekturhistoriska vinldingen och det kulturhistoriska perspektivet som 
står i fokus i denna framställning. Bokens syfte kan sägas vara tvåfaldigt, för 
det första att öka kunskapen om soldattorpen i Uppland och soldatfamiljer
nas levnadsvillkor under indelningsverkets tid och för det andra att inspirera 
fastighetsägare, hembygdsföreningar och kommuner i arbetet med att bevara 
de kulturmiljöer som soldattorpen och dess omedelbara omgivningar utgör. 

Boken är indelad i tio kapitel, varav det första handlar om indelningsverket 
med särskilt avseer1ae på knektehållet vid Upplands regemente. Det andra ka
pitlet behandlar soldattorpen utifrån förordningstexter och dess tillämpning, 
medan det tredje kapitlet rör soldatkontrakten. Här behandlas såväl de krav 
som ställdes för att kunna antas som soldat, som de löne- och pensionsför
måner soldaterna hade. Kapitel fyra behandlar soldatfamiljen, medan kapitel 
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fem är strukturerat kring torpsyner, en studie som bygger på något mer än 
8 000 syneprotokoll, varvid bland annat förfarandena vid uppbyggandet och 
underhållet av ett soldattorp behandlas. Det sjätte kapitlet rör soldathusens 
exteriör, medan det sjunde kapitlet rör dess interiör. Kapitel åtta rör kosthållet 
och odlingen vid soldattorpen. Kapitel nio kan sägas vara en inventering av 
bevarade soldattorp, medan kapitel tio handlar om råd och riktlinjer för vård 
och bevarande av soldattorpen och deras närmiljöer. 

Berglund har använt sig av ett omfattande källmaterial. Som ovan nämnts 
har 8 000 syneprotokoll studerats och det är dessa som utgör den empiris
ka stommen i framställningen. Av dem stammar 15 procent från 1700-ta
let och 85 procent från 1800-talet. Utöver användandet av förordningar, 
syneprotokoll och soldatkontrakt, har Berglund även använt rikligt med foto
grafier och illustrationer. 

Även om detta arbete kanske inte är att betrakta som ett vetenskapligt ar
bete i ordets snävare bemärkelse, står det klart att det vilar på en solid empirisk 
grund. Därtill måste också sägas att ny kunskap producerats på området, 
kanske i synnerhet rörande det arkitekturhistoriska forskningsläget. Berglund 
gör upp med bilden av den lilla röda stugan med tegeltak och visar att detta är 
en förhållandevis sentida bild av soldattorpet. Under huvuddelen av knekte
hållets dagar var husen omålade, taken var i regel täckta av halm eller torv och 
ytterväggarna ofta nödtorftigt lappade med påspikade brädbitar. Det var kort 
sagt hus med ett ganska sjabbigt exteriört utseende. 

Om jag skall bedöma i vilken utsträckning Berglund nått sina syften, kan 
konstateras att syftet med att öka kunskapen om soldaternas och deras fa
miljers levnadsvillkor under indelningsverkets tid väl uppfyllts, åtminstone 
om man därmed avser knektehållets sista sekel, något som inte minst sam
manhänger med att källäget här är förhållandevis gott. För systemets första 
hundra år är källorna betydligt mer sparsamma. Intrycket blir därför att det 
i första hand är de indelta knektarnas villkor under 1800-talet som här sätts 
under luppen. Vad gäller syftet att inspirera fastighetsägare, hembygdsfören
ingar och kommuner i byggnadsminnesvården av bevarade soldattorp, måste 
syftet ha sägas nåtts. Om man vill renovera ett soldattorp till ett i enlighet med 
ursprunget liknande skick, bör man definitivt läsa Berglunds bok. Om man 
därutöver vill veta något om soldaternas levnadsvillkor och hur soldattorpen 
tog sig ut när de ännu var i användning, kan boken också rekommenderas. 

Fredrik Thisner 
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Bödlarna in på livet 

Recension av Fabrice d'Almeida, I förintelsens tjänst: koncentrationslägervak
terna och deras fritidssysselsättningar 1933-1945, Fischer & Co, Stockholm 
2013, 207 s. 

Fabrice d' Almeida har någonting viktigt att säga i sin bok, nämligen att fritid 
inte alltid är fritid. Författaren är fast förankrad i en fransk kulturhistorisk 

tradition och delar av boken har skrivits tillsammans med historikern Nicolas 

Werth, delförfattare till Kommunismens svarta bok. 
d'Almeida har tagit som sin uppgift att undersöka relationen mellan 

privatliv, fritid och tjänst hos de tyska koncentrationslägervakterna mellan 

1933 och 1945. Han går således på en stig som är väl upptrampad vid det här 

laget, åtminstone när det gäller forskningen omkring koncentrationslägren, 
men där det framkommer nya rön om fritidssysselsättningarnas betydelse 

inom nazismen och för de nazistiska övergreppen före och under kriget. His

torikern Omer Bartov har exempelvis lyft fram betydelsen av filmen (både 

uttalad propagandafilm och spelfilm med en mer subtil propaganda) som en 
viktig del i krigföringens barbarisering på östfronten 1941-1945. Detsam

ma har historikern Christopher Browning lyft fram gällande reservpolisba
taljon 101 och Förintelsen. Det handlade om vanliga stadgade familjefäder 

som utförde avrättningarna bakom fronten, ofta endast med grupptryck som 

enda påtryckningsmedel. Det som Browning visar är därmed att ondskan po

tentiellt fanns hos många tyskar och implicit ställde han frågan om ondskan 
inoni oss alla. I slutänden handlar det också om det som Hannah Arendt 

skrev om rättegången mot Eichmann, nämligen om den banala ondskan som 
hos Eichmann yttrade sig som att han ansåg sig endast ha följt lagen och 
att det inte fanns några moraliska betänkligheter med det han gjort. Det var 

ärkebyråluatens synsätt. 1 d 'Almeida ger sig in på detta fält med syftet att

beskriva lägervalnernas vardag och tidsfördriv för att förstå vad som hände i 

lägren och varför det hände. 

Samtliga av de olika perspektiven som nämnts ovan finns närvarande med 
ett teoretiskt inflytande från Jeremy Benthams Panoptikon och teorier om 

fängelsevakten. I studien tar d'Almeida upp koncentrationslägervakternas fa-

1. Omer Bartov, 1be Eastern Front, 1941-1945: German Ti-oops a11d the Barbarisation ofV?ar
fare ,(New York 1986), Christopher R. Browning, Ordinary Men: Reserue Police Battalio11
101 a11d the Final Solution in Po/a11d (London 1992) och Hannah Arendt, Den banala
ondskan (Göteborg 1996).
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miljeförhållanden och sexuella relationer. Allt detta liksom alla andra aspekter 
styrdes uppifrån av SS-hierarkin, där Heinrich Himmler ytterst var mycket 
intresserad av sina underlydandes fritid. Det var inom SS som den moderna 
personaladministrationen föddes, och d'Almeida gör sig en aning lustig över 
att begreppet mänsldiga resurser, som idag blivit legio då personalavdelningar 
döpts om till Human Resources eller HR-avdelningar, kom från SS. Dess per
sonaladministration lade också i detaljer avseende boende, mat, dryck och 
mycket annat. Exempelvis förekomsten av alkohol var en viktig förutsättning 
för att faktiskt klara av arbetet i lägren, detta var dock någonting som förekom 
ymnigt i militära kretsar överhuvudtaget under kriget, som ett sätt att minska 
dödsångesten. Författaren visar i sin studie på den stora betydelse som fri
tidssysselsättningen hade för ledningen eftersom fritiden kopplades samman 
med olika former av indoktrinering. En del av källmaterialet har nämligen 
utgjorts av de frågeformulär som sänts mellan olika instanser inom lägeradmi
nistrationen. I de frågor som skulle besvaras a11"''"'11''" fritidssysselsättningar 
framkommer betydelsen av dagstidningar och andra publikationer, musikin
strument och radioapparater, föredrag om politik och världsbild, SS ansvar 
för politisk utbildning, tidskrifter och soldatbrev. Allt detta var förströelser 
för vaktmanskapet, men hade ett propagandistiskt syfte. Relationen mellan 
nöjen och propaganda tydliggörs genom de frågor som ställdes som också 
länkar samman exakt det som Omer Bartov har bedömt som avgörande för 
krigföringens brutalisering. 

Det var i samma anda som sport främjades bland lägervakterna med syfte 
att skapa en sund kropp i vilken huserade en sund själ, som var uppfylld 
av en nazistisk anda, fostrad inte minst genom det som nazisterna bedömde 
som god litteratur. Denna fanns i lägerbiblioteken som fylldes med förströelse 
likväl som propaganda. Huvudsyftet med att kontrollera lägervaktens hela liv 
och fylla det med ett strukturerat innehåll handlade om att bygga en SS-anda 
som i sin tur utgjorde kittet i ett SS som skulle vara mer av en religiös ordern. 
Slutsatsen var att lägren, liksom andra delar av SS, utgjorde ett verktyg för po
litisk kommunikation till stöd för ideologin. Därmed fanns egentligen ingen 
verklig fritid, utan allting smälte samman till en ideologisk enhet. 

d'Almeidas bok är synnerligen läsvärd eftersom den sammanfattar en pro
blematik med koncentrationslägren som uppmärksammats tidigare men inte 
studerats i detalj. I de första studierna av koncentrationslägren efter kriget 
berördes inte lägervakternas fritid som en integrerad del av tjänsten i tillräck
ligt hög utsträckning. Kogon exempelvis definierade SS främst som en 
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ekonomisk apparat, men fåste mindre vikt vid SS vilja att in i minsta detalj 
organisera inte bara fångarnas dagar utan även vakternas.2

Fredrik Eriksson 

2. Eugen Kogon, SS-stttten: de tyska ko11ce11tmtio11slägrens system (Stockholm 1977).
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Veteraners berättelser förtjänar aktning 

Recension av Anders Carlen, och Mattias Falk, Svenskar i strid: Veteranernas 

historier 1943-2011, Albert Bonniers förlag, Stockholm 2012, 313 s. ill. 

Nästa år, 2014, har Sverige upplevt tvåhundra år av fred. Allt sedan kon

ventionen i Moss den 14 augusti 1814, alltså fredsavtalet mellan Sverige och 

Norge efter sommarens korta krig, har inte Konungariket Sverige fört krig. 
Men däremot har åtskilliga svenskar deltagit i krig, eller i alla fall i väpnad 

strid, både i Konungarikets tjänst och på eget initiativ. 

De positiva effekterna av alla dessa år av fred är förstås obestridliga och 
övervägande. Men det finns därmed också något som skiljer Sverige från sina 

grannländer, där samtliga upplevde krig senast 1945, och det är synen på för
svar och försvarsmakt med medföljande brist på förståelse för de upplevelser 

som hemvändande soldater bär med sig. 

Den svenska truppens framgångar på utländsk mark har inte undgått 
någon. De hemvändande kämparnas flygplan eskorteras av ett Fpl 37 
Viggen, och när de tar mark på Arlanda möts de av en stolt Carl Bildt 
som hyllar deras insats för det svenska folket. Den påföljande kortegen 
går genom centrala Stockholm, där tiotusentals landsmän firar sina 
hjältar, och i luften ovanför dem cirkulerar Försvarsmaktens ytbärgare 
med den svenska fanan fåst undertill. Medieintresset är massivt 
Sveriges Television direktsänder, ... (se s. 287). 

Detta citat ur boken Svenskar i strid: Veteranernas historier 1943-2011 av 
Anders Carlen och Mattias Falk handlar dessvärre inte om svenska soldater på 

hemväg från någon farofylld insats utomlands i Sveriges tjänst. Detta istället 
är en beskrivning av hur det svenska fotbollslandslaget mottogs efter bronsme

daljen i världsmästerskapen 1994. 

Fram till insatserna i det forna Jugoslavien på 1990-talet innebar hem

komsten från utlandsmissionen allt som ofrast ett snabbt avldarat stationssys

tem med persedelinlämning, genomgångar och uppställningar, för att sedan 

så snabbt som möjligt kunna avlämnas på Södertälje Södra med en tågbiljett i 

handen. I något fall hanns kanske en snaps med på stadshotellet, men därmed 
var den svenska statens ansvar - och intresse - avslutat. 

Väl på hemorten fanns sällan någon som var intresserad och ville lyssna till 

vad veteranen hade varit med om. Professionellt stöd för bearbetning av trau
matiska händelser och psykiska reaktioner var ofta obefintligt. Statistiskt går 

inte att påvisa att svenska utlandsveteraner är överrepresenterade i exempelvis 
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självmordsstatistik, men säkert är att få veteraner inte känner någon annan 
veteran som efter avslutad mission är i stort behov av hjälp eller stöd. 

Förhållandet har blivit bättre. Försvarsmakten har erkänt ansvaret även ef
ter avslutad insats, och en svensk veteranpolitik är idag förankrad hos riksdag 
och regering. Det existerar numera ett nationellt veteranminnesmärke - ehuru 
något omtvistat och inte alltid respekterat - och en veterandag (29 maj) med 
statsceremoniell status, och en särskild veteranavdelning har skapats i För
svarsmakten. 

Begreppet veteran har därmed återfått sin ursprungliga betydelse i svenska 
språket. För en majoritet svenskar har ordet antagligen hittills förknippats 
med förleden till gamla bilar, eller med äldre herrar som utövar någon idrott. 
Ursprungsbetydelsen av veteran är dock gammal soldat, enligt Nationalency
klopedins ordbok, belagt från 1734. Försvarsmakten definierar veteran som 
någon som varit anställd och gjort insatser internationellt eller nationellt, med 
eller utan vapen, där de som gjort internationella militära insatser kallas ut
landsveteraner. 

Det innebär att svenskar som exempelvis tagit värvning i Främlingslegio
nen eller i amerikanska marinkåren inte omfattas av Försvarsmaktens defini
tion - vilket i och för sig ur ett strikt myndighetsperspektiv är logiskt. Hur 
det är med förrådsmannen eller kokerskan vid ett landskapsregemente på 
1960-talet deras insatser inte på något sätt förringade - förefaller oldart. 
Frågan hur Försvarsmalcten skulle ställa sig till någon som tjänstgjort i den 
Svenska frivilligkåren under finska vinterkriget blir antagligen aldrig aktuell. 

Med denna definition given uppfyller inte heller alla personer som pre
senteras i Svenskar i strid Försvarsmaktens veteranbegrepp, vilket emellertid 
i detta sammanhang saknar betydelse. I boken berättar journalisterna Carlen 
och Falk historien om nio svenska män (egentligen tio) som av olika anled
ningar deltagit i väpnad strid. Kronologiskt spänner upplevelserna från 1943 
till 2010, och åtminstone Carlen har egen erfarenhet av svenska internatio
nella insatser. 

Åtta personer är intervjuade och kan därigenom mer eller mindre själva 
!<lä sina upplevelser i ord. Två beskrivna personer är avlidna och deras berät
telse återges'på annat sätt. Ett av kapitlen avhandlar två personer därav den 
tionde - med erfarenheter från olika sidor under andra världskriget. Invävda 
i varandra skildras, dels Lars Rooth som tog värvning i brittiska armen, dels 
hans ldasskamrat Nils Rosen, som var frivillig i den reguljära tyska armen. 
Rooth har blivit intervjuad, medan Rosen, som överlevde kriget men avled 
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2008, beskrivs utifrån egna anteckningar, tidigare återgivna i Svenskar i krig. 1

Sverige har inte varit förskonat från förluster i människoliv under interna
tionella militära insatser. Ett knappt tjugotal soldater - vilket är en mycket låg 
siffra i internationell jämförelse har stupat som en direkt följd av stridshand
lingar. En av dessa är Jesper "Bosse" Lindblom, avliden 2005 i Afghanistan 
under tjänstgöring vid specialförbandet Särskilda skyddsgruppen. I ett kapitel 
återges Lindbloms berättelse genom anhöriga och vänner. 

De återstående personerna, några med endast förnamn angivet och en un
der pseudonym, tjänstgjort, dels i svenska missioner i Kongo, Libanon, 
Bosnien, Kosovo och Afghanistan, dels i amerikanska marinkåren och Främ
lingslegionen, och där deltagit i strid i Vietnam respektive i Kuwait. Sergean
ten Matz Lindberg, som själv blev allvarligt skadad, satt bredvid fanjunkare 
Karl-Oscar Johansson 1978 när denne omkom i en minexplosion vid Litani
floden i Libanon, och skyttesoldaten "Claes", även han skadad, var i högsta 
grad närvarande 2010 när kapten Johan Palmlöv, löjtnant Gunnar Andersson 
och tolken Mohammad Shahab Ayoulay sköts ihjäl. 

I samtliga berättelser beskrivs också kontinuerligt konfliktens större sam
manhang. Som inledning till varje kapitel presenteras en översiktlig kart
skiss över konfliktområdet. Av mer tveksamt värde är en slags faktaruta, med 
uppgifter som "vanligt förekommande vapen" kanske ett olyckligt infall från 
förlagets formgivare? 

Efter en läsning av den mycket välskrivna boken, uppkommer frågorna 
om vilket syfte författarna har med denna bok, och vad den tillför. I ett blog
ginlägg menar Carlen och Falk att syftet helt enkelt är att så objektivt som 
möjligt ge en klar och tydlig bild av svenska soldaters upplevelser utifrån ett 
soldatperspektiv, där de ställts inför stridsliknande eller andra krävande situa
tioner. Trots nästan två sekler av fred har närmare 100 000 svenskar deltagit 
konflikter sedan andra världskrigets slut. Flera av dem levde ständigt under 
extremt fysiskt och psykiskt krävande förhållanden ett ständigt dödshot. 
Bara de kan berätta om rädslan och kamratskapet, och om upplevelsen att 
skjuta för att döda. 

Författarna har valt att låta läsaren själv avgöra om de beskrivna perso
nerna är "vapenintresserade spänningssökare eller altruistiska hjältar". Verklig
heten ligger antagligen som oftast mitt emellan, men som påtagligt framgår av 
berättelserna glider de flesta inblandade en hel del på denna skala över tiden. 

t. Gyllenhaal, Lars och Westberg, Lennart, Svenskar i krig 1914-1945 (Lund, 2004).
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I efterordet, varifrån det tidigare citatet är hämtat, framgår tydligt budska
pet från författarna att Sverige har en bra bit kvar. De uppoffringar svenska 
män och kvinnor på uppdrag av svenska staten genom insatser i väpnade 
konflikter är värda större förståelse och uppskattning. Inte minst finns det: ett 
behov av att förklara varför Sverige deltar militärt i Afghanistan, Tchad och 
Adenviken. Hemvändande soldater behöver också samhällets stöd på ett sätt 
som Sverige genom snart tvåhundra år av fred inte har ansett sig behöva han
tera tidigare. Det är viktigt att förstå vad krig innebär för att verldigen kunna 
uppskatta värdet av att Sverige under så lång tid varit förskonat från det, 

Böcker som Svenskar i strid fyller därmed en viktig funktion men behöver 
en ordentligt bred spridning. En snabb sökning över nätet ger inga direkta 
träffar på recensioner i traditionell media; däremot intervjuas Anders Carlen 
av Utbildningsradion. Skildringarna våra svenskar i strid kan berätta förtjänar 
en större uppmärksamhet och förståelse, och Svenskar i strid är därmed värd 
att nå ut till ännu fler. 

Per Iko 
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En laddad pi$tol riktad mot Sveriges hjärta 
Ålands strategiska betydelse 

Recension av Kenneth Gustavsson, Ålandsöarna: en säkerhetsrisk? Spelet om den 
demilitariserade zonen 1919-1939, PGR förlag, Mariehamn 2012, 431 s. il!. 

Synen på Åland som en säkerhetsrisk i svenskt strategiskt medvetande upp
kom tidigt, bland annat genom de ryska galärflottorna under första delen av 
1700-talet. 1809 års förlust av Finland och Åland innebar att öarna blev just 
"en osäkrad pistol riktad mot Sveriges hjärta". Åland var i svenskt medvetande 
en språngbräda för Ryssland att rikta ett snabbt och avgörande slag mot Stock
holmsområdet. Kenneth Gustavsson har tagit det som sin uppgift att studera 
hur Åland upplevdes som en säkerhetsrisk både i Sverige och Finland och 
således gjordes till redskap för försvarsplanering, trots internationella avtal om 
demilitarisering. Huvudsakligen arbetar Gustavsson med att sätta in Åland 
i de stora försvarsplanerna för att avgöra deras innebörd, men lika viktigt är 
att se försvarsfrågorna ur lokalbefolkningens perspektiv. Gustavsson skriver 
också att målgruppen främst är den åländska befolkningen. Detta är i sig inte 
ett problem, men förldarar trots allt: vissa av de faktarutor och bildmaterialets 
karaktär. Dessa är ofta tydligt lokalhistoriska vilket för en icke-åländsk pu
blik ibland leder till visst huvudbry, främst avseende vilken upplösning som 
boken har. Syftet att ställa öarnas säkerhetspolitiska innebörd i relation till 
1930-talets allmänna utveckling behöver inte nämligen alltid gå i takt med att 
redogöra för åländska släkthistorier. 

Gustavsson måste ha en eloge för att han har tagit sig an ett komplicerat 
forskningsfålt där forskningsresultaten är många, men som dock inte finns i 
samlad form. Det finns inga ordentliga översiktsverk om Ålandsfrågan eller 
om de militära planerna under 1900-talet, före denna bok. Boken är indelad 
i fem delar där den första utgörs av en översiktlig bakgrund rörande Ålandsö
arnas säkerhetspolitik, den andra delen utgörs av en sammanfattning av det 
försämrade världsläget under mellankrigstiden. Det är denna del som är en 
aning problematisk eftersom den bygger på Ålandstidningens rapportering, 
och det är detta som ibland ger boken dess lokalhistoriska prägel. Man kan 
dock tänka sig att Ålandstidningen fick sina nyheter från samma källa som 
andra större tidningar och att perspektiven således inte skiljer sig. Men det 
är dock i del två som flera problem finns. I del tre beskrivs deraljerat Sveriges 
och Finlands militära planering och försök att skapa ett sammanhängande 
försvar av öarna. De mest intressanta delarna anser jag vara det som befinner 
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sig i spänningsfåltet mellan Sverige och Finland, det vill säga den tidigare 
delen av 1920-talet och Sveriges agerande i första världskrigets slutfas med 
svenska trupper som skickades till Åland som mötte en fennomansk opinion 
driven av frihetskrigarna men med stöd just från den åländska befolkningen. 
Konflikten om Ålands tillhörighet var inte löst, och fanns därmed en reell 
risk för krig mellan Sverige och Finland. I denna del kommer dock det lokal
historiska perspektivet något mer till sin rätt eftersom Gustavsson berör hur 
de åländska inbyggarna protesterade mot befästnings- och försvarsplaner även 
om det främst handlar om de senare delarna av 1930-talet. De två sista de
larna behandlar Ålandsplanen 1939 och det storpolitiska spelet omkring dessa 
planers godkännande. I detta avsnitt spelar den tidigare forskningen 
stor roll, främst eftersom perioden omkring 1939 har studerats mer i detalj 
i svensk såväl som finsk forskning. Ett viktigt perspektiv här är att de avtal 
som definierade Ålands ställning som demilitariserat under 1930-talet började 
upplevas som ett hot från både Sveriges och Finlands sida. Ingen av dem litade 
till Sovjetunionens eller möjligen Tysldands altruistiska hållning och respekt 
för internationella 

Slutomdömet är att Gustavsson har gjort ett viktigt arbete som är väl värt 
att läsas även utanför Åland. Ibland upplever jag dock att texten är omständ
lig och användandet av A 4 format med dubbelspalt gör verket mer svårläst. 
Bortsett från detta är boken läsvärd och inte minst bildmaterialet kan lyftas 
fram som synnerligen positivt. Gustavsson har vinnlagt sig om att hitta nytt 
och intressant bildmaterial. 

Fredrik Eriksson 
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Drömmare eller opportunister, idealister eller realister? 

Recension av Pawel Jaworski, Marzyciele i oportunisci: Stosunki polsko-szwedz
kie w latach 1939-1945, IPN, Warszawa 2009, 445 s. 

Pawel Jaworskis Drömmare och opportunister: Polsk-svenska relationer 1939-

1945 är den första monografin som har ambitionen att täcka komplexiteten 
av de polsk-svenska relationerna (diplomatiska och ekonomiska) under andra 
världskriget. Författaren utnyttjar ett brett spektrum av källmaterial som han 

studerat under längre tid i polska, svenska och brittiska arkiv. Till detta fo
gar han även rikt material i ämnet som hämtas från polsk exilpress (främst i 
London) och svensk press. Boken är än så länge bara utkommen på polska. 
Detta är synd, eftersom den har både kunskaps- och diskussionspotential hos 
en svensk och nordisk akademisk läsarkrets, och även bland den historiein
tresserade allmänheten. En engelsk eller svensk översättning skulle inte bara 
belysa komplexet av de polsk-svenska relationerna, utan troligtvis även väcka 
en del debatt, främst mellan företrädare för "den moraliska vändningen" (med 
starkt kritisk inställning till svenskt agerande under världskriget, där först och 
främst eftergifter mot Tyskland, och i mindre grad Sovjetunionen kritiseras), 
och "realister", som hänvisar till de begränsningar som småstatstillvaron inne
bar för Sverige under den omgivande väpnade konflikten.1 

Boken består av tre tematiska delar. Den första och längsta delen täcker 
utvecklingen av diplomatiska och politiska relationer mellan de bägge stater
na under världskriget och beroende på dess konjunkturer. Delen börjar med 
en kort inledning där även dessa relationer under mellankrigstiden belyses. 
Författaren noterar att tiden mellan världskrigen för de nordiska staterna var 
en period av allmänt pacifistiska stämningar i samhället (liksom i stora delar 
Europa, får man tillägga), nedrustning och sträng alliansfrihet. Denna försik
tiga politik formades i kombination med de hopp som sattes till Nationernas 
förbund och dess förmåga att förhindra konflikter genom nedrustning, samt 
regler och bromsmekanismer. En aspekt av den nordiska försiktigheten var 
att hålla stater som ansågs föra en alltför äventyrlig, kanske rent av farlig 
politik, på armlängds avstånd. I det svenska fallet hörde Polen oneldigen till 
denna skara. Efter denna korta inledning, tecknar Jaworski de polsk-svenska 
relationerna från det tyska överfallet på Polen den 1 september 1939 till dess 

1. Se exempelvis, Wawrzeniuk, Piotr, "Låt oss vara realistiska", Historisk tidskrift for Finland
2012: 4, p. 571-578, en recension av Stenius, Henrik et al., Nordic Namttives ofthe Second
\l?odd i¼r: National Historiogmphies Revisited (Lund 2011).
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att de jure-relationer etableras mellan Sverige och företrädare för Folkrepu
bliken Polen sommaren 1945. Det senare innebär en simultan brytning av de 
diplomatiska relationerna med den polska exilregeringen i London, som hade 
representerat en kontinuitet till mellankrigstidens regeringar. Det behöver 
knappt sägas att Folkrepublikens företrädare inte var det polska folkets valda 
representanter, utan aktivister som installerats av Sovjetunionen. Författaren 
finner att de polsk-svenska relationerna var ganska reserverade under hela kri
get. Under den inledande tiden berodde detta på det tunga tyska trycket mot 
Sverige. Detta lättade förvisso våren 1943, men ersattes i tilltagande grad av 
ett sovjetiskt verkligt såväl som föreställt sådant. Det officiella Sverige räd
des nu sovjetisk dominans i Östersjön. Därför kom fyndet av tusentals mör
dade polska officerare i Katyn utanför Smolensk våren 1943 mycket olägligt. 
Det framkallade en konflikt mellan den polska exilregeringen och Sovjetu
nionen som ledde till att de diplomatiska relationerna mellan de bägge snart 
bröts. I svenska ögon hade Polen alltför hög svansföring gentemot Sovjetu
nionen, framför allt i och med begäran om att en oberoende utredning skulle 
tillsättas. Genom detta, menade både svenska politiker och press, stördes och 
riskerades den allierade krigsansträngningen. Detta fastän de flesta svenska 
politiker och skribenter, möjligen med undantag för de till synes intet för
stående svenska kommunisterna, mycket väl förstod att Sovjetunionen hade 
begått brottet. I den Polenkritiska toppen i detta sammanhang bland press
sen, återfanns den för antinazism lovsjungna Göteborgs Handels- och Sjöfarts
tidning. Bortsett från den polska hållningen i Katynfrågan betraktades den 
polska synen på sina framför allt de östliga gränserna som synnerligen orea
listisk och förkastlig. Det tydliga polska ställningstagandet i bägge frågorna 
tycktes blott bekräfta förkrigsbilden av Polen som en äventyrlig och osmidig 
internationell aktör. 

Den andra delen av Jaworskis arbete undersöker de ekonomiska relationerna 
och hur dessa formades beroende av krigskonjunkturen. I detta sammanhang 
verkar den svenska importen av polskt kol ha utgjort en nyckelfråga. Sverige var 
beroende av import Tyskland. En betydande del av denna import uppskat
tades komma de polska gruvorna i övre Schlesien. Under hela kriget stöt
tes och blöttes de juridiska aspekterna av inköp av råvaror och produkter från 
produktionsanläggningar och infrastruktur som erövrats och förstatligats av den 
nazityska staten utan att någon egentlig lösning kom till stånd. De allierade 
framhöll att dryga skadestånd kunde vänta dem som under kriget betalat för 
gods som kunde ses som stulet. Det svenska behovet av stenkol gjorde också att 
förhandlingar med Folkrepublikens företrädare påbörjades långt innan (möj-
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!igen ett svenskt de facto-erkännande?) erkännandet kom sommaren 1945. I
potten låg importen till Sverige av detta viktiga bränsle även efter kriget.

Bokens tredje del ägnas polska flyktingar och internerade soldater i Sverige. 
I denna del undersöks också svenska Röda korsets hjälpverksarnhet i Generalgu
vernementet, där en kärna av förkrigstidens Polen hade avgränsats av den tyska 
ockupationsmakten. Röda korset verkade även i de från tyskarna befriade de
larna av Polen som i praktiken kontrollerades av Sovjetunionen. Författaren ser 
framför allt denna senare verksamhet under 1944-1945 som ett sätt för Sverige 
att ackumulera välvilja hos de kommande kommunistiska herrarna över Polen, 
en investering i goda framtida affårsrelationer. Men samtidigt blundar inte Ja
worski för att det svenska folket uttryckte verl<lig empati och visade sant engage
mang för den polska saken genom sitt starka stöd för de humanitära insatserna. 

Hela boken andas tung kritik mot den svenska politiken gentemot Polen 
under andra världskriget, som byggde på manövrerande mellan nazityska och 
allierade (i allt högre grad sovjetiska) krav gentemot Sverige. Ibland kan nästan 
slutsatsen dras att det var Sverige som påtvingade Polen dess nya gränser och 
hänförde det till den sovjetiska intressesfåren och kontrollen, och att detta 
inte gjordes av Storbritannien och USA i Teheran och Jalta i ett av århundra
dets mörkaste utryck för Realpolitik. Medan författaren medger att småstaters 
handlingsutrymme är klart begränsat i det internationella rummet, och att de 
är hänvisade till stormakter för sin säkerhet, bedömer han att den svenska po
litiken gick bortom vad som behövdes för att hålla utanför kriget. Jag 
har svårt att hålla med. Den krigstida svenska utrikespolitiken var komplex, 
till vilket man faktiskt kan sluta sig utifrån det magra svenska litteraturutbud 
som författaren använder. A andra sidan är historieskrivning en politisk hand
ling. Från ett polskt perspektiv, med de enorma människo- och materiella 
förlusterna under kriget, liksom den storskaliga omdaningen av den stadiga 
sfåren, kan den svenska politiken tolkas som oanständig. 

Detta överskuggar inte det faktum att Pawel Jaworskis bok som helhet är 
ett imponerande arbete som erbjuder ett helhetsgrepp på de polsk-svenska 
relationerna under perioden och därför är att se som unik. Denna väl under
byggda bok bör översättas till engelska och/eller svenska för att komma en 
bredare Jäsarkrets till gagn. I denna process skulle den dock bli betjänt av en 
längre introduktion om hur mellankrigstidens Polen och Sverige formades ut
rikes- och inrikespolitiskt, och hur detta påverkade krigstidens hållning i olika 
frågor. En nedkortning av vissa kapitel skulle också bli nödvändig. 

Piotr Waturzeniuk 
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Logistik till sjöss 

Recension av James Davey, The Ti-ansformation o/British Naval Stmtegy: Seapo
wer and Sttpply in Northern Europe, 1808-1812, Boydell Press, Woodbridge, 
Suffolk/Rochester, New York 2012, 237 s. 

Logistiken hör förvisso inte alltid till den militära vardagens eller, för den de
len, militärhistoriens, mest glamorösa delar, snarast tvärtom. Men fa historiker 
torde idag vara beredda att nedtona, än mindre negligera logistikens betydelse 
för krigföringen. Sedan Martin van Crefeld 1977 publicerade sin moderna 
klassiker Supplying Wctr, så har alltfler forskare uppmärksammat logistikens 
betydelse för krigföringen. Men den förkrossande majoriteten av dessa fors
kare har ägnat sig åt landkrigets logistiska problem, medan sjökrigets dito har 
hamnat mer eller mindre i skymundan. 

Mot denna bakgrund är det extra intressant att den brittiske marinhisto
rikern James Davey, verksam vid National Maritime Museum, har ägnat en 
bok åt att undersöka de logistiska förutsättningarna för den brittiska flottans 
närvaro i Östersjöområdet mellan åren 1808 och 1812. För att göra en lång 
historia kort, under en stor del av 1700-talet med början under det österrikis
ka tronföljdskriget 17 40-17 48, utvecklade den brittiska flottan en allt större 
förmåga att underhålla örlogseskadrar långt bort från moderlandet. Detta var 
förvisso ingen linjär utveclding, utan man stötte flera gånger på stora hinder, 
som dock övervanns och utvecldingen kunde fortsätta. Så sent som 1807 ut
anför Rochefon vid den franska Atlantkusten och 1809 i Östersjön drabbades 
de utsända brittiska sjöstridskrafterna av svåra avbrott i underhållet, men ett 
omfattande reformarbete under vintern 1809-1810 motverkade de största 
problemen. Resultatet blev att den brittiska flottan förmådde hålla en eskader 
i Östersjön året runt, utan att den behövde söka i hemlandet eller hos 
någon allierad. 

Davey framhåller inte bara den operativa betydelsen av denna utveclding, 
utan också den strategiska innebörden - nu kunde Storbritannien projicera 
marin malet snart sagt varsomhelst i världen, på ett sätt som ingen annan stor 
sjömakt, inte ens den franska, var förmögen till. Detta gav självfallet brit
terna ett avgörande strategiskt övertag. Enligt Daveys tolkning slog övertaget 
en viktig bräsch i Napoleons kontinentalsystem och ytterst tvang Frankrikes 
allierade Ryssland att överge kontinentalblockaden, vilket i sin tur öppnade 
gapet mellan de två kejsardömena och i slutändan ledde till Napoleons famösa 
invasion av Ryssland år 1812. På så sätt lyckas Davey fa den brittiska flor-
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tans logistiska övertag att ytterst resultera i Napoleons nederlag även till lands. 
Kanske är det att dra slutsatserna väl långt, men icke desto mindre gav den 
logistiska förmågan britterna etc viktigt övertag jämfört med alla övriga natio
ner, såväl fiender som allierade, inklusive den svenska flotta som 1808-1809 
stred för det svensk-finska rikets överlevnad. 

Som svensk kan man förvånas över det brittiska övertaget över den (al
lierade) svenska flottan vad gäller förmåga att operera till sjöss i Östersjön. 
Man brukar framhålla att ett särskilt kännetecken för sjöstrid i Östersjön är 
närheten till hamnar, var man än befinner sig. Kanske kan man fundera över 
om detta inte var en hämmande faktor i den operativa utvecklingen av den 
svenska flottan. Närheten till en vänligt sinnad hamn för underhåll var inte 
något som den brittiska flottan kunde räkna med, och därför utvecldade man 
stegvis en förmåga att underhålla örlogseskadrar som opererade på långt av
stånd från hemmabaserna. 

Det faktum att den brittiska flottan hade en större operativ förmåga i Öst
ersjön stämmer till eftertanke och lockar till vidare forskning. Vi vet idag, 
bland annat genom Karl Bergmans forskningar om den protoindustriella ut
vecldingen i Karlskrona runt sekelskiftet 1700, en del om underhållsfrå
gorna till lands (för övrigt recenserad i detta nummer av Militärhistorisk tid
skrift). Men dessvärre saknar vi nästan helt kunskap om den svenska flottans 
försörjningssysten från hamn och ut till fartygen till sjöss. Här finns ett rikt 
fält för kommande svensk logistik- och marinhistorisk forskning. 

Om man tittar närmare på James Daveys källmaterial så är de bevarade 
handlingarna från administrativa organ som "The Victualling Board" och 
"The Transport Board" centrala. Som så ofta i historien är det grundläggande 
räkenskapsmaterialet det som frilägger händelseförloppet för eftervärlden. 
Motsvarande handlingar finns i de svenska arkiven för den forskare som vill 
kasta sig över dem, och analysera i vilken utsträckning som den svenska flottan 
försågs med logistiskt stöd under tiden till sjöss, och i vilken utsträckning de 
spelade någon operativ roll, i synnerhet under krigen mellan 17 41 och 1814. 
Davey visar således på att det finns en hel del spännande uppgifter för den 
svenska marinhistoriska forskningen i framtiden. 

Lars Eticson Wo/ke 
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Andra världskrigets populärhistoria 

en "ny bild" eller en "gammal bild" inramad som ny? 

Recension av Adrian Weale, SS: en ny historia, Fischer & Co, Stockholm 
2013, 438 s. ill., Philip Bell, Andra väddskrigets vändpunkter: tolv avgörande 
händelse,; Fischer & Co, Stockholm 2013, 337 s. och Heinz Heger, Männen 
med rosa triangel, Atlas förlag, Malmö 2013, 193 s. 

En förutsättning för att ny litteratur runt ett historiskt ämne skall anses be

rättigad är att den tillför något utöver det som redan givits ut. Det är därför 
ingen slump att titeln på Adrian Weales bok om SS utlovar en "ny" historia. 
Likaså menar Philip Bell i Andra världskrigets vändpunkter att han presenterar 
en "ny bild" (Bell, s. 14) av andra världskriget. Men vad händer när böckerna 
presenteras som "ny forskning" oberoende av vad de faktiskt innehåller? Vi 
skall dock inte händelserna alltför mycket i men av de tre böckerna 
ovan är det Männen med rosa triangel en bok som ej är nyskapande utan 
snarare kan betecknas som en klassiker inom ämnet som främst har något 

intressant: att lära oss. 
Om vi börjar med Adrian Weales bok om SS så har den redan recenserats 

i en rad sammanhang. Exempelvis menar den välrenommerade professorn 
Richard J. Evans, specialiserad på tredje riket, att även om boken till viss del 
är kompetent skriven lär den oss knappast något nytt.1 I viss mån går det att 
instämma i den kritiken. Men icke desto mindre är boken relativt sett läs
värd, främst av två anledningar. För det första, presenterar Weale en gedigen 
genomläsning av den forskning som finns runt SS med de omfattande per
songallerier det innefattar. Boken fungerar därför som en genomgång av den 
litteratur som finns området. Visserligen tillkommer några nya arkivkällor, 
exempelvis fokuserar författaren på livsöden bland de brittiska frivilliga till 
SS, men utan att tillföra något särskilt till vår förståelse av fenomenet SS. Det 
gäller heller inte olika närliggande forskningsområden som Förintelsen, kriget 

på östfronten eller relationen mellan Waffen-SS och armen. Vad som istället 
främst förs fram är en sammanställning av forskning som gjorts av andra. 

För det andra, just detta faktum gör det möjligt för författaren att undvika 
en rad "populärhistoriska fallgropar". Många böcker om SS mytologiserar or
ganisationen på ett spektakulärt sätt. Till exempel avfardar Weale myten att 
Reinhardt Heydrich, en av Förintelsens arkitekter, skulle varit av judisk börd 

1. Se Richard J. Evans recension av boken i New Statesman den 23 augusti, 2010.
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eller att denne skulle lönnmördats av sina egna (Weale, s. 85). Vidare ger 
författaren en balanserad bild av historiska händelser, såsom riksdagsbranden 
i februari 1933, som ofta hävdats vara en "nazistisk komplott." Branden star
tades av en ung holländsk kommunist och det verkar snarast som om branden 
politiserades först i efterhand (Weale, s. 90). Likaså nyanseras demoniseringen 
av ledande personer såsom Heinrich Himmler. Det är nödvändigt om man vill 
förstå att Himmlers snabba karriär i SS inte bara byggde på på hänsynslöshet 
utan även på skicldighet, Bitighet och studiebegåvning (Weale, s. 10-11). Till 
exempel har Himmlers politiska bana under mellankrigstiden ofta beskrivits 
som misslyckad - något som Weale hävdar är helt felaktigt (Weale, s. 45). 
Även en rad andra myter undviks skicldigt. 

Det finns dock ett problem med boken som berör detta. Av någon an
ledning känner sig författaren manad att använda mycket målande negativa 
termer i sina beskrivningar av en rad personer. Det är kanske naturligt med 
tanke på att organisationen drog till sig, eller aktivt rekryterade, människor 
med en nazistisk övertygelse och människosyn. Dock framstår Weales beskriv
ningar av de historiska figurerna som något småaktiga. Vi får veta att personer 
var "okunniga och bittra" (Weale, s. 35-36), "klantskallar" (Weale, s. 146), 
"råbarkade översittare" (Weale, s. 184), "stollar" (Weale, s. 269) och annat. 
Det är en typ av beskrivande ord som knappast passar in eller ger något posi
tivt till historien i sig. Man far känslan att författaren inte velat framstå som 
apologetisk och därför balanserar upp den nyanserade bilden av vissa personer 
och händelser med mer osakliga personbeskrivningar. Detta är dock en smärre 
brist och på det stora hela är Adrian Weales bok välskriven och läsvärd, särskilt 
för en läsare utan förkunskaper. Kanske hade dock en passande, men något 
mindre säljbar titel varit: SS ännu en historia eftersom boken innehåller fa 
nyheter. 

Låt oss övergå till Philip Bells bok Andra väl'ldskrigets vändpunkter: tolv 
avgörande händelser. Boken introducerar en rad välkända händelser såsom det 
japanska anfallet på Pearl Harbor, slaget vid Midway, den tyska belägringen 
vid Stalingrad och den allierade invasionen av Normandie. Den följer ett klas
siskt populärvetenskapligt snitt. Emellertid, för att slå in på en så pass 
mättad marknad som andra världskriget krävs det att man presenterar något 
väl genomarbetat som samtidigt sticker ut.2 Vad innehåller då Bells version av 
de avgörande ögonblicken? Om vi tittar närmare på två av händelserna - Pearl 

2. Det finns redan en rad liknande böcker på marknaden. Exempelvis gavs den av Anders
Frankson redigerade, Avgömnde ögonblick under t111dm världskriget ut 2012.
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Harbor och Midway så blir läsaren snart varse om att texten inte främst 
gäller de japanska anfallen (som man skulle kunna tro). Det är snarare i det 
första fallet historien om det amerikanska misslyckandet och det andra fallet 
den amerikanska segern som återberättas. Kapitlen ökar inte vår förståelse för 
hur anfallen planerades eller genomfördes utifrån den som var huvudaktören 
i det här sammanhanget nämligen den japanska flottan. Boken faller därför 
in i en militärhistorisk genre som beskriver kriget helt utifrån ett västerländskt 
perspektiv. 

Vad är då problemet med det? Anfallet mot Pearl Harbor blir för förfat
taren främst en om misslyckad amerikansk underrättelsetjänst, spaning 
och beredskap. Det är lika underligt som om man valde att beskriva atom
bombningarna av Nagasaki och Hiroshima utifrån den japanska oförmågan 
att konstruera ett effektivt luftvärn. Detta blir extra ironiskt eftersom det av
slutande kapitlet behandlar just atombombningarna 1945 - givetvis med fo
kus på det amerikanska genomförandet och Manhattanprojektet.3 

Bell låter även efterklokheten eka när han menar att den japanska befäl
havaren Nagumo gjorde ett misstag som tog beslutet att inte ge order om en 
tredje anfallsvåg mot Hawaii (Bell, s. 102-103) en vanlig myt. Dilemmat 
med den typen av antaganden är att de blir baklängesresonemang. För att 
förstå vilken situation Nagumo som befälhavare stod inför skulle Bell behövt 
informera läsaren om förhållandena på plats. Till exempel- fanns det tillräck
ligt med brännolja, flygbränsle och ammunition? Vilka av piloterna var i form 
att flyga (med tanke på att samtliga involverats i de föregående anfallen och 
naturligtvis alla var trötta)? Vilka ytterligare mål hade man planerat (eller var 
det kanske så att den egna spaningen bedömde att de mål man planerat och 
övat för var utslagna) samt vilka risker ett tredje anfall kunnat innebära (hur 
såg det japanska underrättelseläget ut)? Faktum var att då det viktigaste må
let - de amerikanska hangarfartygen - inte var på plats skapade stor japansk 
osäkerhet. Det är lätt att: i efterhand hävda att något blev ett strategiskt miss
tag- men för att: inse kontextens betydelse och de valmöjligheter befälhavaren 
ställdes inför måste vi förstå den japanska sidan, som Bell inte gör någon 
ansats att göra.4 

3. Till detta det att lägga en rad detaljer som när författaren beskriver de två japanska
anfallsvågoma som innehållande fyra flygplanstyper varav ett skall vara är "höghöjdsbomb•
plan" (s. 101). Författaren presenterar inget belägg för det men mig veterligen var det tre
flygplanstyper där torpedbombarna antingen användes för torpedbombning (på låg höjd)
eller för }'1:bombning (på hög höjd).

4. För den intresserade så innehåller min och Niklas Zetterlings bok Kampen om Stilla hrwet
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Bells bok är inte gedigen nog att bli ett standardverk - snarare fungerar 
den som en spegelbild av de verk som redan finns. Den innehåller heller inte 
tillräcldigt med tyska, ryska eller japanska källor för att göra rättvisa åt de hän
delser som presenteras. Kapitlen om Midway och Pearl Harbor citerar inte en 
enda japansk källa och bilden som presenteras är därför inte heller ny i någon 
form. Detta blir extra ironiskt när boken lovar att introducera "en nyckel till 
pusslet" (Bell, s. 11) för någon slags helhetsförståelse av hur andra världskri
get avgjordes. Till detta kan läggas att en stor del av kapitlen ofta ägnas åt 
generell bakgrundshistoria vilket gör att resultatet blir urvattnat. Exempelvis i 
det avslutande kapitlet om atombombningarna består över en tredjedel av en 
resume av Stillahavskriget under 1943-1945. 

Boken innehåller även en rad smärre sakfel. V id det här laget torde det vara 
välkänt att hangarfartyget heter Akagi (inre Nagaki eller Agaki) och att hang
arfartygen Soryu uttalas med långt o och u - och därför ofta skrivs Soryft (och 
inte Soryau). Om det sedan fanns en japansk flottbas vid namn Traku som 
kryssaren Mogami anlöpte till efter slaget vid Midway känner jag inte till. Vad 
som däremot fanns var Truk, den största och mest kända japanska flottbasen 
utanför de japanska öarna under imperietiden, och för övrigt den plats där 
Mogami reparerades efter operationerna vid Midway och Wake. Smärre miss
tag kan tyckas men det drar likväl ner helhetsintrycket. Särskilt om man be
tänker att just dessa härrör till enbart ett par sidor i boken (Bell, s. 123-126). 

Tyvärr blir Bells bok ytterligare en historia om sådant som redan finns att 
läsa i hundratals, kanske tusentals böcker. Det må vara raljant, men boken 
fungerar väl som ett exempel på andra världskrigslitteratur som inte introdu
cerar något nytt eller ger en fördjupande bild, och om man hårdrar det icke

heller behövs, varken ur forsknings-, populärvetenskapligt eller ur ett konsu
mentperspektiv. Jag betvivlar inte att Bell är en kompetent historiker men det 
gör faktiskt att man förväntar sig något mer. 

Avslutningsvis, Heinz Hegers Männen med rosa triangel (med förord av Jo
nas Gardell och efterord av Kurt Kriclder, en av Österikes mest kända HBT
aktivister). Boken skiljer sig från de ovanstående i att den är ett vittnesutlåtande 
från en man som dömdes som "sexualförbrytare", nämligen för homosexuali
tet, till koncentrationsläger 1939. Den baseras på Josef Kohouts berättelse om 
sitt liv för Hans Neumann, som sedan gav ut det som bok under pseudonymen 
Heinz Heger. Kouhout dömdes till sex månader i fängelse men kom att till-

(Stockholm 2012) en utförlig del om de strategiska, operativa och taktiska kontexten inför 
anfallet på Pearl Harbor (s. 57-93), 
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bringa sex år i koncentrationslägren Sachenhausen och Flossenburg och fri
släpptes inte förrän kriget tog slut 1945. Det "brott" som Kouhout hade gjort 
sig skyldig till var att leva i en relation med en man. Homosexualitet var krimi
naliserat i Österrike både innan det inkorporerades i tredje riket och fram till 
att det slutligen avkriminaliserades 1971. Som vittnesskildring fungerar boken 
väl. Den är lättläst men utan att bli banal. Titeln till boken kommer från den 
rosa triangeln som blev fåst på fångarnas uniformer. Det beskrivs som följer: 

Fångarna försågs med trianglar i olika färger som markerade brott eller 
härkomst. Nedanför triangeln var fångnumret fastsytt. Själva triang
eln var en cirka fem centimeter stor tygbit som hade placerats med 
spetsen nedåt. Den fästes i brösthöjd på jackan och rocken samt på 
utsidan av det högra byxbenet. Trianglarnas färger var: gul för judar, 
svart för asociala, röd för politiska fångar, lila för Jehovas vittnen, 
grön för kriminella, blå för emigranter, rosa för homosexuella, brun 
för romer. Den rosa triangeln var några centimeter större än de andra 
trianglarna. Detta för att man skulle kunna känna igen oss bögar på 
långt håll. Judar, homosexuella och romer ( ... ] var de som ofta miss
handlades av nazisterna och kapomännen. Dessa grupper behandlades 
som mänsldighetens avskum utan rätt att existera på tysk mark, och 
därfl:ir skulle de förintas. Dessa ord sade lägerkommendanten och hans 
underordnade ofta och gärna. Och de allra lägsta varelserna bland detta 
avskum var vi männen med rosa triangel. 

(Heger, s. 38-39) 

Det är lätt att förstå den berättigade ilskan i de överlevandes berättelser. En 
ilska som även präglar Gardells förord där nutid vävs samman med dåtid via 
hur den rosa triangeln som symbol använts i kampen för homosexuellas rät-

i Sverige. Men otäckheterna till trots blandas berättelsen faktiskt även 
upp med svart humor, som när det konstaterats att även om det var riktigt illa 
att bära rosa triangel så kunde det ju alltid vara värre som de homosexuella 
judarna i lägren fick erfara. 

Som vittnesutsaga över de män (för det var uteslutande män, se Heger, 
s. 181) som skickades i koncentrationsläger för homosexualitet fungerar bo
ken väl. Den illustrerar en rad intressanta fenomen. Till exempel den ständigt
återkommande ironin att homosexuella betraktas som untermenschen i tredje
riket, medan många "vanliga" män i lägret systematiskt hade homosexuella
relationer. Vidare att maktrelationerna mellan de intagna, kapas, lägervakter
och högre befål var allt annat än enkel. I många fall kunde vissa kapos få stort
inflytande över fångarnas dagliga liv (Heger, s. 70-71 och 100). Det gjorde
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att mycket av den grymhet som sattes i system i koncentrationslägren faktiskt 
operationaliserades av fangarna själva. 

Om något kritiskt skall nämnas så är det att boken ofta har en raljant ton 
och en rad fakta presenteras som kan vara svåra för läsaren att ta ställning 
till. En del fångas upp i det utmärkta efterordet, där vi exempelvis får veta att 
homosexuella förföljdes i mindre omfattning än vad man till en början trodde 
efter Nazitysklands fall. Relativt få (mellan 10 000 och 15 000 personer mel
lan åren 1933 och 1945) sändes till koncentrationsläger för homosexualitet. 
Men vi får även veta att homosexuella i koncentrationslägren behandlades 
värre än sina övriga medfångar. Det förekom inte systematisk utrotning på 
samma sätt som mot exempelvis judar utan de homosexuellas höga dödstal 
bestod i att de behandlades fruktansvärt illa i själva lägren och ofta dödades 
där av vakter eller medfangar. Ungefär 60 procent av dem som skickades i lä
ger beräknas ha mist livet vilket är långt högre än exempelvis bland kriminella 
(en statistik som dock är svårtolkad då många faktorer spelade in). 

Det hade dock inte skadat om författaren via fotnoter sett över smärre his
toriska felaktigheter. Det är petitesser, men boken nämner upprepande gånger 
SS-"divisionen" Dirlewanger 1941 (Heger, s. 112) som i själva verket vid den 
tiden var en "sonderbattalion" (specialbataljon). Inte förrän i februari 1945 
uppgraderades den till en division i Waffen-SS. Berättaren menar vidare att 
vissa homosexuella fångar lovades frihet om de kastrerade sig men när de så 
gjort tvångsrekryterades de istället till Dirlewanger och dog "hjältedöden för 
Hitler och Himmler på partisankrigets slaktbänk" (Heger, s. 143). Likaså får 
vi en rad andra historiska generaliseringar såsom att de ledande nazistiska par
tipamparna hade planerat att bomba koncentrationslägren i krigets slutskede 
men att det inte skedde då "allt flygbränsle hade tagit slut" (Heger, s. 153). 
Det är kommentarer som inte ter sig trovärdiga. 

Mycket av det som skrivs om koncentrationslägren (och enheter som Dir
lewanger) i olika medier är spektalmlärt. Det är dock svårt att som läsare skil
ja hörsägen från vad som de facto skedde. Boken är så pass spännande att de 
faluamässiga felaktigheterna som förekommer borde lyftas upp och diskuteras. 
Dels förtjänar historien som sådan detta, men det är även viktigt då den revisio
nistiska forskningen fokuserar just på att hitta sakfel av denna typ för att därmed 
kunna förkasta den historiska bevisföringen och misskreditera vittnesucsagornas 
äkthet. Som jag har argumenterat tidigare är dock inte ett eller flera sakfel eller 
motsägelser i en berättelse detsamma som att en vittnesutsaga är falsk.5 

5. Se Öberg och Zetterling (2012), s. 200-205.
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Om vi då återgår till frågan om det "nya" som ställdes i inledningen så 
kan vi konstatera att ingen av böckerna i egentlig mening tillför något nytt 

till vår förståelse om andra världskriget. Weales bok om SS är ett kondensat 
av den forskning som finns på området, Bells bok speglar på många sätt att 

litteraturen på området är övermättad och västfokuserad och Hegers bok är en 

nyutgåva av en klassiker där ett förord tillförts (men där även ytterligare fack
granskning hade varit på sin plats). Detta till trots är särskilt Männen med den

rosa triangeln mycket läsvärd. Dessutom kan vittnesskildringar förlåtas för att 

inte vara alltför nyskapande, eftersom de ger oss en direkt inblick i den levda 

erfarenheten från människor som faktiskt var med. Det fungerar som skarp 
kontrast till mycket av den litteratur som återanvänder till sådant som redan 

skrivits, om och om igen. 

Dan Öberg
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