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Förord 

Undertecknad har tillsammans med Per Iko övertagit redaktör
skapet för Militärhistorisk Tidskrift efter Klaus-R Böhme. I 
2001 års nummer ligger den ämnesmässiga tyngdpunkten på 
1900-talets senare hälft . 

Klaus-R Böhme granskar i sitt bidrag ett mindre uppmärk
sammat område inom tysk militärhistoria, nämligen DDR:s 
försvarsmakt. I centrum för Böhmes intresse står eliten inom 
Volks1narine, men studien ger också mycket kunskap om mili
tärens ställning i den östtyska diktaturen och om dess problem 
med att rekrytera kompetenta kadrer. Först mot slutet av 
DDR:s existens tycks dess marin ha nått en någorlunda accep
tabel nivå på utbildning och materiel. 

Peter Lord diskuterar med utgångspunkt i tyska generalsme
moarer, äldre anglosachsisk och nyare tysk militärhistorisk lit
teratur blixtkrigskonceptets utveckling. I modern militärteori 
refererar man gärna till de snabba tyska segrarna i andra 
världskrigets inledningsskede när man vill förklara innebörden 
av begreppet manöverkrigföring. Men hur förhöll det sig i 
verkligheten med fälttågen i Polen, Frankrike och Sovjetunio
nen? 
Magnus Petersson och Lars Ulfving diskuterar i sin artikel det 
senaste bidraget till litteraturen om spionöversten Stig 
Wennerström. Journalisten Anders Sundelins bok, som enligt 
många ger en intressant tolkning av Wennerströms personlig
het, är enligt författarna ur en mängd andra synvinklar djupt 
problematisk. 

Magnus Hjort studerar i sitt bidrag hur man i Sverige under 
andra världskriget hanterade frågan med försvarsupplysning 
bedriven av enskilda och frivilliga organisationer. Folklig mobi
lisering bakom försvaret sågs givetvis som ett välkommet bi
drag till beredskapsansträngningarna, men det fanns också en 
önskan om att staten skulle kunna styra densamma. Och hur 
skulle sådana strävanden i sin tur kunna förenas med demokra
tins krav på respekt för fria oberoende organisationer? 
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Johan Dietrichson diskuterar i sitt bidrag företeelser som 
identitet och rnanlighetsideal i Linköpings garnison under 
1960-talet. Genom intervjuer, studier av befälskårsföreningar
nas vid I 4 arkiv samt de olika befälskårernas rikstidningar 
framkommer en spännande bild av ett ganska nära förflutet. 
Dietrichsons uppsats räknas vid universiteten till ämnesområ
det maskulinitetsforskning. Den inbjuder också till reflexioner 
kring för- och nackdelar med det nuvarande enhetliga befäls
systemet inom den svenska Försvarsmakten, liksom kring pro
blemen i Sverige och andra länder med att utveckla ett köns
neutralt krigarideal, sedan officersyrket öppnats för kvinnor. 

Medan detta skrives pågår militära operationer i Afghani
stan, där USA och Storbritannien för krig mot den internatio
nella terrorismen. I kommentarerna efter terroristattackerna 
mot USA den 11 september 2001 har påfallande ofta uppfatt
ningen framförts att vi nu bevittnat inledningen på en ny epok i 
världshistorien, att krigen aldrig mer blir vad de varit och att 
de militära maktmedlens roll för alltid har förändrats. I ett his
toriskt perspektiv framstår alltid den typen av prognoser som 
förhastade - eller möjligen intill ointresse triviala . Att världen 
aldrig mer blir vad den var är förvisso lika sant i dag och i mor
gon som det varit varje dag i mänsklighetens historia sedan ti
dernas gryning. Däremot är det påfallande att mycket av det 
som nu sker endast kan förstås genom historisk kunskap. De 
rådande domedagsstämningarna i Sverige och den övriga väst
världen känns exempelvis märkligt bekanta från liknande dra
matiska perioder i historien. 

Inte minst mot den här bakgrunden ser redaktionen det som 
välkommet att Militärhistorisk Tidskrift från och med detta 
nummer får en recensionsavdelning, där den omfattande mili
tärhistoriska utgivningen i Sverige och andra länder fortlö
pande bevakas. Utrymmet medger endast granskning av ett få
tal arbeten, och det är rimligt att arbeten på svenska språket 
här prioriteras. 

Ett gott 2002 tillönskar vi våra läsare! 
Gunnar Äselius 
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Socialistiska amiraler 

Iakttagelser rörande 
amiralsutnämningarna i Östtyskland 

KLAUS-R BöHME 

Bakgrund 
Enligt Sovjetunionens, Storbritanniens och USA:s beslut skulle 
det i maj 1945 besegrade Tyskland inte ha några stridskrafter. I 
Tyskland skulle heller inte förekomma någon krigsmaterieltill
verkning.1 

Som bekant blev det inte så. Till följd av det kalla kriget de
lades Tyskland, De två tyska staterna återupprustades och blev 
medlemmar i var sin militärallians. År 1955 anslöt sig Väst
tyskland till Nato och Östtyskland till Warszawapakten. Tio år 
efter Tysklands villkorslösa kapitulation fanns det återigen rätt 
betydande tyska militära styrkor, bland annat sjöstridskrafter. 

Det föreligger en ganska omfattande litteratur om såväl den 
väst- som den östtyska marinen. Båda tyska staterna hävdade -
inte minst i polemik mot varandra - att de hade brutit radikalt 
med det nazistiska förflutna och att personalen i de nya militä
ra styrkorna besjälades av en demokratisk respektive en folkde
mokratisk antifascistisk övertygelse. Vare sig i väst eller i öst 
var brottet med det förflutna emellertid så entydigt som man av 
politiska skäl gärna ville göra gällande. På båda sidorna fanns 
det en viss kontinuitet, även om den var olika stark och tog sig 
olika uttryck. 

Den ende forskaren som hittills behandlat detta är amerika
nen Douglas Carl Peifer. I sin avhandling From the Kriegs1nari
ne to the East and West German Navies: Dissolution, Transi
tion, and New Beginnings, 1945-1956, framlagd 1996 vid 
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University of North Carolina at Chapel Hill, redovisar han hur 
amerikanerna, engelsmännen som ryssarna upplöste Kriegsma
rine och övertog dess materiel och institutioner. Amerikanerna 
och engelsmännen utnyttjade dock personal och fartyg från 
Kriegsmarine för minsvepning. Dessutom använde de två väst
allierade tyska marinofficerares kunskaper för sina underrättel
setjänster, dels genom studieverksamhet, men även genom akti
va insatser i Östersjöområdet. Via dessa verksamheter var arvet 
i Bundesmarine från Kriegsmarine vad gällde officerare och 
strategiskt tänkandet mycket påtagligt.2

Sovjetunionen höll sig inte med tyska minsvepningsförband. 
Den organiserade heller inga studiegrupper eller förband med 
tyska marinofficerare som hjälpte dess underrättelsetjänst. Det
ta berodde bland annat på att relativt få tyska marinofficerare 
hade hamnat i ryskt fångenskap. Inalles tog ryssarna endast 15 
flaggmän tillfånga, av vilka ingen ville samarbeta med Sovjet
unionen. Ett undantag utgjorde i viss mån den tidigare tyske 
marinchefen Erich Raeder. Ryssarna tog honom till Moskva 
och behandlade honom väl. I gengäld fick han redogöra för sin 
sjökrigföring, inte minst för anfallet mot Danmark och Norge. 
Efter att ha lämnat de önskade redogörelserna återfördes 
Raeder till Tyskland och ställdes inför rätta i Ni.irnberg.3

Frågeställningar 

I det följande skall först ges en kortfattad historik över den öst
tyska marinen och sedan fokuseras på frågan i vad mån den 
lyckades skapa en professionell officerskår. Detta skall ske ge
nom att titta på den östtyska amiralskåren, närmare bestämt 
dess sammansättning, sociala bakgrund, utbildning m m. I det
ta sammanhang skall även frågan om ett eventuellt arv från 
Kriegsmarine tas upp. Vissa av dessa frågor såsom generations
växlingen inom amiralskåren och hur länge amiralerna stanna
de i sina befattningar har redan behandlats av den förre väst
tyske kommendören Walter Jablonsky.4 Givetvis hade det varit 
önskvärt att låta undersökningen omfatta även kommendörer 
och åtminstone i vissa fall kommendörkaptener, men det nuva
rande forskningsläget medger inte att utan mycket omfattande 
arkivstudier i Tyskland kartlägga denna personkrets. Tack vare 
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den senaste forskningen finns däremot tillräckliga uppgifter om 
amiralerna för att kunna göra vissa iakttagelser.5

Den östtyska upprustningen 
I den sovjetiska ockupationszonen började återupprustningen 
tidigt. I ett första steg underställdes polisstyrkorna i juli 1946 
den nybildade Deutsche Verwaltung des Inneren (DVdl). Re
dan i april 1946 hade det beslutats att sätta upp polisära bered
skapsstyrkor. Dessa styrkor var militärt organiserade och för
lagda i kaserner. Dessutom uppsattes i november 1946 en 
gränspolis.6 Efter att den östtyska staten hade bildats den 7 
oktober 1949, inordnades DVdl i inrikesdepartementet. Där 
fanns en Hauptverwaltung fiir Ausbildung (HVA), som var an
svarig för den lantmilitära upprustningen . Den 28 februari 
1950 organiserades en Hauptabteilung z[ur] b[esonderen] V[er
wendungJ (HA z.b. V.), som fick till uppgift att påbörja Öst
tysklands sjömilitära upprustning. Hösten 1950 skapades en 
liknade organisation med uppdrag att inleda den luftmilitära 
upprustningen.7 Från början hade kommunisterna skaffat sig 
kontroll över polisstyrkorna. Politiska officerare hade tillsatts 
1948.8

Jämfört med den lantmilitära återupprustningen kom den 
sjömilitära i gång ganska sent.9 Detta kan förklaras med att 
den kommunistiska regimen för att säkra sin makt naturligtvis 
snarast möjligt ville skapa styrkor som kunde sättas in vid inri
kes oroligheter. Dessutom var det svårt att finna kompetenta 
och politiskt pålitliga marinofficerare och -underofficerare, i 
vart fall betydligt svårare än att hitta sådan personal till armen. 
Vad gällde armen kunde man bl a använda sig av en rad office
rare, även högre sådana, och underofficerare som i ryskt fång
enskap anslutit sig till Nationalko1nitee Freies Deutschland 
(NKFD). Även om kommunisterna hade sina dubier om dessa 
personers, i synnerhet officerarnas, pålitlighet tvekade de inga
lunda att utnyttja dem vid återupprustningen. 10 Som nämnts 
fanns det däremot inga högre tyska marinofficerare, som var 
villiga att samarbeta med Sovjetunionen. Även när det gällde 
lägre officerare och underofficerare kunde den östtyska mari
nen endast i enstaka fall anlita personer som tillhört NKFD. 
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Den östtyska upprustningen förbereddes genom att de ovan
nämnda organisationerna utbildade framför allt befäl för att i 
ett senare skede kunna sätta upp ganska ansenliga militära 
styrkor.11 Nästa drag blev att dessa styrkor fick en ännu tydli
gare militär organisation och att de den 1 juli 1952 ombe
nämndes till Kasernierte Volkspolizei (KVP) respektive till 
Volkspolizei-See och Volkspolizei-Luft. Den 1 oktober 1952 in
fördes militära grader i dessa styrkor. Officiellt höll sig Öst
tyskland dock fortfarande endast med polisstyrkor och man de
klarerade ännu i mitten av juli 1952 att man först på sikt skulle 
sätta upp "starka nationella försvarsstyrkor". Självfallet hade 
detta godkänts respektive beordrats av Sovjetunionen, som ön
skade upprätthålla fiktionen att den östtyska upprustningen 
var ett svar på den västtyska, som dock vid denna tidpunkt 
ännu inte hade kommit i gång.12 Här kan tilläggas att västmak
ternas underrättelsetjänster givetvis noga följde den östtyska 
återupprustningen. Av engelsmännen hölls även svenskarna 
underrättade om den. 13 

I enlighet med den officiella linjen ombenämndes KVP först 
den 1 mars 1956, efter att Västtyskland året innan upptagits i 
Nato, till Nationale Volksar111ee (NVA). De officiella beteck
ningarna för marin- och flygstridskrafterna blev NVA-See re
spektive NVA-Luft. Redan i januari hade ett försvarsdeparte
ment organiserats och en försvarsminister utnämnts.14

Inför den öppna övergången till militära styrkor kontrollera
des personalen ur professionell, men framför allt ur politisk 
synvinkel. Dessutom utnyttjade enstaka officerare i samband 
därmed den lagliga möjligheten att lämna tjänsten. I marinen 
valde omkring 30 officerare denna möjlighet.15 Där fanns vid 
denna tid 1 852 officerare. 16 

Tilläggas kan att militariseringen av det östtyska samhället 
1952 drivits på ytterligare. I samband med överläggningar i 
Moskva i april om en förstärkning av de östtyska militära styr
korna hade Stalin föreslagit att bilda en organisation som skul
le svara för ungdomens förmilitära utbildning. Förebild var gi
vetvis det året innan bildade Sovjetunionens frivilliga förbund 
för samverkan med armen, flyget och marinen. En liknande be
nämning ansågs dock olämplig i Östtyskland. Organisationen 
fick där heta Gesellschaft fur Sport und Technik (GST), men 
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den fyllde samma funktioner som dess sovjetiska förebild. Den 
knöts efterhand direkt till krigsmakten och fick stor betydelse 
för den, eftersom den som ville bli officer eller underofficer 
måste ha gått igenom dess utbildningsprogram för att kunna 
bli antagen. Krigsmakten sparade därigenom tid och pengar för 
grundutbildningen. 17

Den östtyska marinen - en kort historik 

Personal 

Som nämnts bildades i februari 1950 HA z.b. V. med uppgift att 
förbereda den sjömilitära upprustningen. Den ombildades den 
16 juni samma år till Hauptverwaltung See (HVS) och under
ställdes inrikesministern direkt. Den 1 juli 1952 blev den till 
Volkspolizei-See. Året därpå centraliserades polisen. Dess tre 
grenar underställdes en chef, som lydde direkt under inrikesmi
nistern. Volkspolizei-See blev 1956 till NVA-See. Den 3 novem
ber 1960 fick den beteckningen Volksmarine.18

När HA z.b. V. 1950 upptog sitt arbete fanns där två officera
re, en bilförare och en sekreterare. Mellan juni och oktober till
sattes en marinledning. 19 Fram till juli hade den i februari bil
dade gruppen förstärkts med sex officerare, en underofficer och 
fyra meniga. Vid årets slut räknade dess personal 2 280 perso
ner, därav 2 071 man (poliser} och 209 civilanställda. Enligt 
planeringen hade man dock velat anställa ytterligare 181 man 
och 56 civila. Även under de följande åren nådde man inte upp 
till den planerade styrkan. Mellan 1950 och 1955 utvecklades 
personalstyrkan i den östtyska marinen som framgår av nedan
stående tablåer:20

Dec 1950 

Dec 1951 

Dec 1952 

Dec 1953 

Dec 1954 

Dec 1955 

Militär personal 1950-1955 

Planerad styrka Aktuell styrka 
2 252 2 071 

3 233 2 588 

6 644 5 904 

7 737 6 432 

8 651 8 107 

10 002 8 904 

Vakanser 
181 

675 

740 

1 305 

544 

1 098 
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Dec 1950

Dec 1951

Dec 1952

Dec 1953

Dec 1954

Dec 1955

Civil personal 1950-1955 

Planerad styrka 
265 

417 

890 

1 202 

1 474 

1 278 

Aktuell styrka 
209 

364 

870 

l 060

l 185

1 086

Vakanser 
56 

53 

20 

142 

289 

192 

Vakanserna bland den militära personalen fanns, bortsett från 
enstaka år, inom alla kategorier: officerare, underofficerare, 
manskap och officersaspiranter. Inom officerskåren var vakan
serna högst 1951 och 1953 med 21 % respektive 26 %. År 
1955 fanns dock ett 30-tal fler officerare än man hade planerat 
för. Särskilt många vakanser fanns inom underofficerskåren. 
De uppgick som lägst till 18 % år 1950 och som högst till 
45 % året därpå. Ännu åren 1954 och 1955 var 27 % av un
derofficersbefattningarna obesatta. För manskapets vidkom
mande var läget betydligt bättre, även om vakanserna där un
der de två första åren räknade till 16 % respektive 19 %. Åren 
1953 och 1954 fanns t o m  mera manskap än man hade plane
rat för. För år 1955 redovisades dock återigen en brist på 5 %. 
Ur marinledningens synvinkel måste vakanserna bland officers
aspiranterna ha tett sig särskilt allvarliga. Under de första åren 
var de ganska få, men 1953 uppgick de till 18 % och under de 
följande två åren till 21 %, trots att man för dessa år planerat 
för endast drygt respektive knappt hälften så många aspiranter 
som åren 1952 och 1953.21 De civila befattningarna kunde hel
ler aldrig fyllas enligt plan, inte ens när man 1955 planerade 
för omkring 200 färre befattningar än året innan. Med 20 % 
var vakanserna störst år 1954. Trots att man året därpå skar 
ned antalet civila befattningar med 13 %, sjönk antalet vakan
ser endast till 15 %. 

För åren 1956-1989 är inte lika detaljerade uppgifter för 
marinens personal tillgängliga. I slutet av 1956 räknade mari
nen 8 500 man. Vid samma tid fanns 66 750 man i armen och 
10 400 man i flygvapnet. 22 Marinens personalstyrka var såle
des drygt 400 man mindre än året innan. 

Marinen var sedan 1956 och fram till hösten 1989, då 
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Berlinmuren föll, den minsta östtyska försvarsgrenen. Hösten 
1989 uppgick dess militära personal till 16 700 man. Siffrorna 
för armen och flygvapnet var 99 300 respektive 29 970 man.23 
Efter mobiliseringen hade marinen räknat ca 30 000 man.24

Efter 1956 hade marinen, i motsats till armen och i viss mån 
även till flygvapnet, dock inga större problem att rekrytera offi
cerare.25 Marinen hade däremot i likhet med de andra försvars
grenarna problem med att många aspiranter avbröt sin utbild
ning, ibland upp till över 20 %. Det huvudsakliga skälet anges 
ha varit att fruarna/flickvännerna inte gillade aspiranternas yr
kesval. För att kompensera för detta bortfall måste man årligen 
anta 20 % fler aspiranter än planerat.26 Fingerle, som dock inte 
behandlar speciellt marinen utan huvudsakligen armen och 
gränstrupperna, redovisar en rad skäl för avbrotten av vilka 
flera kan ha samverkat. Partnerns missnöje spelade en viktig 
roll för 53 % av aspiranterna. Nästan 70 % uppgav att de 
hade hyst felaktiga föreställningar om sitt valda yrke. Nästan 
lika många ansåg att ett civilt yrke gav dem större personlig fri
het. Drygt 61 % sade sig inte hade tänkt igenom sitt yrkesval 
ordentligt. 27

Tilläggas kan att det 1973 i de östtyska stridskrafterna 
skapades en ny personalkategori - fänrikar. De var specialister, 
som inordnades mellan officerarna och underofficerarna.28

År 1962 införde Östtyskland allmän värnplikt, vilket för
bättrade personalläget för krigsmakten, men även ytterligare 
bidrog till det östtyska samhällets militarisering. Efter att mu
ren byggts 1961 behövde makthavarna inte längre befara att de 
värnpliktiga undandrog sig värnplikten genom flykt västerut. 
Tvärtom, de måste nu i viss mån arrangera sig med den nya si
tuationen och den kommunistiska staten.29 Marinens värnplik
tiga lär ha haft en genomsnittlig högre bildningsnivå än de 
inom armen.30 

Materiel 

Den östtyska marinens materiella utrustning behandlas detalje
rat av Jablonsky och Röseberg.31 Deras resultat återges här i 
stora drag. Det första fartyget den östtyska marinen fick, var 
en kustbevakningsbåt, som kunde utrustas för ubåtsjakt. Den 
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hade getts i uppdrag av Sovjetunionen redan 1948 och färdig
ställdes i maj 1950 på ett varv i Berlin. Den 20 man starka be
sättningen lyckades man dock inte få ihop förrän den 1 juni. 
Den bestod uteslutande av män som tjänstgjort i Kriegsmarine. 
Dagen innan hade Sovjetunionen överlämnat sex gamla tyska 
minsvepare, som dock måste få en grundlig översyn. Detta vi
sar att Sovjetunionen dels ville utnyttja Östtysklands egna re
surser för dess maritima upprustning, dels att den endast i be
gränsad omfattning ville understödja den genom försäljning av 
materiel. Samtliga dessa fartyg tillfördes marinen redan innan 
den officiellt hade grundats, vilket skedde först den 16 juni.32

Det stod således klart att den östtyska marinen i ett första 
steg skulle kunna bedriva minröjning och minläggning samt 
ubåtsjakt. Dessutom önskade Sovjetunionen att Östtyskland 
satte upp en ubåtsflotta och byggde en för ubåtar, jagare och 
kryssare lämplig hamn. Östtyskarna påbörjade även dessa pro
jekt, men de avbröts efter upproret den 17 juni 1953. Detta 
uppror hade bland annat utlösts av att den forcerade upprust
ningen slukade alltmer resurser varför befolkningens försörj
ning eftersattes allt för kraftigt.33

Den östtyska marinen koncipierades inte för ett själständigt 
uppträdande utan för samverkan med den sovjetiska baltiska 
flottan och med den polska flottan. De tre flottorna skulle dels 
kunna säkerställa Warszawapaktens sjöherravälde i Östersjön, 
dels och inte minst kunna bryta igenom det danska sundet och 
möjliggöra operationer i Nordsjön och på Atlanten.34 Detta in
nebar att den östtyska flottans utrustning, struktur m m be
stämdes utifrån den sovjetiska krigsplanläggningen. Ramarna 
för dess utveckling drogs upp av Warszawapaktens överkom
mando. Sedan fastlades detaljerade planer i förhandlingarna 
mellan överkommandot och Östtysklands försvarsdepartement. 
Därvidlag var det ingalunda fråga om ett sovjetiskt diktat utan 
vid förhandlingarna togs hänsyn till Östtysklands ekonomiska 
möjligheter och speciella önskemål. 35 Däremot hade östtyskar
na inget inflytande på den strategiska och operativa planering
en. Den drogs upp av Sovjetunionen.36

Den östtyska marinen skaffade sig mellan 1950 och 1960 ka
pacitet för minröjning och minläggning , ubåtsjakt och ytattack. 
Under 1960-talet fick den utrustning och förmåga att bekämpa 
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sjömål med landbaserade robotar, att genomföra landstignings
operationer och att bedriva ubåtsjakt med helikoptrar. Sedan 
1987 kunde den bekämpa sjömål med flyg. Parallellt med 
stridskrafterna ökades kapaciteten på underhållssidan. Det 
skaffades skolfartyg, tankbåtar, bärgnings- och försörjningsfar
tyg m m. Från mitten av 1960-talet bedömdes Volksmarine ha 
nått en ändamålsenlig struktur och utrustning. Utrustningen 
förnyades givetvis, vilket dock på grund av de växande ekono
miska problemen blev allt svårare under 1980-talet. 

När Berlinmuren föll hösten 1989 förfogade den östtyska ma
rinen över 107 örlogsfartyg med ett deplacement på 65 150 t för
delade enligt följande: 

Den östtyska flottans örlogsfartyg hösten 1989 

Kategori 

Ytattack 
Ubåtsjakt 
Minröjning/-läggning 
Landstigning 

Antal fartyg 

28 
19 
48 
12 

Sammanlagt 
deplacement, ton 

6 580 
17 270 
20 370 
20 930 

Örlogsflottan understöddes av 44 hjälpfartyg med ett samman
lagt deplacement på 55 640 t .  Örlogsfartygen var organiserade 
på tre flottiljer. Dessutom fanns sedan 1965 ett helikopterför
band och år 1987 överfördes en flygflottilj till marinen. Örlogs
fartygen byggdes dels i Sovjetunionen, dels i Östtyskland. Ma
skiner/aggregat, beväpning och elektronik m m levererade Sov
jetunionen. Därifrån kom även helikoptrarna, flygplanen och 
de landbaserade robotarna. 

Sovjetunionen önskade i enlighet med sin sjökrigsdoktrin att 
Östtyskland skaffade sig ubåtar och att det byggde upp sina 
sjöflygkrafter betydligt tidigare än vad som skedde. Enligt den 
sovjetiska doktrinen utgjorde ubåtar och flygplan de viktigaste 
sjökrigskomponenterna. Av ekonomiska skäl avböjde Östtysk
land att skaffa ubåtar. Ekonomiska men troligen även struktu
rella problem fördröjde överföringen av stridsflygplan till mari
nen ända till slutet av 1980-talet. Det sattes heller inte upp ett 
östtyskt marininfanteri, trots att ett sådant fanns i den sovjetiska 
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baltiska flottan. I stället hade ett motoriserat skytteregemente i 
uppgift att ställa nödvändiga landstigningsstyrkor som övades 
med marinen. Det torde i första hand ha varit motståndet från 
armen som förhindrade uppsättningen av marininfanteri.37

Skapandet av den östtyska marinofficerskåren 
Som nämnts kunde Östtyskland vid uppsättandet av sin marin 
inte falla tillbaka på högre officerare från Kriegsmarine. Ur 
ideologisk synvinkel var detta en fördel för kommunisterna 
som ville ersätta de gamla eliterna, inte minst den militära eli
ten, med socialister.38 Å andra sidan behövdes fackmilitära 
kunskaper för att kunna operera fartygen och utbilda nya sjö
män . Dessa kunskaper fanns huvudsakligen hos f d sjömän 
från Kriegsmarine. I en systematisk värvningsaktion sökte man 
förmå dessa män att återinträda i militär tjänst. Av olika skäl 
hade man en viss framgång: de erbjöds befordran till officer 
och underofficer utan längre teoretiska studier, bättre betalning 
och bättre mat. Inte minst var det plötsligt en fördel att ha till
hört Kriegsmarine, medan män som tjänstgjort i de nazityska 
styrkorna i sin civila yrkesutövning kunde möta en del hinder. 
För att få kompetent personal måste den kommunistiska led
ningen rucka på vissa principer. Egentligen skulle män, som 
tjänstgjort i de nazityska styrkorna endast antas om de hade 
släppts ur sovjetisk fångenskap. Soldater som varit i västallie
rad fångenskap fick inte antas, eftersom de kunde ha värvats av 
någon västlig underrättelsetjänst. I slutet av 1950 fanns inalles 
2 280 personer i marinen, militär och civil personal. Av dessa 
hade 181 man varit i sovjetisk krigsfångenskap, en i polsk och 
527 i västallierad. 

Under de första åren dominerades den östtyska marinen av 
f d underofficerare från Kriegsmarine. Detta ledde till att myck
et av den formella tjänsten övertogs från denna organisation.39

, 

Andelen sjömän med krigserfarenhet sjönk emellertid efter 
1950/51. Fyra år senare fanns få sådana män kvar bland den 
sjögående personalen. Av de knappt 10 000 man marin personal 
som fanns 1954/55 hade endast 533 tjänstgjort i Kriegsmarine,
därav 39 som officerare med högst kaptens grad, 256 som 
underofficerare och 8 som manskap. 
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Till personalen från Kriegsmarine kom män som tjänstgjort i 
handels- eller fiskeflottan och vid sjöpolisen. För att säkerställa 
rekryteringen av yngre personal engagerades den kommunistis
ka ungdomsorganisationen och arbetsförmedlingarna. De sist
nämnda hade ett i vissa fall rätt övertygande argument för 
tjänstgöring i marinen. Som enda alternativ erbjöd de nämligen 
arbete i urangruvan.40

Under uppbyggnadsfasen var de flesta marinofficerare tidiga
re underofficerare från Kriegsmarine och de flesta underoffice
rare hade tjänstgjort som matroser i samma organisation eller 
som soldater i andra tyska vapenslag.41 Deras kunskaper var 
otillräckliga. Även officersaspiranternas kunskaper var delvis 
bristfälliga. Det stora problemet för marinen var att den hade 
brist på kompetenta instruktörer. Denna brist lyckades man ef
terhand avhjälpa genom att förmå personalen till komplette
rande utbildning, genom hjälp av sovjetiska instruktörer och 
inte minst genom utbildning vid sovjetiska militära skolor. Den 
första utbildningen av östtyska marinofficersaspiranter i Sovjet
unionen genomfördes 1952-1954 för en grupp med 49 elever 
och en kurschef i Kaliningrad, dvs det tidigare tyska Königs
berg. 42 

Sovjetiska rådgivare fanns i alla östtyska staber och förband. 
De hade en dubbel uppgift, dels övervakade de , dels såg de till 
att det militära arbetet följde de sovjetiska rutinerna. Vad gäll
de marinen spelade de en särskilt viktig roll genom att bistå 
med den kompetens den östtyska marinofficerskåren ännu sak
nade. Till en början verkade dock den sovetiska insatsen slå 
mindre väl ut. Den förste chefen för de sovjetiska instruktörer
na hatade nämligen tyskarna, vilket givetvis inte bäddade för 
ett konstruktivt samarbete . Efterhand fungerade det sovjetisk
tyska samarbetet. I slutet av 1958 återkallades de sovjetiska 
rådgivarna från flottiljerna. I marinledningen blev de dock 
kvar.43 

Undan för undan förbättrades och förlängdes den östtyska 
sjöofficersutbildningen. Sedan 1972 varade den i fyra år, absol
verades den i Sovjetunionen i fem å1; som dessutom föregicks av 
ett års förberedelser i språk och naturvetenskapliga ämnen. Vi
dare höjdes tack vare den förbättrade skolutbildningen nivån 
bland officersaspiranterna. År 1959 infördes obligatorisk tioårig 
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grundskola.44 Därefter kunde man ta studenten, antingen genom 
att läsa ytterligare två år eller genom att gå en treårig kombine
rad yrkes- och teoretisk utbildning. Sedan kunde man söka till 
officershögskolan. Även den som efter den obligatoriska skolan 
fått en tvåårig yrkesutbildning kunde antas till officersaspirant, 
men måste då under ett år läsa specialkurs för att nå studentnivå. 
Han kunde även välja att först bli underofficer, sedan läsa speci
alkurs och därpå gå tvåårig officersutbildning. En fjärde möjlig
het fanns för studenter som skulle bli specialister, t ex läkare eller 
jurister. De läste vid en civil högskola och fick därefter en kort 
militärutbildning på fyra till tio månader. Av ideologiska skäl 
önskade den östtyska regimen officerare ur framför allt grupper
na två och tre.4S

Fram till 1963 måste all stabsutbildning genomföras i Sovjet
unionen. Först då fick den redan 1959 öppnade östtyska mili
tärakademin Friedrich Engels i Dresden en marinlinje, som 
dock fram till 1969 fanns i Stralsund. Östtyska sjöofficerare 
kunde sedan 1963 upp till stabsnivån utbildas antingen i Sov
jetunionen eller på hemmaplan. I Sovjetunionen genomfördes 
dessutom en rad specialkurser.46 Det vanligaste var att åtmins
tone de som nådde amiralsgrad hade besökt såväl östtyska som 
sovjetiska skolor. Vissa amiraler fick hela sin officersutbildning, 
såväl den grundläggande som stabsutbildningen, i Sovjetunio
nen. 

I Sovjetunionen fick dock inte utbildas personer, som hade 
släktingar i Västtyskland, vars fäder varit medlemmar i nazist
partiet eller officerare i Wehrmacht. Helst skulle de inte heller 
vara födda i de områden Tyskland 1945 förlorat till Sovjet
unionen och Polen eller tillhöra de från Ungern och Tjeckoslo
vakien omflyttade tyska minoriteterna.47

Det tycks ha varit gynnsamt för karriären att ha fått sin ut
bildning i Sovjetunionen. I den östtyska krigsmakten skojades 
att de märken som visade att man gått kurs i Sovjetunionen be
tydde: "Observera, bäraren har företräde på huvudstråket!"48

Rent objektivt bör dock konstateras att utbildningen i Sovjet
unionen inte minst gav sådana kunskaper i ryska språket och 
om de sovjetiska vapensystemen och militära rutinerna att den 
underlättade samarbetet med den huvudallierade.49 Dessutom 
skilde sig utbildningen i Sovjetunionen på ett par punkter från 
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den i Östtyskland. Således lästes vid officershögskolorna i Baku 
och Leningrad nästan dubbelt så mycket naturvetenskapliga 
ämnen och språk som vid den östtyska officershögskolan i 
Stralsund.50 Vidare var där och vid sjökrigsakademin i Lenin
grad mera litteratur tillgänglig än vid de östtyska skolorna och 
inte minst behandlades vissa ämnen mera fördomsfritt än i Öst
tyskland, t ex det tyska ubåtskriget under båda världskrigen 
och det tyska anfallet mot Norge.51 Tilläggas kan att Östtysk
land aldrig skickade några marinofficerare till den högsta mili
tärutbildningen i Sovjetunionen, den vid generalstabsakademin 
i Moskva.52

Den östtyska regimens officiella linje var att officerskåren re
kryterades ur arbetare- och bondeklassen. I själva verket rörde 
det sig snarare om en krigsmakt av arbetare och tjänstemän. 
Dessutom vållade det regimen betydande svårigheter och ledde 
till några minst sagt egendomliga definitioner för att få officers
kårens sociala sammansättning att se ut så den motsvarade detta 
krav.53 För officerarna fick detta konsekvenser. Den kommunis
tiska regimen var bl a rädd för att de officerare som utan yrkes
utbildning, direkt efter studentexamen genomgått officers
utbildningen, skulle tappa kontakten med arbetarklassen. 1958 
bestämdes att sådana officerare efter officersexamen måste ar
beta ett år i produktionen. Senare förlades detta arbete till det 
fjärde utbildningsåret. Därefter klassades alla officerare som 
arbetare.54 Liknande bestämmelser infördes även för de office
rare som utnämnts före 1958 utan att ha arbetat i produktionen. 
Senare nedsattes tiden till sex månader och sjögående officerare 
befriades helt från detta krav. Att krigsmakten upp till ett år 
måste avstå från vissa officerare ansågs vara värt detta ideolo
giska pris.55

Tilläggas kan att den östtyska krigsmakten på grund av brist 
på arbetskraft i rätt stor omfattning regelbundet kommendera
de personal till produktionen, i synnerhet till att bärga skör
den.56 Ett annat ideologiskt betingat uppslag var under slutet
av 195O-talet att alla officerare under någon tid skulle tjänst
göra som meniga. Iden var hämtad från Kina. I praktiken slog 
den inte särskilt väl ut och efter påtryckningar från Sovjet
unionen övergavs den.57
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Ett ideologiskt inslag som fanns under den östtyska krigs
maktens hela historia var de politiska officerarna. Som nämnts 
tillsattes de redan 1948. De utgjorde knappt 20 % av officers
kåren. I början hade de politiska officerarna mycket ringa mili
tära fackkunskaper, men efterhand skärptes kraven på dem i 
detta avseende. Samtidigt var de militära cheferna ansvariga för 
sina underlydandes korrekta politiska inställning. På så vis sud
dades gränsen mellan fack- och politofficerarna ut. Åtminstone 
på högre nivå blev det möjligt att officerare omväxlande kunde 
tjänstgöra i båda positioner.58 

Amiralerna 

De två män som i slutet av februari 1950 fick i uppdrag att för
bereda uppsättningen av den östtyska marinen, var Felix 
Scheffler som chef och Friedrich Elchlepp . Båda hade tjänst
gjort i Wehrmacht, men hade i övrigt helt olika bakgrund och 
sjömilitära kunskaper. 

Scheffler var född 1915. Efter nioårig skolgång hade han ut
bildat sig till färghandlare. 1932 hade han anslutit till den na
zistiska Sturmabteilung (SA). 1933 till 1936 hade han varit ma
tros i handelsflottan. Därefter fullgjorde han den obligatoriska 
arbetstjänsten. 1937 började han sin tjänstgöring i Wehrmacht, 
där han avancerade till fanjunkare i ingenjörtrupperna. 1941 
togs han tillfånga av ryssarna. Till en början motsatte han sig 
deras försök att omvända honom, men under intryck av tyskar
nas krigsförbrytelser i Sovjetunionen ändrade han uppfattning. 
Han hörde till grundarna av NKFD och deltog i partisaninsat
ser. 1945 insattes han av ryssarna i "banditbekämpningen" i 
Litauen. 1947 kom han till den sovjetiska ockupationszonen i 
Tyskland. Där blev han politiskt aktiv för kommunisterna, 
bland annat som chef för deras partihögskola. Som chef för 
den nya avdelningen tillades han kommendörsgrad.59

Friedrich Elchlepp var född 1924 som son till en läroverks
lektor. Efter studentexamen inträdde han 1941 som officers
aspirant i Kriegsmarine. Som officer tjänstgjorde han på ubåtar. 
Fram till krigsslutet avancerade han till löjtnant. Efter att ha 
släppts ur engelsk fångenskap återvände han till sin hemstad 
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Halle, där han läste juridik. 1946 anslöt han sig till kommu
nistpartiet . Efter att ha avlagt juristexamen och disputerat 
1948 utnämndes han till chef för en skola som utbildade för
valtningspersonal. Från denna post kallades han till sin tjänst i 
marinen. Han utnämndes omedelbart till kommendörkapten 
och befordrades fem månader senare till kommendör. 60

Som nämnts tillsattes mai·inledningen mellan juni och okto
ber 1950. Chef för marinen och viceamiral blev Waldemar Ver
ner. Han var född 1914 och hade utbildats till dekoratör. Han 
kom från en kommunistisk familj som efter Hitlers makttillträ
de emigrerade till Sovjetunionen, där föräldrarna föll offer för 
Stalins terror. Verner förblev dock stalinist och insattes för ille
galt kommunistiskt arbete i Tyskland och i Danmark. 1945 
kom han till den sovjetiska ockupationszonen, där han fick oli
ka uppdrag av kommunistpartiet, innan han på order av Sov
jetunionen utsågs till chef för marinen trots att han aldrig haft 
med marina frågor att göra och heller inte hade någon annan 
militär erfarenhet . 61 Verner fick förresten av ryssarna i uppdrag 
att bygga upp den östtyska militära underrättelsetjänsten. Den
na underrättelsetjänst organiserades officiellt 1952 och inrikta
de sig åtminstone i början speciellt på Danmark.62

Stabschef blev Scheffler, chef för den politiska avdelningen 
Erwin Bartz, chef för underhållsavdelningen Paul Blechschmidt 
och chef för personalavdelningen Richard Fischer. Alla utom 
Blechschmidt utnämndes till konteramiraler. Blechschmidt blev 
enligt sovjetiskt mönster generalmajor. 63

Bartz, Blechschmidt och Fischer var gamla, betrodda kom
munister. Äldst av dem var Fische1; född 1906. Blechschmidt 
var ett år yngre och Bartz var född 1911. Ingen av dem hade 
någon sjömilitär erfarenhet. 

Fischer, som var snickare, satt under nazisttiden mestadels 
inspärrad i tukthus och koncentrationsläger. Efter befrielsen 
blev han kriminalpolis i Berlin, innan han förflyttades till mari
nen . Sin befattning där innehade han till 1954, då han utnämn
des till ambassadör i Nordkorea. Förflyttningen torde ha berott 
på att kommunistpartiet bedömde hans militära kompetens 
som alltför otillräcklig. 64

Blechschmidt var folkskollärare . På grund av sin kommunis
tiska verksamhet förlorade han sitt arbete och satt i tukthus 
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åren 1934 till 1936. 1942 inkallades han till infanteriet. Året 
därpå deserterade han till ryssarna och anslöt sig till NKFD. 
Efter återkomsten till Tyskland 1945 insattes han först i lokal
förvaltningen i Sachsen, innan han 1950 utnämndes till gene
ralmajor (konteramiral). 1956 överflyttades han till armen. 
Även hans militära kompetens bedömde kommunistpartiet som 
otillräcklig. 65 

Bartz var utbildad verktygsmakare. Han anslöt sig tidigt till 
kommunisterna. Efter nazisternas makttillträde arbetade han il
legalt mot dem. För detta dömdes han till två och ett halvt års 
tukthus. Efter frigivningen återupptog han sitt illegala arbete. 
1942 inkallades han till en straffbataljon i armen. Även där 
fortsatte han sitt illegala arbete och arresterades och åtalades 
1944 för undergrävandet av värnkraften. Han lyckades dock 
fly till de grekiska partisanerna. I sin frånvaro dömdes han till 
döden. 1945 återvände han till Berlin, där han först arbetade i 
kommunalförvaltningen och sedan blev ansvarig för polisens 
personalfrågor i den sovjetiska delen av staden. Mellan oktober 
1949 och maj 1950 gick han en kurs vid sjökrigsskolan. Sedan 
efterträdde han Scheffler, som under några månader hade lett 
marinens politiska avdelning. Bartz råkade emellertid redan 
sommaren 1952 ut för en olycka och måste lämna marinen. Ef
ter sin rekonvalescens förflyttades han som överste till armen. 66

Den kommunistiska ledningen ansåg tydligen att marinen be
hövde en mera kvalificerad stabschef. Därför insattes den 1 maj 
1951 Heinz Neukirchen som stabschef. Neukirchen var född 
1915. Efter realexamen arbetade han som kommunaltjänste
man och journalist, men blev arbetslös. Han sökte sig då 1935 
till Kriegsmarine. Som matros på kryssaren Köln deltog han på 
Francos sida i det spanska inbördeskriget och dekorerades. 
Han avancerade till underofficer och slutligen till löjtnant i 
Kriegsmarine, där han bl a tjänstgjorde som politofficer. I and
ra världskrigets slutskede tillfångatogs han av ryssarna. I sovje
tisk fångenskap gick han en antifascistisk omskolning. I slutet 
av 1949 kom han till Östtyskland, där han blev politiskt aktiv 
för National-Demokratische Partei Deutschlands. Detta parti 
hade grundats för att dra till sig nationellt sinnade personer, 
inte minst f d officerare, som ville samarbeta med kommunis
terna utan att ansluta sig till det kommunistiska partiet. År 
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1961 blev dock Neukirchen medlem i kommunistpartiet. 
Neukirchen, som var en färgstark ledartyp och som 1964 be
fordrades till viceamiral, fungerade som stabschef och under 
viss tid som t f chef för marinen ända till den sista november 
1965. Då fick han lämna militärtjänsten och utnämndes till 
chef för sjöhandeln och hamnadministrationen. Denna ompla
cering var en följd av politiska omständigheter och inte plane
rad. I de ömsesidiga beskyllningarna mellan Öst- och Västtysk
land, att respektive sida använde sig av f d nazistiska officerare 
bedömdes Neukirchen, med sitt förflutna som dekorerad i 
spanska inbördeskriget och verksam som nazistisk politofficer 
som en belastning. 67

Uppenbarligen hade den östtyska ledningen däremot undan
tagit Neukirchen från ett den 15 februari 1957 fattat principbe
slut enligt vilket f d officerare i Wehrmacht senast efter 1960 
inte skulle få tjänstgöra i chefs- och stabschefsbefattningar utan 
på sin höjd som instruktörer och lärare.68 Däremot fördes 
Elchlepp i enlighet med detta beslut åt sidan. Han tjänstgjorde 
1958 till 1960 som ställföreträdande chef för marinens officers
skola. 1960 utnämndes han till sjöhaverikommissarie. Befatt
ningen var avsedd för en konteramiral, men Elchlepp utnämn
des till graden först i samband med pensioneringen 1984.69

Detta visar för övrigt att en del maritima uppgifter som i väst 
sköttes av civila myndigheter i Östtyskland låg under marinen. 
En annan sådan uppgift var sjömätningen. En myndighet för 
denna verksamhet hade skapats 1950 och underställts marinen. 
Chefsbefattningen höjdes 1988 till konteramirals grad.7° 

När den östtyska marinen organiserades skulle det enligt pla
nerna finnas en viceamiral och fyra konteramiraler. Året därpå 
skulle det finnas sex amiraler. Fram till 1954 ökades deras an
tal till åtta. Marinen skulle då räkna 8 850 man. Fram till 1989 
ökades styrkan till 16 700 man och antalet amiraler till 30. 
Skälet till ökningen av antalet amiralsbefattningar är inte klar
lagt i detalj. Ett tungt skäl var givetvis att den tekniska utveck
lingen medförde att arbetsuppgifterna blev mera krävande och 
erfordrade mera kvalificerad personal. Således uppgraderades 
t ex befattningarna som flottiljchefer mellan 1969 och 1982 till 
amiralsbefattningar. I och med att officersutbildningen förbätt
rades och förlängdes upphöjdes vissa skolchefers tjänster till 
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konteramirals- och även viceamiralbefattningar.71

Ett speciellt drag för den östtyska militären var att generals
och amiralsbefattningarna ingalunda alltid besattes med gene
raler och amiraler eller att de personer, som tjänstgjorde i re
spektive befattning utnämndes till dessa grader.72 Inom mari
nen t ex tjänstgjorde 1954 endast fyra amiraler, trots att det 
fanns åtta amiralsbefattningar. 1989 skulle det enligt plan fin
nas inalles 30 amiraler: en amiral , fem viceamiraler och 24 
konteramiraler. Det fanns dock endast två viceamiraler och 16 
konteramiraler, alltså bara 18 amiraler.73 Ett annat särdrag i 
jämförelse med länderna i väst var, att kommendörer och även 
kommendörkaptener kunde tjänstgöra i amiralsbefattningar 
men först när de ansågs ha visat de rätta ledaregenskaperna be
fordrades de till konteramiraler. Således började tre flottiljche
fer som kommendörkaptener och avancerade i dessa befatt
ningar till konteramiraler. Vidare bör hållas i minnet att ca 
17 % av amiralsbefattningarna var förbehållna politiska office
rare. Inte heller i alla dessa tjänstgjorde dock amiraler.74 

Utifrån denna östtyska praxis att tillsätta respektive utnämna 
amiraler har Jablonsky indelat den östtyska amiralskåren i fyra 
grupper enligt de perioder under vilka deras medlemmar insat
tes i sina befattningar respektive befordrades till amiraler. För 
den första gruppen, som presenterats ovan, sammanföll givetvis 
tillsättningen och utnämningen tidsmässigt. 

Till nästa grupp räknar Jablonsky nio personer. De insattes i 
amiralsbefattningar mellan 1952 och 1972, men befordrades 
först mellan 1959 och 1976, i ett fall först 1984. Dessa två 
första grupper benämner Jablonsky som "grundare I" och 
"grundare Il". 

Tilltagande sjöerf ar enhet 

I grupp II inräknar Jablonsky Elchlepp, som utgör ett special
fall.75 Utöver honom finns där åtta officerare. Åldersmässigt är 
gruppen ganska homogen. Sex av dessa officerare var födda 
mellan 1.920 och 1924. Å andra sidan finns där den äldste av 
alla östtyska amirale1; Bruno Wansierski. Han var född 1904 
och snickare till yrket, Redan före andra världskriget hade han 
varit aktiv kommunist. Under kriget tjänstgjorde han som 
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matros i Kriegsmarine. Efter kriget arbetade han i olika parti
politiska funktioner, innan han 1952 skickades till marinen och 
där utbildades till politisk officer. Han utnämndes till kontera
miral 1963 och befordrades till viceamiral 1971. Först 1976 
pensionerades han. Hans ställning torde ha varit speciell, efter
som han samtidigt var ställföreträdare i kommunistpartiets 
kerhetssektion. 76

Politiska officerare var även Rudi Wegner och Walter Kiihn. 
Wegner, född 1923, var smed till yrket. Under kriget hade han 
varit underofficer i såväl Kriegsmarine som i de tyska pansar
trupperna. 1947 blev han aktiv för kommunistpartiet och 1950 
inträdde han i marinen. 1968 utnämndes han till konteramiral. 
År 1983 pensionerades han.77 Kiihn, född 1920, var utbildad 
snickare, men inkallades efter utbildningen år 1940 till Kriegs
marine, där han avancerade till underofficer. Redan 1945 in
trädde han i polisen, där han utbildades till politisk officer. 
Som sådan förflyttades han 1951 till marinen. Han utnämndes 
till konteramiral 1976 och pensionerades fyra år senare.78 Såväl 
Wegner som Kiihn besökte den sovjetiska sjökrigsakademin 
och tjänstgjorde även i icke politiska befattningar.79 

Ytterligare en amiral hade sedan 1945 tjänstgjort i den öst
tyska polisen respektive militären - Heinrich Jordt. Han hade 
utbildat sig till smed, men medan 1937 och 1945 tjänstgjort i 
Kriegsmarine, där han befordrats till underofficer. Redan 1949 
till 1950 hade han fått en lantmilitär utbildning i Sovjetunio
nen. Året därpå förflyttades han till marinen. 1974 befordrades 
han till konteramiral. Fem år senare gick han i pension. 80

Tjänstgjort i Kriegsmarine hade ytterligare två av amiralerna, 
Johannes Streubel och Wilhelm Nordin. Streubel, född 1921, 
hade utbildat sig till elmontör, innan han 1939 inkallades till 
Kriegsmarine, där han hade avancerat till kadettsergeant 
(Fähnrich z. S.). 1946 anslöt han sig till kommunistpartiet och 
arbetade som lärare och kommunaltjänsteman, innan han in
trädde i marinen. Där insattes han till en början i politiska 
funktioner, innan han mellan 1956 och 1957 besökte den sov
jetiska sjökrigsakademin. Därefter tjänstgjorde han även i icke 
politiska befattningar. Således var han från 1964 till 1971 ma
rinens stabschef. 1964 utnämndes han till konteramiral och an
sågs senare t o m  vara en av kandidaterna till posten som 
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Marinchefen, viceamiral Willi Ehm (t v), och ställföreträdande marin
stabschefen, Kapitän zur See Theodor Hoffmann, var i juni 1975 östtyska 
delegater vid Maritime Symposium i Stockholm. Den svenske eskortoffi
ceren menade att de oftast höll sig för sig själva, men att "vissa 'känsliga' 
fråg<?_r besvarades skickligt och med övertygelse". Hoffmann avancerade 
till Osttysklands siste överbefälhavare, utsedd av den fritt valda regering
en. 

marinchef. Han hade dock gjort sig till ovän med såväl högre 
officerare inom marinen som i departementet och fördes åt si
dan genom att utnämnas till chef för armemuseet. Från denna 
tjänst pensionerades han 1981.81 

Nordin var född 1924 och hade utbildats till kypare. 1941 
hade han inkallats till Kriegsmarine. 1946 hade han anslutit sig 
till kommunistpartiet och blivit polis. 1950 hade han förflyttats 
till marinen, där han huvudsakligen tjänstgjorde i befattningar 
som utbildare och skolchef. 1955 till 1956 besökte han den 
sovjetiska sjökrigsakademin. Från 1970 till 1976 var han chef 
för den östtyska militärhögskolans marinlinje. Därefter och 
fram till sin pensionering 1984 var han chef för marinens offi
cershögskola. Till konteramiral utnämndes han 1966 och till 
viceamiral befordrades han 1978.82
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I gruppen fanns vidare Heinz Irmscher, född 1920. Han kom 
från handelsflottan, där han tjänat upp sig från skeppsgosse till 
officer. Under kriget hade han tjänstgjort på tankbåtar under
ställda Kriegsmarine. 1946 anslöt han sig till kommunistpartiet 
och blev verksam som dess funktionär på lokalplan. 1950 in
trädde han i marinen. Han var en av de få östtyska amiraler 
som inte fick någon utbildning i Sovjetunionen, men han avan
cerade ändå till chef för marinens officershögskola. Från denna 
befattning pensionerades han 1976. Han hade utnämnts till 
konteramiral 1971.83 

Ingen anknytning till sjön och till Kriegsmarine hade där
emot den officer i gruppen, som avancerade längst, Wilhelm 
Ehm. Han var född 1918 och hade utbildat sig till elmontör. I 
ungdomen var han även aktiv i olika socialistiska ungdoms
organisationer. 1939 inkallades han till de tyska signaltrupperna, 
där han avancerade till underofficer. Efter att ha släppts ur sov
jetisk fångenskap anslöt han sig 1948 till kommunistpartiet och 
arbetade politiskt. 1950 inträdde han i marinen och blev till en 
början specialist för signaltjänsten och senare chef för under
hållstjänsten. När Waldemar Verner 1959 utsågs till chef för 
den politiska avdelningen inom försvarsdepartementet, ut
nämndes Ehm till konteramiral och till chef för marinen. I den
na befattning stannade han kvar till 1987, med ett avbrott 
1961 till 1963, då han besökte den sovjetiska sjökrigsakade
min. Han befordrades till viceamiral 1964 och till amiral 
1977.84

Det kan således konstateras att det bland dessa 15 "grunda
re" fanns fem gamla kommunister, av vilka fyra inte hade nå
gon som helst sjömilitär erfarenhet. En av dessa hade under ett 
år varit infanterist och en soldat i en straffbataljon. Ytterligare 
en hade dock i fem år tjänstgjort som matros i Kriegsmarine. 
Även de övriga var givetvis medlemmar av kommunistpartiet. 
Några hade arbetat aktivt för det efter 1945. Bland dessa 15 
fanns åtta som hade tjänstgjort i Kriegsmarine och där nått föl
jande slutbefattningar: två som matroser, tre som underoffice
rare, en som kadettsergeant och två som löjtnanter. Av de tre 
sistnämnda hade dock endast en börjat sin bana på traditionellt 
sätt, nämligen som officersaspirant efter studentexamen. De två 
andra hade börjat som matroser. Två av amiralerna hade varit 
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underofficerare i den tyska armen. En kom från handelsflot
tan. 85 

Att relativt många f d soldater och underofficerare gjorde 
karriär i den östtyska krigsmakten och nådde generals- och 
amiralsgrader är känt tack vare den tidigare forskningen. 86 I 
detta avseende fanns således ett arv från den nazistiska krigs
makten. Däremot har forskningen märkligt nog inte beaktat att 
det här förelåg en kontinuitet från nazisttiden. Kommunisterna 
gick medvetet in för att skapa nya elite1; som inte hade någon 
anknytning till de sociala skikt från vilka de gamla eliterna rek
ryterats i Tyskland. Detta gällde inte minst den militära eliten. 
Ser man speciellt till de ovan behandlade 15 amiralerna kan 
också konstateras att de med ett undantag hade en helt annan 
än den traditionella sociala bakgrunden för tyska marinoffice
rare (undantaget fördes dessutom åt sidan). Öppningen av offi
cersbanan för andra än anhöriga av de sociala skikt, från vilka 
officerarna traditionellt hade rekryterats, hade emellertid börjat 
långt innan kommunisterna kunde driva sin linje. Frågan var 
aktuell redan före första världskriget. Den tyska krigsmakten 
motsatte sig emellertid en social breddning av officerskåren, 
även till priset att man då inte fick tillräckligt många 
officerare.87 I detta avseende tycks marinen t o m  ha varit 
strängare än de olika tyska armeerna. Således avvisade marinen 
som officersaspirant den från Stalingradslaget kände Friedrich 
Paulus på grund av hans sociala bakgrund. Armen däremot ac
cepterade honom.88 Under första världskriget var det omöjligt 
att upprätthålla denna personalpolitik, men arme- och marin
ledningarna sökte hålla emot denna utveckling. Efter första 
världskriget kunde den tyska krigsmakten tack vare Versailles
fördraget återgå till den tidigare personalpolitiken och även 
skärpa den. Den tyska marinens personalstyrka fastställdes till 
15 000 man, därav 1 500 officerare. I själva verket behövde 
marinen inte så många officerare utan endast ca 1 000. Till de 
fåtaliga platserna som officersaspiranter fanns det så gott om 
sökande att marinen kunde välja och vraka bland dem enligt 
sina socialpolitiska önskemål. Detta var inte längre möjligt 
efter 1933. Av ideologiska skäl motsatte sig nazisterna att offi
cersbefattningarna var förbehållna vissa sociala kretsar. I detta 
avseende skilde de sig således inte från kommunisterna. Deras 
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strävanden främjades av den snabba upprustningen. För att 
kunna täcka behovet av officerare måste bland annat under
officerare utnämnas till officerare.89 Under kriget accelererade 
denna utveckling, eftersom de stora förlusterna tvingade till att 
försöka ta vara på varje officersämne. Utvecklingen för armen 
har undersökts av Bernhard Kroener.90 Någon studie för den 
tyska marinen saknas ännu. Utvecklingen där torde dock i 
princip inte ha skilt sig från den i armen. 

Detta demonstreras av karriären för två av de ovan nämnda 
östtyska amiralerna: Neukirchen och Streubel. Ingendera hade 
någon skolutbildning som hade kvalificerat honom för att söka 
till officersutbildning. Neukirchen hade tagit realexamen. 
Streubel hade endast åttaårig folkskola. Tack vare Kriegsmari
nes stora behov av befäl lyckades de avancera till underoffice
rare och sedan till officer respektive till kadettsergeant. I sam
manhanget kan påpekas att redan ett avancemang till underof
ficer kunde uppfattas som ett önskvärt socialt steg uppåt. En av 
de östtyska generalerna har beskrivit att han efter skolan med
vetet valde att utbilda sig till underofficer, eftersom han inte vil
le bli gruvarbetare som sin far.91 I vad mån några av de ovan
nämnda amiralerna gjort ett liknande yrkesval går inte att av
göra på grundval av de publicerade uppgifterna om dem. Kon
stateras kan att tre inte undvikit att avancera till underofficer. 
Sak samma gäller för de två män som varit underofficerare i ar
men. Den kommunistiska personalpolitiken vad gällde rekryte
ringen av officerare anknöt således i viss mån endast till en pro
cess som hade inletts av nazisterna och som påskyndats av kri
get. Låt vara att kommunisterna mera konsekvent kunde hålla 
sig till sin socialpolitiska rekryteringspolitik än nazisterna, som 
till följd av det stora behovet av officerare under kriget inte lika 
konsekvent kunde hålla borta socialt oönskade kandidater från 
officersbanan. Vad gällde politiska motståndare torde dock den 
nazistiska personalpolitiken ha varit lika rigorös som den kom
munistiska. Till detta kom givetvis att nazisterna i motsats till 
kommunisterna uteslöt personer på grund av deras ras. 

De 1950-1951 respektive 1958-1976 (1984) tillsatta amira
lerna va1; med ett undantag, unga och ur kommunisternas syn
vinkel pålitliga, men militärt knappast särskilt kompetenta.92

Av dem fick åtta en kompletterande utbildning på ett respektive 
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två år vid den sovjetiska sjökrigsakademin. En vidareutbildades 
i ett år vid den östtyska militärhögskolan. Med tanke på att 
några av dem över huvud taget saknade sjömilitär utbildning 
och ingen genomgått någon stabsutbildning torde denna kom
plettering endast delvis ha kunnat avhjälpa deras bristande 
kompetens.93

En ny yrkeskunnig generation 

Den följande gruppen betecknas av Jablonsky som "byggar
na" .94 Den räknar 20 personer, födda mellan 1928 och 1935, 
som mellan 1963 och 1983 insattes i amiralsbefattningar, men 
som först mellan 1969 och 1989 utnämndes till amiraler. Grup
pen var således åldersmässigt betydligt mera homogen än de 
två föregående kullarna. Medlemmarna var dock så gamla att 
de medvetet upplevt kriget. Tre av dem hade t o m under kri
gets slutskede varit inkallade.95 De flesta, 17 stycken, hade en
dast gått en åttaårig grundskola. Endast tre hade avlagt stu
dentexamen, men ytterligare nio kompletterade senare sin skol
utbildning så att den motsvarade studentexamen. Å andra si
dan kunde 19 redovisa en avslutad yrkesutbildning, i de flesta 
fallen som hantverkare eller fackarbetare.96 18 hade fäder som 
också varit hantverkare eller fackarbetare. Endast två fäder 
hade varit lägre tjänstemän. 

Samtliga dessa amiraler fick en betydligt bättre och mera sys
tematisk sjömilitär utbildning än de i de två äldre grupperna. 
Endast fem gick inte en minst tvåårig första officersutbildning. 
Av dessa hade dock två tagit civilingenjörsexamen, innan de 
började sin militära bana.97 Tre var politiska officerare, med 
ingen eller enbart kortvarig sjömilitär utbildning.98 En fjärde 
politofficer fick dock en tvåårig sjöofficersutbildning.99 En var 
ej sjö- utan flygofficer, som överfördes till marinen, när det or
ganiserades ett sjöflyg. Han hade fått en fyraårig officersutbild
ning och sedan en lika lång stabsutbildning i Sovjetunionen.100 

Bland dessa 20 amiraler fanns fem av de officerare som 
1952-1954 hade utbildats i Kaliningrad. Av dessa fick fyra sin 
stabsutbildning i Leningrad och en i Dresden.101 Ytterligare fem 
av dessa 20 stabsutbildades i Leningrad, bland dessa en av poli
tofficerarna.102 I Dresden fick åtta sin stabsutbildning, bland 
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Ar 1966 erhöll Östtyskland femton robotbåtar av den sovjetiska Osa !
klassen. Utrustad med fyra SS-N-2A Styx blev klassen en förebild för se
nare utveckling av robotbåtar världen över. Theodor Hoffmann var under 
stor del av sin förbandstjänstgöring vid robotbåtsenheter. Från 1964 var 
han stabschef för Raketen-Schnellboot-Brigade, 1968 blev han stabschef 
för 6. flottiljen, och 1971 dess chef. 

dem två politiska officer. 103 Stabskurserna i Leningrad och 
Dresden varade mellan tre och fyra år. Endast två år gick dock 
en av politofficerarna i Leningrad. 104 Två av politofficerarna 
utbildades dessutom vid politiska högskolor i Sovjetunionen. 105 

Av dessa amiraler hade således fyra fått såväl sin första officers
utbildning som sin stabsutbildning i Sovjetunionen, ytterligare 
fem hade fått sin stabs- och en sin politiska utbildning där. 

I kullen fanns även Ehms efterträdare som marinchef, 
Theodor Hoffmann. Född 1935 hade han utbildats till lant
arbetare och varit politiskt aktiv inom den kommunistiska 
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ungdomsorganisationen innan han inträdde i marinen . Där 
avancerade han från matros till officersaspirant. Officersutbild
ningen genomgick han i Stralsund och stabsutbildningen i Le
ningrad. 1977 utnämndes han till konteramiral. Tio år senare ut
sågs han till marinchef och befordrades till viceamiral. Hoff
mann var inte bara militärt kompentent utan som medlem i 
partiets kontrollkommission ansågs han givetvis i högsta grad 
som politiskt pålitlig . Han gällde även som försynt och artig. 
Som chef lyssnade han på sin personal. Hur stor respekt han åt
njöt visade sig efter Berlinmurens fall. Den ombildade kommu
nistiska östtyska regeringen utsåg honom hösten 1989 till för
svarsminister. I samband med det befordrades han till amiral. 
Nästa regering, den första och enda fritt valda östtyska regering
en , tillsatte en civil försvarsminister, men utnämnde Hoffmann 
till överbefälhavare. Hoffmann var förresten den ende som i den 
östtyska krigsmakten lyckades avancera från menig till amiral 
(general).106 

Tilläggas kan att av dessa 20 amiraler förutom Hoffmann 
endast ytterligare tre hade varit politiskt verksamma för kom
munistpartiet eller dess ungdomsorganisation, innan de inträd
de i marinen.107 De första fyra amiralerna i denna kull utnämn
des 1969, 1974 och 1975, dvs innan alla inom grupp Il hade 
avancerat till denna grad.108 

Sedan finns en fjärde grupp, av Jablonsky benämnd "den 
unga generationen". I den ingår fyra officerare, som mellan 
1980 och 1985 insattes i amiralsbefattningar, men först mellan 
1983 och 1989 utnämndes till amiraler.Jablonsky framhåller 
med rätta att gruppen är för liten att för att tillåta några längre 
gående slutsatser. 109 En intressant iakttagelse kan emellertid gö
ras. Av dessa fyra hade tre studentexamen, men ingen utbild
ning till hantverkare eller fackarbetare. De påbörjade sin offi
cersutbildning direkt efter avslutad enbart teoretisk skolgång, 
1958 respektive 1962 och 1963.110 En hade efter 10-årig skol
gång utbildats till mekaniker och sedan, 1960, slagit in på offi
cersbanan.111 Detta är särskilt intressant med tanke på att kom
munistpartiet våren 1957 uttalat sig kritiskt om att det inställ
des för många sökande som officersaspiranter med endast 
studentexamen. Partiet önskade i första hand fackarbetare och 
sökande som kvalificerat sig genom utbildning på den s k 
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arbetar- och bondefakulteten. Dessutom skulle det inte räcka 
med bara medlemskapet i den kommunistiska ungdomsorgani
sationen eller i det kommunistiska partiet för att bli antagen till 
officersutbildning. Uttryckligen krävdes partipolitisk aktivitet 
av de sökande. Detta krav övergavs emellertid redan året där
på.112 Ingen av de här behandlade fyra amiralerna hade före in
trädet i marinen varit politiskt aktiv. Medlemmar i kommunist
partiet blev de i samband med eller något år efter att de börjat 
sin officersutbildning.113 Vad gällde deras sociala bakgrund, 
tycks den ha motsvarat den för amiralerna i den föregående 
gruppen.114

Alla fyra började sin första officersutbildning i Östtyskland, 
men en förflyttades efter några månader till Baku.115 Tre fick 
sedan sin stabsutbildning i Leningrad, en, som var politofficer, i 
Dresden.116

Även i denna grupp utnämndes de första till amiraler innan 
samtliga i föregående grupp avancerat till denna grad. Den för
ste utnämndes redan 1983, näste man 1988 och de två sista 
året därpå. 117 Bland dessa amiraler fanns även Östtysklands sis
te marinchef, Hendrik Barn. När Hoffmann blev försvarsminis
ter, utsågs Born till hans efterträdare och befordrades till vice
amiral. 

Reflexioner 

Om det kan betvivlas i vad mån amiralerna i grupperna I och Il 
hade nödvändig sjömilitär erfarenhet och utbildning för sina 
befattningar, råder det inget som helst tvivel om att amiralerna 
i grupperna III och IV var väl kvalificerade i dessa avseenden. 

Ingen av gruppernas kompetens prövades i krig. Här kanske 
man kan tillåta sig funderingen om den kommunistiska regi
men i Östtyskland med Sovjetunionens goda minne verkligen 
trodde på den hotbild den utåt målade upp. De två första ami
ralsgrupperna torde ju knappast ha förfogat över den yrkes
kompetens som hade krävts i krig. Om den kommunistiska 
regimen på fullt allvar hade trott på ett nära förestående krig 
tog den nämligen här en mycket stor sjömilitär risk. Alternati
vet är att man inte ansåg hotet som så överhängande och där
med menade att ha fått tid på sig för att kunna bygga upp en ur 
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kommunistisk synvinkel politiskt och socialt önskvärd amirals
kår. Denna tid fick man även på sig. 

Amiralsgrupperna III och IV torde även återspegla den öst
tyska marinofficerskårens tilltagande professionalitet. Enligt 
Jablonsky utvecklades den östtyska marinen fram till 1965 till 
en modern och för dess uppgifter välorganiserad och utrustad 
styrka med en professionell officerskår. På västsidan ansågs att 
den östtyska var näst den sovjetiska bästa marinen i Warszawa
pakten. Svagheter ser Jablonsky huvudsakligen i två avseenden: 
för svagt flygunderstöd och för stort hemlighetsmakeri. 
Jablonsky ställer även frågan, hur östtyskarna kunde uppnå 
detta. Som en viktig förklaring nämner han den sovjetiska 
insatsen vid utbildningen, men han understryker även insatsen 
av de involverade officerarna på alla nivåer, inte bara av amira
lerna. Han betonar att viljan att skapa något nytt och bättre 
än det som funnits under nazisttiden och det som byggdes upp 
i Västtyskland torde förklara varför redan de första gruppernas 
amiraler lyckades lägga grunden för en professionell östtysk 
marin.118 Frågan är om inte detta resonemang kan drivas läng
re ändå. Just därför att de första amiralerna och sjöofficerarna 
torde ha varit medvetna om att de saknade en del sjömilitär 
kunskap och erfarenhet torde de ha sökt kompensera dessa 
brister. De som sökte till marinofficersbanan under i synnerhet 
de första åren fick även stå ut med en del umbäranden vad 
gällde mat och husrum. Problemet med otillräcklig bostads
försörjning på de marina garnisonsorterna fanns kvar under 
hela den östtyska tiden. Till detta kom att det var svårt för 
hustrurna att få arbete på dessa orter. Det vållade även vissa 
svårigheter att ordna barnens dagis- och skolbesök.119 Det bör
vidare påminnas om att deltagarna i de första officersårgång
arna var tvungna att vid sidan om tjänsten komplettera sin 
skolutbildning. Som nämnts gick det även en del tid till olika 
arbetsinsatser. Till detta kom att officerarna, i synnerhet de 
högre, fick engagera sig i s k  samhällsuppgifter, dvs i parti
politisk verksamhet, i Gesellschaft fiir deutsch-sowjetische 
Freundschaft, i GST m m. 120 Dessutom och inte minst visar den
östtyska marinens historia betydelsen av teoretisk utbild
ning av för officerarna, från skolan och upp till stabsnivån. 
Detta framgår av att officerarna först fick komplettera sin 
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bristfälliga skolutbildning och att officersutbildningen sedan 
förlängdes. Det understryks av iatt cheferna för de olika militä
ra skolorna upphöjdes till konteramiraler och i vissa fall till 
viceamiraler. 

Mot officerarnas höga belastning stod vissa förmåner. Offi
cerarna jämställdes med de s k produktionsarbetarna , vilket 
gav deras barn vissa fördelar, vad gällde skolgång och tillträde 
till universiteten. Det inrättades även speciella affärer, där offi
cerarna kunde köpa vissa varor som annars var svåråtkomliga i 
Östtyskland. Amiralerna åtnjöt dessutom särskilda privilegier, 
vad gällde försörjningen med varor och bostäder. Den övriga 
befolkningen upplevde detta i många fall som orättvist. 121 Efter 
Berlinmurens fall krävdes allmänt en undersökning om vissa 
officerare hade förskaffat sig otillbörliga fördelar. En undersök
ningskommission tillsattes av den sista östtyska regeringen. 
Den fann att vissa generaler gjort sig skyldiga på denna punkt , 
men friade alla amiraler. 122 

Den första erfarenheten kommunisterna gjorde var att office
rarna måste få en omfattande teoretisk utbildning. Enbart kor
rekt politisk uppfattning och politiskt önskvärd social bak
grund räckte inte för att bygga upp en kompetent marinoffi
cerskår. 

Onekligen lyckades det kommunistiska Östtyskland att ut
ifrån ogynnsamma förutsättningar inom omkring 15 år skapa 
en professionell marinofficerskår, vars sociala bakgrund skilde 
sig starkt från den för officerarna i de tyska marinerna före 
1945 och i den västtyska marinen. På vägen dit hade emellertid 
östtyskarna anknutit till en social process som inletts redan un
der första världskriget, men som sedan medvetet främjats av 
nazisterna och som påskyndats av det stora officersbehovet un
der andra världskriget . 
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Blitzkrieg - ett utvecklat koncept eller 
slumpens skördar? 1

PETER LORD 

Inledning 
De teoretiker som skriver om manöverkrigföring hänvisar ofta 
till Tysklands krigföring under andra världskriget - framförallt 
mellan åren 19 3 9-1941. 2 Det tyska Blitzkriegkonceptet med 
anor från infiltrationstaktiken under första världskriget an
vänds ofta som en modell för att beskriva hur manöverkrigfö
ring skall genomföras. Det var den militära ledningen i Tysk
land som hade ansvaret för planering och genomförande av 
fälttågen. Det kan därför tyckas som om det borde ha funnits 
en genomtänkt krigföringsmetod för att snabbt uppnå de av 
den politiska ledningen utstakade strategiska målen. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om bilden av Blitz
krieg som en genomtänkt krigföringsmetod är riktig. Under
sökningen genomförs i form av en granskning av litteratur 
kring tre olika militära operationer åren 1939-1941: fälttåget 
mot Polen 1939, fälttåget mot Frankrike 1940 samt operation 
Barbarossa t o m december 1941. Olika författares skildringar 
kommer att granskas mot bakgrund av följande frågeställningar: 

• Var Blitzkrieg ett före kriget utvecklat krigföringskoncept?
Om det nu var det, vem drev på den utvecklingen? Använ
des ett sådant koncept på den strategiska och operativa ni
vån vid planeringen och genomförandet av fälttågen mot
Polen, Frankrike och Ryssland?

• Var Blitzkriegkonceptet också orsaken till de tyska fram
gångarna i fälttågen mot Polen och Frankrike eller berodde
dessa på andra faktorer?

• Varför misslyckades tyskarna i operation Barbarossa?
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Svaren på frågeställningarna kommer att jämföras med tre teo
rier om manöverkrigföring. Har de historiska parallellerna haft 
någon betydelse för dessa teorier? 

Eftersom pansarvapnet är ett viktigt instrument i Blitzkrieg
konceptet, har jag valt att beskriva dess utveckling i Tyskland 
före kriget. Jag begränsar skildringen av de olika fälttågen till 
de händelser som belyser ett användande av Blitzkrieg; fälttåget 
mot Polen t o m 14 september 1939, fälttåget mot Frankrike 
fram till den allierade evakueringen från Dunkerque och fälttå
get mot Ryssland tills det körde fast vid Moskva den 5 decem
ber 1941. 

Granskningen utgår ifrån armeförbandens verksamhet efter
som Blitzkrieg är en landkrigföringsmetod. Flygvapnet behand
las endast när det genomför direkt understödjande verksamhet 
av armeförbandens strid. 

Det finns enormt mycket litteratur som skildrar det andra 
världskriget . Jag har därför gjort ett urval och i avsikt att för
söka få en stor bredd i faktaunderlaget har jag delat in förfat
tarna i tre grupper: tyska generaler, anglosachsiska historiker 
och tyska historiker. 

De tyska generalerna 

De granskade memoarerna skrevs några år efter andra världs
kriget. 3 Författarna försäkrar att de inte har bearbetat händel
serna utan de är återgivna precis som de upplevdes. Författarna 
är historiska aktörer med egna erfarenheter från händelserna 
före kriget samt de tre fälttågen. De innehade olika positioner 
under dessa händelser, vilket ger en bra bild av hur de upplev
des på olika nivåer i den tyska armen. 

Guderian var den som var med och utvecklade pansarvapnet. 
Han deltog dessutom i de tre fälttågen som förbandschef på olika 
nivåer och kunde själv praktisera de teorier som han framfört 
med stor iver. Manstein var den som gav iden till hur :Frankrike
fälttåget skulle genomföras. Han var med i planeringen av 
Polenfälttåget och var förbandschef under inledningen av opera
tion Barbarossa. Mellenthin var stabsofficer i olika tyska divi
sioner under Polen- och Frankrike-fälttågen. Det är exempel på 
den spännvidd som dessa memoarer ger från den taktiska över 
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den operativa till den strategiska nivån. Författarna ger en kon
centrerad och klar redogörelse till hur striderna förlöpte på de 
olika frontavsnitten under de tre fälttågen. De tre författarna var 
skickliga yrkesmän som kunde utnyttja pansarförbandens rörlig
het och eldkraft till det yttersta. 

Främsta kriteriet varför jag valt dessa tre verk är att de an
vänds som referenslitteratur av de tre manöverkrigföringsteore
tikerna när de vill beskriva hur manöverkrigföring förhåller sig 
till tyskarnas Blitzkrieg. 

För att få ett komplement till memoarerna har jag dessutom 
till denna grupp fogat två böcker som är ett sorts mellanting 
mellan memoarer och biografier. Den ena är skriven av Liddell 
Hart och grundar sig på samtal han förde med de tyska genera
lerna efter kriget. Den andra är skriven av Mellenthin och 
skildrar de tyska generaler som han kom i kontakt med under 
andra världskriget.4 

De anglosachsiska historikerna 

Jag har använt mig av två verk som beskriver andra världskri
gets historia.5 De får anses som standardverk i skildringen av 
detta krig och representerar den anglosachsiska traditionen i 
historieskrivning. Syftet är att ge en bild av hur Blitzkrieg upp
fattades i den segrande sidans historieskrivning. 

Liddell Hart betraktas som en av dem som före andra världs
kriget var ledande teoretiker angående hur stridsvagnar skulle 
användas inom krigföringen. Han bygger sin redogörelse för 
hur tyskarna genomförde fälttågen på sina samtal med de tyska 
generalerna efter kriget. Han vill gärna vinkla sin skildring mot 
och visa hur påverkade dessa generaler var av hans teorier. 

John Keegan är en ansedd militärhistoriker och han ger en 
mycket klar bild av de olika orsakerna till tyskarnas framgång
ar och misslyckanden i de olika fälttågen. 

Jag har dessutom när jag granskat de olika fälttågen kom
pletterat dessa två verk med ytterligare skildringar av de olika 
fälttågen . 6

Len Deighton ger en noggrann och inträngande skildring av 
skapandet av pansarvapnet och hur det användes av tyskarna 
under fälttågen i Polen och Frankrike. Barry Leach skildrar 
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operation Barbarossa och framförallt hur strategin påverkades 
utifrån de erfarenheter man haft i de tidigare fälttågen och 
krigsmaktens utveckling innan kriget. Alan Clarks skildringar 
av operation Barbarossa beskriver ingående hur fälttåget ge
nomfördes, vilket en mycket bra förklaring till varför fält
tåget misslyckades. Mackseys biografi om Guderian ger kom
pletterande bild till dennes memoarer. 

De tyska historikerna 

Det verk jag valt för min granskning är den engelska översätt
ningen av den officiella tyska historieskrivningen Das Deutsche 
Rei.ch und der Zweite Weltkrieg. 7 Det är ett väl genomarbetat 
och innehållsrikt verk som beskriver Tysklands krigföring un
der det andra världskriget utifrån militära, politiska och ekono
miska utgångspunkter. Verket utgavs under 1980-talet av Mili
tärgeschichtliches Forschungsamt vid denna tid i Freiburg. 

Till den här gruppen har jag valt att föra Stellan Bojerud och 
hans skildring av det polska fälttåget eftersom han i huvudsak 
bygger sin skildring på tysk litteratur. Hans refererens till den 
tyske historikern Karl-Hans Freisers verk Blitzkrieg-Legende 
ger intressanta infallsvinklar till besvarandet av frågeställning
arna. 8 

Begrepp 

Med den militära ledningen avses OKH (Oberkommando des 
Heeres) och cheferna för de operativa armeförbanden ned 
t Om armegrupp. 

Med politiska ledningen avses Hitler ( eftersom han var både 
statschef och överbefälhavare) samt hans militära lednings
organ OKW (Oberkommando der Wehrmacht). 

Tyngdpunkt är min egen översättning av tyskans Schwer
punkt. Lind och Leonhard översätter det till det engelska main 
effort. Det kan förklaras med att ett förband utses till tyngd
punkt dit man sedan kraftsamlar resurserna. Exempel på resur
ser är pansarvärn, artilleri, flygunderstöd m m. 

Ett koncept anser jag skall ge en klar bild av hur något skall 
genomföras. Det skall vara enkelt att förstå och kunna tilläm
pas av samtliga deltagare i verksamheten. 

50 



Manöverkrigföring 
Jag har valt ut tre författare som beskriver manöverkrigföring 
utifrån olika utgångspunkter.9 Simpkin och Leonhard behand
lar ämnet utifrån den strategiska och operativa nivån. Lind up
pehåller sig kring ämnet främst utifrån en taktisk nivå. Dessa 
författare förtydligar sina teorier med historiska exempel. Tys
karnas krigföringsmetoder under första och andra världskriget 
är ofta förekommande sådana. 

Dessa teorier är exempel på teorier om manöverkrigföring 
som började lanseras kring mitten av 1980-talet. En bidragan
de orsak var det då rådande militära läget i Europa. NATO
styrkorna var visserligen underlägsna till antal men ansågs ha 
ett tekniskt övertag vilket kunde utnyttjas till en annan typ av 
krigföring än den som använts av amerikanerna i Europa under 
andra världskriget. Vissa militärteoretiker ansåg att den formen 
av utnötningskrigföring var fel tillvägagångssätt vid genomfö
randet av militära operationer. Istället lanserades teorier som 
byggde på att den tekniska överlägsenheten skulle utnyttjas till 
och utmanövrera Warszawapakten.10 Det ansågs fel att kraft
samla de militära resurserna till att förinta huvuddelen av fien
dens styrkor, och att inte bygga krigföring på matematiska be
räkningar.11 Det att förekomma och påverka fiendens vilja ge
nom och ställa honom inför ett olösbart dilemma. De nya 
teoretikerna underbyggde också sina teser med exempel från 
skilda epoker och kulturer i historien. Sun-Tzu, Djingis Khan, 
marskalk Tuchatjevskij och Guderian var militära befälhavare 
som hade praktiska erfarenheter av manöverkrigföring. 

Från Tyskland hämtades exempel som kunde belysa genom
förandet av manöverkrigföring på operativ och taktisk nivå. De 
preussiska generalstabscheferna Moltke (1859-1888) och 
Schlieffen (1891-1905) hade lagt en grund eftersom de utveck
lade Tysklands möjligheter till snabb mobilisering och förflytt
ning av trupper till ett urlastningsområde. Därifrån skulle se
dan motståndaren genom snabba marscher överflyglas och för
intas i ett avgörande slag. För att bryta dödläget på västfronten 
under första världskriget lanserade tyskarna senare ett nytt sätt 
och genomföra sina anfall . Tungt beväpnat infanteri som kalla
des stormtrupper kringgick fiendens starka försvar och anföll 
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honom på djupet. Dessa stormtrupper medförde själva allt un
derstöd och kunde på så sätt bryta det taktiska dödläget. 12 De 
hade emellertid inte den operativa rörlighet som krävdes och 
därför kunde inte tyskarnas offensiver under 1918 komma till 
ett avgörande. Det har även hävdats att Gulfkriget 1991 ge
nomfördes enligt ett manöverkrigföringskoncept. Men till stora 
delar var detta ett utnötningskrig som hade som mål att förinta 
Saddam Husseins republikanska garde. 

Richard Simpkin 

Simpkin uppehåller sig i huvudsak på den strategiska och tak
tiska nivån när han redogör för sina teorier. Enligt Simpkin är 
krigföring den sista utvägen för att uppnå ett politiskt och eko
nomiskt mål. Framgång uppnår man genom att förekomma fi
enden eller genom att uppnå en inledande överraskning. Det 
strategiska målet skall styra de uppdrag som skickas ned i sys
temet. De skall dessutom ta hänsyn till fiendens styrkor och re
surser. Att erövra mark har inget egenvärde, utom om det är en 
för fienden viktig resurs. Befälhavare på olika nivåer skall ta 
kalkylerade risker och utnyttja de tillfällen som uppstår på 
slagfältet. Dessa kan vara rena turen eller hos fienden fram
tvingande misstag. Det handlar om att vinna viljornas kamp 
genom överraskning eller med ett tempo som tvingar motstån
daren att till slut ge upp. Framgång i manöverkrigföringen upp
nås genom den sammanlagda effekten av tid, insatta förband 
och rörligheten ( "rnornenturn is mass, time and velocity") . 13

Simpkin hävdar att det inte existerar något Blitzkriegkon
cept. Han har inte lyckats finna något nedskrivet sådant.14 Där
emot utvecklade tyskarna en typ av krigföring som byggde på 
de ideer som Moltke, Schlieffen och von Seeckt - generalstabs
chef för Reichswehr under mellankrigstiden - lanserat. Pansar
förbanden var ett instrument för att verkställa dessa. Det var 
deras ledningsfilosofi som skapade förutsättningar för att bese
gra fienden. Enligt Simpkin genomförde tyskarna både utnöt
nings- och manöverkrigföring. Operation Barbarossa är ett 
typexempel med sina pansarstötar och förintelseslag. Tyska 
chefer var extremt duktiga på att genomdriva sin vilja i krigfö
ringen på taktisk nivå.15 Enligt Simpkin vann sällan tyskarnas 
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pansarförband avgörande segrar på operativ och strategisk 
nivå.16

Robert Leonhard 

Grunderna för manöverkrigföringen är enligt Leonhard rörelse, 
skicklighet och den mänskliga sidan av krigföringen. Du skall 
besegra fienden med andra medel än att attackera hans styrka. 
Liksom Simpkin uppehåller han sig i huvudsak på den operati
va nivån. Man skall förekomma fienden och helst besegra ho
nom innan striden börjar. Man skall förvirra fienden så att han 
inte kan koncentrera sig på att uppnå sina mål. Slutligen skall 
man upplösa fienden genom att anfalla hans mest sårbara 
punkt. Snabb rörelse mot denna sårbara punkt är viktig efter
som det demoraliserar fienden. Vikten av sammansatta styrkor 
poängteras av Leonhard. På så sätt kan man alltid utsätta fien
den för taktiska dilemman. Slutligen spelar psykologin en vik
tig roll; krigföring är en kamp mellan viljor.17 Leonhard menar 
att tyskarnas Blitzkrieg härstammar från infiltrationstaktiken. 
Tyskarna blev enligt Leonhard besegrade av en samtida mot
ståndare som var ännu bättre på och utnyttja teorier kring 
krigföring, nämligen ryssarna.18 

William S. Lind 

Lind hämtar sina exempel i huvudsak ifrån den taktiska nivån 
där också hans teorier är mest tillämpliga. Lind beskriver ma
növerkrigföringen utifrån de teorier som framförts av den ame
rikanske flygvapenöversten John Boyd. Boyd grundar sin teori 
på de erfarenheter han erhöll som jaktpilot under Koreakriget. 
Dessa erfarenheter tillämpade han sedan vid olika studier av 
landkrigföring. Teorierna kan sammanfattas på följande sätt. 
Krigföring är en form av tidstävlan uppdelad i cykler. Denna 
fas kallar Lind för "Boydcykeln" eller "OODA-loopen" (Ob
servation, Orientation, Decision och Action). Den sida i krigfö
ringen som går igenom dessa cykler snabbast får ett enormt 
övertag över motståndaren. Enligt Lind kräver det också att 
man har ett decentraliserat ledningsförhållande, eftersom varje 
chef på fältet måste agera utifrån sin egen OODA-loop.19 Varje 
cykel består av en observationsfas, en orienteringsfas, en 
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beslutsfas och en handlingsfas. I den första fasen observerar 
man fienden och terrängen runtomkring sig. I orienteringsfasen 
gör man sig en mental bild av den observationen. På grundval 
av denna fattas så ett beslut. Utifrån beslutet sker handling i 
form av att order ges. På det taktiska och operativa planet mås
te man dessutom passera tre mentala "filter". Dessa filter är 
uppdragstaktik, tyngdpunkt och styrka och svagheter.2° För att 
lyckas måste uppdragstaktik tillämpas vilket innebär att den 
överordnade chefen talar om vad som skall åstadkommas. 
Tyngdpunkten är den enhet som är viktigast, alla andra skall 
understödja denna. Styrka och svagheter är beroende av var fi
enden finns och var han har sina luckor, där en kringgång skall 
genomföras. Lind är en beundrare av den tyska krigföringen 
dock utan att uppehålla sig vid Blitzkrieg. 

Han beskriver ofta manöverkrigföring på taktisk nivå och 
blandar friskt med historiska exempel från de båda världskri
gen. Det spelar heller ingen roll om det är ett anfall med infan
teri vid Caporetto 1917, eller en defensiv operation med en 
pansardivision vid östfronten 1942.21

Samman( attning 

Teorierna om manöverkrigföring kan vid ett första påseende 
vara väldigt lika. Men de skiljer sig åt på några punkter. 
Simpkin utgår närmast ifrån en vetenskaplig utgångspunkt när 
han med en formel försöker bekräfta sina teorier. Hans verk är 
väldigt komplext och kan vid en första genomläsning vara svår 
att förstå. Men hans teori känns därför väldigt genomarbetad 
och han får väl anses utgöra grunden för den moderna 
manöverkrigföringsteorin. Leonhard bygger mycket av sina 
teorier på Simpkin. Han är mer anpassad för de förhållanden 
som USA ställs inför som den enda supermakten, upprätt
hållande "världspolisskapet". Lind å sin sida utgår helt från det 
taktiska planet och har i princip skrivit en grundläggande teori 
för utövandet av ledarskap inom den amerikanska marinkåren. 

Teorierna har därför en spännvidd över det strategiska, ope
rativa och taktiska planet. I denna uppsats används de främst 
som grund till och förklara Blitzkrieg på det strategiska och 
operativa planet. 

54 



Blitzkrieg - dess ursprung 
Utvecklingen av pansartrupperna inom Reichswehr påbörjades 
på initiativ av Guderian. Han har mer än någon annan fått stå 
som symbol för det tyska pansarvapnets utveckling. Guderian 
kombinerade stridsvagnen som vapen med den infiltrationstak
tik som tyskarna använde på västfronten 1918 och sina egna 
erfarenheter av radion till ett krigföringskoncept som vi be
nämner Blitzkrieg.22 Efter det Hitler blivit kansler 1933 ökade
rustningen av armen både avseende personal och material. Pro
duktionen av pansrade fordon ökade och Hitlers entusiasm för 
det nya vapenslaget väcktes vid ett besök på Kummersdorf för
söksplats. Vid en förevisning skall han ha yttrat: "Det är precis 
vad jag behöver, det här är just det jag vill ha!"23

Instrumenten för att föra ett Blitzkrieg var nu klara. Hitler 
hade i utvecklandet av pansartrupperna med dess pansardivi
sioner ett instrument som kunde garantera honom snabba se
grar till lands. Men innebar det att han förfogade över ett ut
vecklat Blitzkriegkoncept? Och varifrån härstammar termen 
Blitzkrieg? 

De tyska generalerna koncentrerar sina framställningar till 
hur pansarförbanden skall användas. De uppehåller sig inte vid 
om det var ett Blitzkriegkoncept. 

Ingen av de anglosachsiska historikerna beskriver Blitzkrieg 
som en utvecklad krigföringsmetod. Liddell Hart, Keegan och 
de tyska historikerna använder termen för att förenkla sin 
framställning. Både Bojerud och Deighton klargör att det inte 
fanns något utvecklat Blitzkriegkoncept i Tyskland innan kri
get.24 Den officiella tyska historieskrivningen, här företrädd av 
Wilhelm Deist, Manfred Messerschmidt och Horst Rohde, an
vänder termen Blitzkrieg i sin text men beskriver inte närmare 
vad det innebär. 

Men de beskriver inte hur detta skulle genomföras rent kon
kret. Däremot gör de en allmän koppling av konceptets använ
dande vid den strategiska och operativa nivån. 

Även om termen Blitzkrieg använts före kriget så var det långt 
till ett koncept accepterat av både den militära och politiska 
ledningen. Däremot hade tyskarna kommit längre än samtida 
europeiska länder i och med utvecklandet av pansartrupperna. 
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Eftersom Tyskland valt att organisera sina stridsvagnar i pansar
divisioner fick man ett naturligt övertag mot sina blivande 
motståndare. Det koncept som fanns var den gamla beprövade 
infiltrationstaktiken samt Moltkes och Schlieffens ideer om 
kniptångsmanövrar. Pansardivisionerna var en variant av storm
trupperna från första världskriget. Guderians kamp handlade 
mer om organisatoriska än operativa och taktiska frågor. 

Den politiska ledningen , dvs Hitler, ville ha ett snabbt krigs
förlopp. Men den önskan kopplades inte till något Blitzkrieg
koncept av den militära ledningen. Planeringen och genom
förande utgick från tidigare nämnda traditioner. Det handlade 
fortsatt om organisatoriska frågor där Guderian fick stöd av 
Hitler i utvecklandet av pansardivisionerna men troligtvis bero
ende på det politiska symbolvärdet i dessa förband. 

Hitler såg vid vissa tillfällen dessa förbands möjlighet till 
snabba förflyttningar, vilket förklarar varför han lade sig i 
planläggningen av fälttåget mot Tjeckoslovakien. Men detta 
var också det enda tillfället före fälttåget mot Frankrike då han 
skulle påverka den operativa planeringen och genomförandet. 
Han skulle därefter ytterligare öka sin inblandning. 

Fälttåget mot Polen 1939 

Blitzkrieg eller arvet från Schlieffen? 

När Polenfälttåget genomfördes vann tyskarna en snabb seger 
med relativt små förluster. Vad berodde det på? Om det inte 
fanns något Blitzkriegkoncept och tyskarna inte var numerärt 
överlägsna, vilka faktorer var det som i så fall spelade in? Var 
det helt enkelt arvet från Schlieffen som var avgörande? 

Ingen av de tyska generalerna vill tillskriva den snabba se
gern mot Polen något särskilt Blitzkriegkoncept. Deras främsta 
förklaringar till segern står att finna i andra faktorer. Förutsätt
ningar för en kniptångsmanöver, den överlägsna tyska utbild
ningen av förbandscheferna samt utnyttjandet av uppdragstak
tik. Mellenthin visar på oenigheten bland generalerna i hur 
pansarförbanden skulle utnyttjas. De två armegrupperna dispo
nerade sina pansardivisioner olika.25
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Överste Friedrich Wilhe/111 von Mellenthin (1904-1997; t h) var fortfa
rande i Afrika när operation Barbarossa inleddes. I november 1942 ut
sågs han till stabschef vid den vid Kalatj nära Don omringade 48. pansar
kåren - både dess tidigare chef och stabschef hade avskedats efter miss
lyckanden. Vid julen 1943 befann sig kåren vid Zjitomir väster 0111 Kiev; 
t v  kårchefen general Hermann Balck (1893-1982). 

De anglosachsiska historikerna påvisar flera orsaker till segern. 
Keegan nämner tyskarnas överlägsenhet vad gäller personalen 
och materielen. Deighton och Macksey anser att polackernas 
utgångsgruppering bäddade för den tyska segern. De visar pre
cis som Mellenthin på oenigheten mellan generalerna hur pan
sarförbanden skulle användas. Liddell Hart är ense om polack
ernas okloka gruppering, men han anser den viktigaste orsaken 
var tyskarnas förmåga och utnyttja kombinationen pansar och 
flyg. 26

De tyska historikerna är inne på samma linje som de övriga. 
Det geografiska läget, utbildningen hos de tyska officerarna, 
den polska ledningens gammalmodiga värderingar avseende 
krigföring anser de vara viktiga faktorer om orsakade segern. 
Tyskarna fick nu ett strategiskt koncept som senare utnyttjades 
med lika stor framgång.27 Bojerud för till och med fram att po
lackerna inte alls var underlägsna tyskarna både vad gäller per
sonalens och materielens kvalitet och kvantitet. Det var snarare 
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polackernas bristfälliga ledning och gränsnära gruppering som 
spelade ett avgörande. Något Blitzkriegkoncept existerade 
inte.28 

Hade tyskarna ett Blitzkriegkoncept för att genomföra sina 
erövringskrig? Liddell Hart är den som främst förfäktar en så
dan ståndpunkt. Det ligger lite av ett egenintresse för honom 
att hävda detta, eftersom det skulle bekräfta riktigheten i de 
teorier han hade framfört före kriget. Mot dessa åsikter står 
Deighton och Bojerud vilka hävdar att det inte fanns något 
Blitzkriegkoncept utan att orsaken till segern främst får tillskri
vas andra orsaker. Deras uppfattning bekräftas indirekt av 
Mellenthin och Macksey, vilka belyser det faktum att det fanns 
en oenighet om hur pansartrupperna skulle användas mellan 
armegrupp Nord och Syd. 

Om det nu inte fanns ett Blitzkriegkoncept - vad orsakade 
då det snabba avgörandet? De militärgeografiska förhållandena 
gjorde en kniptångsoperation särskilt lämplig. Tack vare sitt ge
nomtänkta mobiliseringssystem uppnådde tyskarna överrask
ning vid anfallet. Polackernas ovilja till förändring av sin cen
traliserade ledningsprincip och envisheten att bibehålla sin 
gränsnära gruppering avgjorde till tyskarnas fördel. De hade 
sedan inget motdrag och den polska militära ledningen utnytt
jade inte den möjlighet som fanns att med Poznan armen stöta 
framåt mot Berlin. 

Den tyska officers- och underofficerskåren var välutbildad 
och kunde handla självständigt vid utförandet av de operativa 
orderna. Även om nu tyskarna inte utnyttjade något Blitzkrieg
koncept, tillämpade de ändå vissa principer som är förutsätt
ning för att genomföra manöverkrigföring. 

Tyskarna lyckades tack vare sin Welle-plan hålla mobilise
ringen hemlig och överraska polackerna. Det strategiska målet 
var att krossa det polska motståndet. Det uppnåddes tack vare 
den kniptångsmanöver som fälttåget utgick ifrån. Tyskarna tog 
kalkylerade risker när de skickade fram sina pansardivisioner 
på djupet av polackernas gruppering. Dessa faktorer är enligt 
Simpkin av vikt vid genomförande av manöverkrigföring.  

Men fälttåget avgjordes alltså inte genom ett utvecklat Blitz
kriegkoncept. Det fick dock ett snabbt och våldsamt förlopp. 
Eftersom den gängse bilden av krig var skyttegravarna från 
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första världskriget, kan det vid ett snabbt påseende därför 
verka som om tyskarna utvecklat en ny typ av krigföring. Det 
var i själva verket arvet från Moltke och Schlieffen som var de 
mest avgörande faktorerna. Polen visade sig vara en idealisk 
krigsskådeplats för deras ideer. 

Fälttåget mot Frankrike 1940

Var Sichelschnitt-planen frukten av ett 
B litzkriegkoncept? 

När tyskarna igångsatte sitt anfall i väster den 10 maj 1940 
klockan 05 .35, blev de allierade överraskade och på kort tid 
taktiskt och strategiskt utmanövrerade. Medan armegrupp B 
invaderade Nederländerna, igångsatte armegrupp A under von 
Rundstedt sin rörelse genom Ardennerna. Armegrupp A:s 4. 
arme nådde Meuse vid Dinant 13 maj, och dess två pansardivi
sioner korsade floden samma dag. Därefter försvarades brohu
vudet mot franska attacker. Längre söderut gick Guderians 19. 
pansarkår som anfallets spjutspets, och erövrade den 13 maj 
Sedan. 

Samma dag på eftermiddagen kunde Meuse korsas med hjälp 
av massivt flygunderstöd, och på kvällen den 14 maj var ett 
brohuvud etablerat på den vänstra flodstranden. Den 15 maj 
fortsatte anfallet västerut med Reinhardts och Guderians pan
sardivisioner i täten. Den 16 maj beordrade armegruppchefen 
Rundstedt halt eftersom Hitler blivit nervös. OKH beordrade 
pansarförbanden framåt utan att vänta på infanteriet. Den 20 
maj nådde tyska stridsvagnar Amiens och Abbeville och fort
satte framryckningen mot Boulogne och Calais. Operation 
Sichelschnitt var i det närmaste fullbordad. När de allierade för
stod var tyngdpunkten i det tyska anfallet låg var det för sent. 
De var fångade i en fälla mellan tyskarnas två armegrupper. 

Vad hade tyskarna lärt av pansarförbandens framgångar un
der Polenfälttåget? Fanns det någon som utvecklade och drev 
på utnyttjandet av ett Blitzkriegkoncept? Blev detta sedan orsa
ken till de exempellösa framgångarna i Frankrike? Varför beor
drades det halt på de tyska pansarförbanden vid två tillfällen? 

Både Manstein och Guderian uppehåller sig vid den konflikt 
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som uppstod i den tyska militära ledningen vid planeringen av 
fälttåget. Guderian pekar också på den oenighet som rådde an
gående hur pansarförbanden skall användas. De har också svårt 
och förstå varför Hitler helt plötsligt hejdade framryckningen 
på pansardivisionerna . De kan inte acceptera de skäl som angi
vits. Tyskarnas framgång i fälttåget tillskriver de valet av tyngd
punkt. Övergången av Meuse vid Sedan och framryckningen 
mot kusten med pansardivisionerna var helt avgörande för 
framgången. De allierade reagerade för långsamt på detta 
hot.29 

Både Liddell Hart och Deighton anser att armegrupp A:s an
fall genom Ardennerna över Meuse och framryckningen mot 
kanalkusten är att likna vid ett Blitzkriegkoncept. De är över
ens om att det fanns en oenighet mellan generalerna innan 
fälttåget och under dess genomförande. Oenigheten är främst 
avseende var tyngdpunkten i anfallet skall ligga samt i hur pan
sarförbanden skall användas. Liddell Hart till skillnad från de 
två andra stöder Mansteins påpekande om Hitlers ringa påver
kan på utformningen av Sichelschnitt-planen. 

När det gäller orsakerna till de order om halt som Hitler ut
färdade är de till del av olika uppfattning. Keegan anser att 
Hitler påverkades av sina generalers oenighet kombinerat med 
Görings försäkran om Luftwaffes förmåga. Liddell Hart po
ängterar en politisk aspekt. Deighton påpekar Hitlers oro över 
att förlora fler stridsvagnar. De anser samtliga att den främsta 
orsaken till den snabba segern står att finna i tyskarnas kraft
samling av pansar och flyg vid ett frontavsnitt, och den förvir
ring det åstadkom hos de allierade.30 

Av de tyska historikerna motsäger Umbreit Liddell Hart och 
Manstein angående Hitlers roll i planeringen. Umbreit pekar 
också på de två skolorna och den oenighet som finns angående 
pansarförbandens användning. Denna oenighet visade sig sär
skilt vid de två tillfällen när pansarförbandens framtyckning 
hejdades. Umbreit är av samma uppfattning som de anglosach
siska historikerna avseende orsaken till tyskarnas snabba 
seger.31

Konflikterna under planeringen och genomförandet av fälttå
get visar att något Blitzkriegkoncept inte fanns utvecklat efter 
Polenfälttåget. De som förstod att utnyttja pansarförbanden 
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kraftsamlat med understöd av flyg fick hela tiden kämpa för 
sina ideer. Om Blitzkriegkonceptet varit accepterat och allmänt 
vedertaget i den militära ledningen borde inte dessa konflikter 
ha uppstått. 

Orsakerna till framgångarna i Frankrikefälttåget står istället 
att finna i ett antal särskilda omständigheter. Dessa omständig
heter kan vid en snabb betraktelse se ut som ett genomtänkt 
Blitzkriegkoncept. 

Den första orsaken är att Manstein fick gehör för sina ideer 
hos Hitler. Det är enligt min mening ointressant om Hitler själv 
hade liknade tankegångar. Det viktiga var Hitlers klara direktiv 
till OKH hur fälttåget skulle genomföras och den snabbhet som 
OKH visade när de ändrade sin ursprungliga planering. Den 
andra orsaken är det inflytande som Guderians ideer fått bland 
de officerare som var chefer över pansardivisionerna. Kopplas 
dessa till deras erfarenhet av infiltrationstaktiken från första 
världskriget får man ett taktiskt och operativt stridskoncept 
som var överlägset de allierades. 

Den tredje orsaken var de allierades bristande förmåga att 
möta tyskarnas angrepp på ett konstruktivt sätt. De flesta av de 
åtgärder de vidtog eller underlät att vidta bidrog ytterligare till 
den tyska framgången. De reagerade hela tiden på tyskarnas 
genomförande och när de agerade var det med för små insatser 
eller för sent. 

Det är också anmärkningsvärt att Brauchitsch och Halder 
vid OKH, vilka från början motsatt sig Mansteins ideer, inte 
sviktade utan ville genomföra planen fullt ut. Hitler däremot 
hade inte den militära professionalismen utan blev vid två till
fällen nervös när det uppstod situationer som kunde kullkasta 
planen. Den order om halt som utfärdades 24 maj var ett ex
empel. Om man trodde på ett utvecklat Blitzkriegkoncept bor
de inte den ordern kommit när man var så nära slutmålet för 
fälttåget. Här fanns nu en möjlighet och förinta de allierades 
förband.32

Kan man dra några slutsatser av fälttåget kopplat till manö
verkrigföringens teorier? Simpkin hävdar att det strategiska 
målet skall styra de uppdrag som skickas ned i systemet. De ex
empel jag visat ovan tyder dock på att de strategiska målen om 
förintandet av de allierade förbanden var av underordnad 
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betydelse när fälttåget planerades och genomfördes. Det finns 
enligt min mening endast tre undantag. 

Det första är Mansteins ideer om hur fälttåget skulle genom
föras, vilka utvecklades till Sichelschnitt-planen. Det andra un
dantaget är Halders och Brauchitschs motstånd mot de utfär
dade haltorderna. De ville fortsätta rörelsen framåt med pan
sarförbanden för att förinta de allierades styrkor. Det tredje är 
när Guderian insåg betydelsen av att fortsätta mot kusten med 
sin pansarkår efter att ha korsat Meuse. Trots hoten från flank
anfall såg han de möjligheter som öppnat sig för att uppnå det 
strategiska målet. 

De teorier som Lind framför är främst tillämpbara på taktisk 
nivå. Dessa teorier stämmer väl in på hur tyskarna uppnådde 
sina framgångar vid Sedan och under den fortsatta framryck
ningen mot kanalkusten. De tyska cheferna fanns långt fram 
och kunde på så sätt ge order baserade på uppdragstaktik. De 
fick på det sättet ett övertag i "Boydcykeln". 

Varför misslyckades operation Barbarossa

1941? 
På morgonen den 22 juni 1941 klockan 03.15 inleddes opera
tion Barbarossa med artilleriets stormeld. Hitler hade i sitt di
rektiv nummer 21 utgivet 18 december 1940 angivit målet för 
operationen.33 Huvuddelen av den sovjetiska armen i västra 
Ryssland skulle krossas, främst av på djupet framträngande 
pansarförband. Sovjetiska förband som fortfarande gjorde 
motstånd skulle hindras från tillbakadragande till östra Ryss
land. Armens operationsområde delades av Pripjatträsken i en 
nordlig och en sydlig del. I den sydliga delen skulle armegrupp 
Syd gå mot Kaukasus. I den norra delen skulle armegrupp 
Nord besegra de sovjetiska styrkorna i Baltikum och erövra Le
ningrad och armegrupp Mitt besegra styrkorna i Vitryssland. 
Efter det skulle anfallet fortsätta österut och Moskva erövras. 
Det kunde dock ske samtidigt om det ryska motståndet hastigt 
kollapsat. 

Nu infriades inte planeringen utan operation Barbarossa blev 
en vändpunkt för den tidigare så segerrika tyska krigsmaskinen. 
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Utanför Moskvas portar körde den fast i bitande kyla mot en 
motståndare som inte lät sig besegras. I fortsättningen skulle 
tyskarna på östfronten ägna sig åt ett blodigt utnötningskrig som 
var långt ifrån de snabba segrar man uppnått mot polackerna 
och fransmännen. 

I fälttågen mot Polen och Frankrike hade de tyska förbanden 
vunnit snabba avgöranden. Varför misslyckades tyskarna den
na gång? Precis som i de tidigare fälttågen var inte generalerna 
överens om hur pansarförbanden skulle användas. De två olika 
skolorna fortsatte att vara oense. Ett exempel är vid inledning
en av operationen, när OKH vill att infanteriet skall erövra 
brohuvuden på andra sidan Bug innan pansarförbanden anföll 
in på djupet. Ett annat exempel är från striderna i armegrupp 
Mitts område, när pansarförbanden flyttas hit och dit istället 
för att kraftsamlas till tyngdpunkten. 

Både Manstein och Guderian påpekar att pansarförbandens 
kapacitet inte utnyttjades fullt ut när man tvingades göra halt 
och försvara erövrade mål mot ryska angrepp eller ta del i de 
inringningsslag som infanteriet kunde ha genomfört. Den tid 
och kraft som nu gick till spillo kunde istället ha använts till en 
kort återhämtning inför vidare framstötar för att erövra viktiga 
mål längre fram. Möjligheten att ta initiativ var också begrän
sad eftersom det var oklart vilka mål som gällde efter det att 
operationens första fas var genomförd. På så sätt gled gynn
samma tillfällen till avgörande ur händerna. I Frankrike hade 
avgörandet uppnåtts genom att pansarförbanden kraftsamlats, 
anfallit in på djupet och avskurit fienden med ett "liehugg". 
Det kan därför tyckas konstigt att konflikten om pansarförban
dens användning pågick även under detta fälttåg. Den födda
ring som Brian Leach ger till konflikten låter övertygande. Tys
karna förfogade över ett instrument för krigföring som funge
rade bra på taktisk och delvis på operativ nivå. Men de som 
planerade och ledde fälttågen kunde inte utnyttja det till att 
uppnå den strategiska målsättningen.34

Det visar att metoderna för krigföring hos tyskarna inte går 
att samla under ett koncept. De olika författarna har olika syn 
på vad som till slut bidrog till att erövringen av Ryssland körde 
fast utanför Moskva. Vissa huvuddrag är gemensamma men de 
lägger tyngdpunkten vid olika faktorer. 
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Kapten Basil H Liddell Hart (1895-1970) utvecklade i en del uppmärk
sammade arbeten sina tankar om mekaniserad /::.rigföring. I Storbritanni
en fick han en kort tid under 1930-talet vara rådgivare åt den brittiske 
försvarsministern under armens modernisering. I boken "The Other Side 
af the Hill" från 1948 intervjuade han ett flertal tyska befälhavare, och 
ville sannolikt gärna höra att de varit inspirerade av honom. 

Manstein och Guderian är kritiska till den militära ledning
ens sätt att utnyttja pansarförbanden men största delen av skul
den till misslyckandet lägger de på Hitler. Både vid planeringen 
och vid genomförandet var det Hitler som låg bakom de allvar
ligaste misstagen . Hitler underskattade Ryssland och det spred 
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sig till den militära ledningen. Hitler gjorde fel som värderade 
de politiska och ekonomiska målen högre än erövringen av 
Moskva. Det bidrog också till att planen var bristfällig och inte 
kunde uttrycka en operativt klar målsättning. 

Bland de brittiska historikerna tar Macksey upp avstånden i 
Ryssland, som var av helt annan art än vad tyskarna upplevt i 
Polen och Frankrike. Det innebar att förbanden var fullständigt 
slutkörda när den avgörande framstöten mot Moskva skulle 
genomföras. Liddell Hart är av den uppfattningen att det var 
den främsta orsaken till tyskarnas misslyckande. Keegan po
ängterar också tidsförlusten som uppstod i augusti när Hitler 
och OKH var oense om i vilken riktning fälttåget skulle fortsät
ta. Den fick tyskarna senare betala dyrt för. Clark bidrar med 
ytterligare en aspekt när han anser att tyskarna inte hade pan
sarförband för ett anfall i tre olika riktningar samtidigt. En 
tyngdpunkt skulle ha utsetts dit pansarförbanden hade ställts. 

Bland de tyska historikerna påpekar Förster att oenigheten 
mellan Hitler och Halder om hur fälttåget skulle genomföras 
aldrig klarades ut. Det påverkade genomförandet eftersom 
Halder hela tiden verkade för att hans vilja skulle genomsyra 
hur striderna genomfördes. Uppehållet i augusti var en allvarlig 
följd av denna oenighet. Likaså återupptagandet av anfallet 
mot Moskva i november. Klink visar på en konsekvens som 
inte påverkade operation Barbarossa men som var den defini
tiva dödsstöten för ett Blitzkriegkoncept. När Hitler övertog 
befälet för armen innebar det en mer utpräglad kommandostyr
ning än tidigare. Det skulle få stor påverkan på krigföringen de 
kommande åren. 35

Enligt min mening är ingen orsak mer bidragande än någon 
annan. Dessa orsaker i kombination med oförmågan att anam
ma de taktiska och operativa fördelar som skapats för att kun
na uppnå definierade strategiska mål var det som bidrog till 
misslyckandet. 

Vilket blir resultatet om vi granskar fälttåget utifrån vad 
manöverkrigföringsteoretikerna säger? Enligt Simpkin skall de 
strategiska målen ta hänsyn till fiendens styrkor och resurser. 
Tyskarnas målsättning byggde på en grav underskattning av 
ryssarnas politiska, militära och ekonomiska styrka. Dessa 
målsättningar skall dessutom styra de uppdrag som skickas ned 
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i systemet. Även här skapade konflikten mellan Halder och 
Hitler en dålig jordmån för framgång. Däremot hade tyskarna 
lyckats identifiera objekt som var viktiga resurser för ryssarna. 
De kunde bara inte enas om vilket som var viktigast. Lening
rad, Moskva och oljefälten i Kaukasus var alla viktiga resurser 
för fienden och skulle då enligt Simpkin ha erövrats. Misstaget 
tyskarna gjorde var att vilja erövra alla tre samtidigt, när resur
serna bara räckte till operationer i en riktning. Enligt Simpkin 
uppnås framgång i manöverkrigföringen genom den samman
lagda effekten av tid, insatta förband och rörlighet. Dessa tre 
faktorer lyckades inte tyskarna vidmakthålla under fälttåget. 
Under augusti månad förlorades tid, de insatta förbanden tap
pade efterhand slagkraft och det fanns inga reserver. Vädret 
fick sedan en avgörande inverkan på rörligheten. 

Leonhard poängterar en snabb rörelse mot fiendens mest sår
bara punkt. Den tyska militära och politiska ledningen var oen
se om vilken den punkten var. Det blev mest kännbart under 
"de nitton dagarna" i augusti månad, när mycken tid gick för
lorad. 

På taktisk nivå uppnådde tyskarna stora framgångar, som 
kan förklaras av Linds teorier. Trots det fanns oenighet även på 
den nivån. Ett exempel ges i Mansteins redogörelse för oenig
heten om vilken pansarkår som skall vara tyngdpunkten hos 
armegrupp Nord. Utrymmet för cheferna att handla enligt upp
dragstaktik blev också mindre, framförallt efter Hitlers änd
ringar av ledningsförhållandena i december 1941. 

Fanns det ett Blitzkriegkoncept? 
Undersökningen visar att de studerade författarna är överens 
om att blixtkrigsbegreppet uppkommit före kriget men inte om 
vem som först myntade begreppet. Enligt min mening är det 
troligen ett begrepp som lanserats för att ge ett samlingsnamn 
som är enkelt att förstå och som kan skapa associationer. 

Före kriget kan man utläsa två grupperingar inom den tyska 
militära ledningen. Det fanns officerare som utvecklat ideer om 
olika krigföringsmetoder inom sina olika truppslag . Sedan fanns 
det också officerare som var konservativa, försiktiga och såg 
med skepsis på de nya ideer som utvecklats. Det fanns ingen 

66 



stark armechef eller stabschef inom den militära ledningen som 
kunde ena de två grupperna kring ett krigföringskoncept. 

Inte heller den politiska ledningen insåg att de olika krigfö
ringsmetoderna kunde användas samlat i ett koncept. Visserli
gen gav Hitler sitt godkännande till uppsättandet av pansar
divisioner och utveckling av Luftwaffe, men inte med baktan
ken att använda det som ett koncept. 

Även om ordet Blitzkrieg basunerades ut i världspressen med 
feta rubriker efter Polens erövring så var det knappast ett fär
digt koncept. Pansarförbandens roll var inte avgörande för ut
gången. Tyskarna överraskade polackerna tack vare sin snabba 
mobilisering. Polackerna hade dessutom utnyttjat sina strids
krafter på ett oklokt sätt . Deras utgångsgruppering förenklade 
för tyskarna som utförde fälttåget enligt gammal tysk tradition 
med två överflyglingar i en kniptångsmanöver från norr och 
sydväst. Polackerna hade redan förlorat viljekampen mot tys
karna eftersom de inte insett det hot de var utsatta för utan höll 
fast vid föråldrade värderingar om ledningsprinciper. Dessutom 
insåg de inte att den utgångsgruppering de valt beskar hand
lingsfriheten till motoffensiv. 

Mansteins ide om hur Frankrikefälttåget skulle genomföras 
är ett klart exempel på en Blitzkriegoperation. Den går också 
helt i linje med de teorier som framförs om manöverkrigföring
en. Även operationens genomförande den oväntade fram
ryckningen genom Ardennerna, den målmedvetna övergången 
av Meuse vid Sedan samt den snabba framryckningen av pan
sartäterna mot kanalkusten - är skolexempel på detta. Men det 
är enligt min mening inte frukten av ett hos militärledningen 
förankrat Blitzkriegkoncept. Under planeringen och genomfö
randet av fälttåget uppstod konflikter mellan de tyska genera
lerna som påvisar detta. Delar av den strategiska målsättningen 
gick också förlorad genom engelsmännens evakuering vid Dun
kerque. Den politiske ledaren som fastställt målsättningen gick 
in och beordrade halt på de pansarförband som skulle utdela 
nådastöten. Det visar att tyskarna inte var enade i hur det mili
tära instrumentet skulle användas. Men de allierade hade vilje
förlamats och därför lyckades operationen. 

Även inför och under genomförandet av det ryska fält
tåget uppstod konflikter mellan de tyska generalerna om hur 
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pansarförbanden skulle användas. Trots det uppnådde tyskarna 
enorma framgångar på taktisk nivå, eftersom konflikterna där 
kunde lösas. De tyska pansardivisionerna genomförde krig
föringen enligt de tre kriterier för framgång som Lind ställt 
upp: uppdragstaktik, tyngdpunkt samt styrka och svagheter. 
Det var snarare på den operativa och strategiska nivån som 
orsakerna till misslyckandet står och finna. Oenigheten om den 
strategiska målsättningen för fälttåget mellan den politiska och 
militära ledningen löstes aldrig. Rysslands politiska, ekonomis
ka och militära styrka var underskattad från tyskarnas sida. 

Det gjorde att ryssarna aldrig förlorade viljan till fortsatt 
kamp, till skillnad från tyskarnas motståndare i tidigare fälttåg. 
De geografiska förhållandena i Ryssland bidrog också till att 
tyskarna tappade tid och tempo. Dessa element är otroligt vik
tiga för framgång i manöverkrigföring. Tyskarna hade inget 
motdrag, och därför körde fälttåget fast vid Moskva. De fick 
bara en hastig skymt av Kremls blänkande lökkupoler. 

Den bild som de olika författarna ger visar alltså att det inte 
fanns något koncept för den tyska militära ledningen vid ge
nomförandet av fälttågen. Det rådde stor oenighet mellan de 
tyska generalerna om pansarförbandens användning. De kan 
närmast delas upp i två olika skolor. Den "progressiva skolan" 
fick gehör hos den politiska ledningen för många av sina ideer. 
Men det fanns ingen samlande kraft hos den militära ledningen 
som kunde ena generalerna kring en metod och föra krig. 

Framgångarna i fälttåget mot Polen berodde på andra orsa
ker. Det var endast under fälttåget mot Frankrike som pansar
förbanden korn att spela en helt avgörande roll och den militä
ra ledningen kunde enas kring en plan som kan sägas återspe
gla ett Blitzkriegkoncept. Vid operation Barbarossa var främsta 
orsaken till tyskarnas misslyckande att de inte kraftsamlade 
pansarförbanden mot det strategiska och operativa målet. Där
för blir det svårt och använda begreppet Blitzkrieg för att 
åskådliggöra manöverkrigföring. 

Vill man använda sig av exempel från de tre olika fälttågen, 
finns det bara ett av dessa som belyser teorierna på såväl den 
strategiska, operativa som taktiska nivån. Sichelschnitt-planen 
mot Frankrike visar hur den tyska militära ledningen skulle 
uppnå den strategiska målsättningen och förinta de allierade 
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armeerna. Guderians anfall över Meuse och framryckningen 
mot kanalkusten är exempel på hur en chef på taktisk nivå ut
nyttjade sina förband för att uppnå det strategiska målet. 

Genom införandet av pansardivisioner hade tyskarna möjlig
heter att införa ett koncept för sin krigföring. Det rådde trots 
det en stor oenighet hos den militära ledningen hur konceptet 
skulle se ut. Det finns en historisk koppling till förhållandena i 
den svenska försvarsmakten i dag. Vi håller på och införa ett 
koncept för krigföring kallat RMA (Revolution in Military Af
fairs). Frågan är om vår svenska militära ledning är enig om 
hur RMA-konceptet skall genomföras för att uppnå de strate
giska målen. 
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Wennerströmaffären - ett nationellt 

trauma 

MAGNUS PETERSSON OCH LARS ULFVING 

Inledning 
Spionen och landsförrädaren Stig Wennerström tillfogade på 
sin tid det svenska försvaret mycket stora, kanske fatala - dvs 
potentiellt krigsavgörande - skador.1 Wennerström bedöms
vanligen, tillsammans med Stig Bergling, som den för rikets sä
kerhet farligaste spion som vi fått fast här i landet. Det kan rent
av vara så att en del skadeverkningar från Wennerströms spio
nage fortfarande är irreparabla, låt vara att den effekten mycket 
väl kan ha överlagrats av Stig Berglings gärningar som spion. 

Spioneri och landsförräderi är hårda ord. De kan därför be
höva förtydligas även om de är väl kända i det allmänna med
vetandet. Spioneri består normalt sett i att utlämna eller inför
skaffa uppgifter av hemlig karaktär till en främmande makt. I 
Sverige är det ett brott som även kan klassas som "grovt" då 
spioneriet vållat "synnerliga men" för landet. En utländsk med
borgare som spionerar i Sverige för eget eller för annat lands 
räkning gör sig skyldig till "olovlig underrättelseverksamhet". 
Rättspraxis är likartad överallt i världen och brottet betraktas 
som högmålsbrott, oftast med drakoniska straffsatser. Förräde
ri å andra sidan, är av en vidare och mer svårpreciserad karak
tär, då det också kan innebära omstörtande verksamhet, sabo
tage och inflytelsepåverkan. Den norske spionen Arne Treholt, 
som exempel, ansågs på sin tid ha varit inflytelseagent åt Sov
jetunionen, låt vara att han inte åtalades för detta.2

Även om man med fog kan kalla Wennerström både för 
spion och landsförrädare är alla frågor kring hans verksamhet 
inte klarlagda och lär knappast bli det heller. Även om man 
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försökte så var det knappast möjligt att göra en helhetsbedöm
ning av de skadeverkningar varken för Sverige eller för tredje 
part (dvs USA och NATO) som Wennerström gav upphov till. 
Till detta kommer frågan 0111 man ville gå till botten med 
Wennerström. Frågan var både inrikes- och utrikespolitisk lad
dad . Den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjovs instundande be
sök 1964 - och de känsliga svensk-sovjetiska relationerna - var 
sannolikt ett viktigt skäl till detta. Ett annat var att Wenner
ström hade röjt delar av det dolda samarbete som ägde rum 
mellan Sverige och flera betydelsefulla NATO-111edle111111ar. 0111 
en fullständig klarläggning av frågan hade lyft fram detta, skul
le saken troligen blivit mycket svår att hantera in- och utrikes
politiskt. 

Det är mot bakgrund av ovanstående inte så konstigt att det 
har funnits och fortfarande finns ett stort intresse för Wenner
ströms person, hans gärninga1; hans uppdragsgivare, hans 
eventuella medhjälpare, hans motiv och så vidare. Egentligen 
ska man nog snarast förvånas över att det inte kommit fler stu
dier, i synnerhet sedan Birgitta Bergmark lyckades få större de
len av Wennerströmarkivet avhemligat i början av 1990-talet. 
Journalisten och författaren Anders Sundelin utkom dock med 
en studie 1999, Fallet Wennerström.3 Boken fick mycket stor 
medial uppmärksamhet och ett blandat mottagande bland re
censenterna. Å ena sidan tyckte Peter Englund i Dagens Nyhe
ter att den delvis var mästerlig. Å den andra menade Stefan 
Lindgren i Finanstidningen att Norstedts borde dra in boken. 
Däremellan fanns t ex Olle Svennings berömmande recension 
ur ett klassperspektiv i Aftonbladet och P. 0. Enquists recen
sion i Expressen.4 Svenska Dagbladet verkar vara den enda 
större tidning som inte har kommenterat boken. 

Sundelin hade arbetat flera år med boken mot bakgrund av 
frågeställningar som vilka motiv Wennerström hade, under hur 
lång tid och under vilka omständigheter han hade arbetat för 
Sovjet samt huruvida Wennerström hade svenska medhjälpare. 
Författaren menade att han inte hade besvarat alla frågor, men 
att hans försök att få svar givit nya inblickar i fallet Wenner
ström.5 

Vilka var då dessa nya inblickar? Det som främst disku
terades i pressen var frågan 0111 Wennerströms eventuella 
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medhjälpare, där Sundelin mer än antyder att såväl före detta 
chefen för utrikesdepartementets politiska avdelning, Sverker 
Åström, som före detta chefen för försvarsstaben, Carl Eric 
Almiren, kunde misstänkas ha varit Wennerströms medhjälpa
re. Aström därför att han övervakades av säkerhetspolisen och 
för att han träffade ryssar, men också för att han korresponde
rade med Wennerström - som då tjänstgjorde på försvarets 
kommandoexpedition (FKE) - på ett till synes personligt sätt 
genom att inleda breven med "Broder" och avsluta dem med 
"Din tillgivne". Almgren därför att han skulle vara identisk 
med den man - X - som enligt familjen Wennerströms städers
ka, Carin Rosen, med egna nycklar besökt Wennerströms villa 
några gånger per år kring 1960 för att uträtta korta ärenden i 
Wennerströms låsta arbetsrum. Men också för att Almgren 
identifierades av säkerhetspolisen i Humlegården en gång i bör
jan av 1970-talet då man spanade på en sovjetisk underrättelse
officer och för att Almgren påstås ha misstänkts av militären 
själv på 1970-talet.6

Ett annat tydligt drag i Sundelins bok är också att den är 
skriven utifrån säkerhetspolisens perspektiv och att den har en 
viss udd riktad mot "militären". Ytterligare ett framträdande 
drag är att den är skriven på ett sätt som ger intryck av att det 
är den första studien som ger en helhetsbild av Wennerström
affären, dess bakgrund, dess sammanhang i Sverige under det 
kalla kriget osv, och att således mycket ny information presen
teras. 

Här nedan avser vi med utgångspunkt i tre frågekomplex att 
kritiskt diskutera boken. För det första balansen mellan mili
tärt och polisiärt där vi anser att Sundelins bok utgör en poli
siär partsinlaga med avsevärda brister gällande flera sakför
hållanden. För det andra förhållandet mellan nytt och gammalt 
där vi anser att studien till stora delar bygger på tidigare stu
dier utan att det framgår. För det tredje huruvida Wennerström 
var ensam eller ej, där vi anser att Sundelins utpekande av 
Åström och Almgren - på de grunder som presenteras i boken 
- inte håller för en granskning och att det därför borde ha
utgått.
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Militärt och polisiärt 
Man får då man läser Sundelin ett tydligt intryck av att tyngd
punkten i boken ligger på det polisiära området. Det verkar 
som om det är denna miljö som författaren behärskar bäst och 
sannolikt är det där som han har merparten av sina källor.7 De
taljerade och initierade är ofta de avsnitt där man får följa sä
kerhetspolisens s k  ryssrotels arbete inifrån. Svennings kom
mentar i hans recension i Aftonbladet om att det är kriminal
kommissarie Otto Danielsson som är huvudperson äger sin 
riktighet: 

Var fjortonde dag, under ett par timmar mellan förmiddags- och efter
middagspassen, samlades hela ryssroteln i något av sammanträdesrum
men högst upp under takåsarna i Kåken på Bergsgatan. Otto Daniels
son ledde dessa möten. Större delen av tiden satt han tyst och lyssnade, 
och sade han något brukade det vara för att ställa en fråga. 8 

Fokuseringen på polisens arbete sker emellertid på bekostnad 
av viktiga militära sammanhang, synvinklar och problem. I den 
mån militära ting behandlas, behandlas de kortfattat, ofta fel
aktigt och inte sällan föraktfullt. Om förhållandet mellan mili
tären och polisen, menar Sundelin att militären " ... ansåg sig 
ofta bättre skickade att analysera säkerhetsfrågor och underrät
telsefrågo1; för att inte tala om militära och politiska skeen
den" .9 På ett annat ställe talas det om " [ d]enna känsla av att ha 
en högre rätt på sin sida som var så stark inom officerskåren, 
detta djupa förakt för andra uppfattningar ... ".10 På ett tredje 
ställe heter det att "[en] officer tog inte gärna order av en polis, 
hade svårt att misstänka någon i sina egna led" ,11 och då mili
tären ville göra försök med nya förhörsformer för att få ur 
Wennerström information kallas detta för "militärens show" .12 

Ett problem med resonemang av den här typen - svepande 
och till synes initierade - är att det finns en byråkratisk och 
kulturell verklighet bakom dem som inte kommer fram i studi
en. För det första fanns det då som nu preciserade lydnadsför
hållanden, dvs helt enkelt gränser för respektive myndighets be
fogenheter. Det torde vara tämligen självklart - då som nu - att 
en militär inte tar order hur som helst av en polis och vice ver
sa, vilket Sundelin synes konstatera med viss ( obefogad) ironi. 
Det hindrade emellertid inte att informationsflödena ganska 
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Sundelin har inte undersökt Carl Eric Almgrens arkiv i Krigsarkivet. Sam
lingen omfattar över 250 volymer handlinga,; här förevisade av 1:e arki
varie Anders Degerström. Det digra materialet ger många initierade in
blickar in i försvarsledningens korridore1; inte minst om den militära si
dan av Wennerströmaffären. 

otvunget strömmade i flera kanaler mellan organisationerna, 
trots tidvisa motsättningar. 

Frånsett denna viktiga aspekt synes Sundelin färgad av förre 
rikspolischefen Carl Perssons negativa inställning till såväl utri
kesdepartementets som krigsmaktens högre tjänste- och äm
betsmän . Inställningen redovisas mycket tydligt i Perssons me
moarer.13 Den irritationen och misstron är ömsesidig, men det 
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kommer inte fram i studien. Beakta t ex följande kommentar 
av Sverker Åström ur hans memoarer: 

På det sena 1950-talet hade Wennerström av i detta avseende okunniga 
och ansvarslösa statsråd placerats på min avdelning. På Säpo var man 
införstådd, samma Säpo som senare placerade storspionen Stig Berg
ling på central plats i försvarsstaben [säkerhetsavdelningen, förf anm]. 
Att misstankar hängde över Wennerström när han kom till UD hade 
varken kabinettssekreteraren Leif Belfrage eller jag underrättats om. 
I... I Men polisen, och särskilt den blivande rikspolischefen Carl 
Persson, tyckte i sin monomana misstänksamhet att vi alla på UD var 
säkerhetsrisker, inte minst jag som varit några år i Sovjet, en inställning 
som i några fall klart skadade svenska intressen. 14 

Vi kan i detta sammanhang även påpeka en historiskt betingad 
ömsesidig aversion mellan polis och militär och för all del ock
så UD-tjänstemän, som kan förklaras utifrån djupare sociala 
strata. Det fanns vanligen en klasskillnad mellan dem som blev 
officerare och dem som blev underofficerare och underbefäl. 
Den senare kategorin rekryterades inom lägre sociala gruppe
ringar. Underbefälen var dessutom endast anställda för en viss 
tjänstgöringsperiod. De blev därefter ofta anställda inom övri
ga delar av statsförvaltningen, exempelvis som poliser och kun
de bära med sig en aversion mot officerskåren. Svenning påpe
kar just denna klasskillnad i sin recension i Aftonbladet. 15

Det är med andra ord inte svårt att hålla med Lindgren, då 
han i sin recension i Finanstidningen menar att Sundelin har ett 
"polisiärt grodperspektiv". Det är polisens version vi får oss till 
livs. Få distinktioner görs mellan skvaller och historiska fak
ta.16 Det är polisen som skall "upprättas", gärna på bekostnad 
av "militären". Fallet Wennerström framstår som en partsinla
ga som just därför har vissa begränsningar och definitivt inte 
löser "gåtan Wennerström". 

Vidare är det viktigt att då man behandlar frågor av den här 
typen är att ha klart för sig rollspelet mellan underrättelsetjäns
ten och säkerhetstjänsten och med detta sammanhängande frå
gor. Med några principiella resonemang om detta problemkom
plex kunde Sundelin ha skapat en större förståelse av de mot
sättningar som ofta finns mellan olika underrättelse- och 
säkerhetsorganisationer. Enkelt uttryckt råder vanligen motvilja 
i förhållande till de andra organisationerna. En orsaken till detta 
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är skillnader i "företagskulturerna". En underrättelsetjänst är 
kunskapssökande, därmed extrovert till sin karaktär. En säker
hetstjänst, däremot, strävar efter att förhindra motpartens kun
skapsinhämtning och är därmed introvert till sin karaktär. Här 
uppstår ofta ett motsatsförhållande. Den interna kampen mellan 
de skilda organisationerna kan tidvis vara hård. Men relationen 
mellan samarbete och ren konkurrens varierar. Stormaktsorgani
sationer, som också opererar utomlands, bedriver inte sällan 
rena revirstrider. Det mest frappanta exemplet är relationerna 
mellan NKVD och GRU i Sovjetunionen under 1920- och 1930-
talen, vilka omfattade stora utrensningsaktioner som hade kun
nat få en krigsavgörande betydelse.17 

Vi kan även finna ett närliggande exempel i Norge under ef
terkrigstiden, men där var naturligtvis motsättningarna inte alls 
lika förödande i fysisk bemärkelse. I Sverige förekom också 
motsättningar både inom underrättelsetjänsten, då man tidvis 
inkräktat på varandras verksamhetsområden, men även mellan 
underrättelse- och säkerhetsavdelningarna inom försvarsstaben 
samt mellan militära och polisiära underrättelse- och säkerhets
organ.18 

Vad det gäller Sundelins "militära sida" saknas förvisso inte 
goda och initierade detaljbeskrivningar av miljöerna. En favorit 
är överste Carlos Adlercreutz devis för besökare på väggen i 
sitt tjänsterum: Fatta er kortare.19 Men Sundelins militära och 
säkerhetspolitiska analyser är regelmässigt tunna och svepande 
och hans faktafel många. 

Sundelin uttalar sig om Östersundsområdet som "... det 
mest plausibla uppfartsområdet för en rysk invasion av Sveri
ge", 20 medan de flesta militära bedömare då och långt fram i 
modern tid ansåg att Östersjöutloppen och Nordkalotten var de 
mest brännande potentiella invasionsområdena i Sverige. 
Östersjöutloppens betydelse ansågs främst bestå i den bedömda 
nödvändigheten av den sovjetiska Baltiska flottan att kunna 
komma ut och operera i Nordsjön och kanske Atlanten. När 
sedan Nordflottans betydelse ökade, huvudsakligen beroende på 
tillkomsten av de strategiska robotubåtarna som skulle operera i 
Atlanten, ändrades efterhand kravet till att kunna komma in i 
Östersjön för att utnyttja där befintlig varvskapacitet för krigs
reparationer. På motsvarande vis hade NATO det motsatta 
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intresset gentemot Sovjetunionen. Vad gäller Nordkalotten kom 
även hotriktningen att öka i betydelse när den sovjetiska marina 
tyngdpunkten, i form av förstärkningen av Nordflottan och 
Kolabasens utbyggnad, försköts mot norr. Mellersta Sveriges och 
nedre Norrlands betydelse ansågs viktiga i två avseenden. Det 
ena var att storcirkeln mellan det amerikanska strategiska bomb
flygets (SAC) baser i USA och den centrala strategiska regionen 
kring Moskva passerade i luftrummet ovanför. Det andra var att 
Baltiska flottans medeltunga bombflyg hela tiden ansågs ha ett 
behov av att kunna passera svenskt luftrum för att kunna an
falla mål i Nordsjön och på Nordatlanten. Betydelsen för svensk 
del bestod främst i att det ansågs nödvändigt att hålla ett svenskt 
"andningshål" öppet mot väster via Trondheim. För att hotet 
mot nedre Norrland, som alltså knappast var det mest plausibla 
mot Sverige, skulle kunna bli en realitet, krävdes enligt militära 
bedömningar dessutom ett besättande av Finland alternativt 
ostörd genomfart genom Ålandsförträngningen.21 

Vad det gäller rena faktafel, kan exempel anföras som att 
Sundelin konsekvent hävdar att "Grå huset" ligger på Öster
malmsgatan 89. Det ligger på Östermalmsgatan 87.22 Vidare 
skriver Sundelin HMS Victoria (pansarskeppet hette Drottning 
Victoria) och utnämner pansarbåten Oscar II till en "pansar
kryssare" (vi har bara haft en pansarkryssare - Fylgia).23 Sun
delin påstår att FRA inrättades som självständig myndighet 
sommaren 1940. Det korrekta är den l juli 1942 (dessförinnan 
ägde verksamheten rum vid försvarsstabens signal- och krypto
avdelningar som visserligen blev stommen i FRA).24 Sundelin 
menar också att roboten Bomarc var brittisk (den var i själva 
verket amerikansk). Vidare blandar författaren ihop två robot
system, amerikanska Bomarc och brittiska Bloodhound, av vil
ka Sverige sedermera anskaffade det senare och som med 
svensk terminologi betecknades Robot 68.25

Nytt och gammalt 
Sundelin hänvisar sällan till andra författare som gjort ingåen
de studier av Wennerströmaffären utan ger tvärtom ofta in
tryck om att vara den förste som behandlat problematiken i 
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fråga. Då man går igenom den övriga litteraturen om Wenner
ström slås man av att det inte är mycket som är nytt hos 
Sundelin. Till och med miljöbeskrivningarna verkar vara "låna
de" - mestadels från Rönblom. Englund skriver i sin recension 
i Dagens Nyheter träffsäkert att "konturen" i Sundelins bok "i 
mångt och mycket" är densamma som i Rönbloms.26 

Avsaknaden av notapparat gör det dessutom mycket svårt 
för läsaren att överhuvudtaget förstå vad som är nytt och vad 
som är gammalt.27 Vi kan konstatera att Sundelin genom detta 
förfarande tar åt sig ära av andras arbete. Att inte Birgitta 
Bergmarks namn och gärning omtalas, bestående särskilt i att 
hon - som nämnts ovan - lyckades få större delen av Wenner
strömarkivet avhemligat, framstår som mindre intellektuellt he
derligt, särskilt som Sundelin bygger delar av sin studie på just 
detta material. 

Kanske är det rentav så att Sundelin under arbetets gång in
såg att han hade lagat en stilistiskt fångande och välskriven 
bok a la Rönblom, men att han inte kunde komma vidare med 
sakfrågan, och att han därför kände sig tvungen att krydda lite 
extra mot slutet genom ett spekulativt utpekande av Wenner
ströms sannolika medhjälpare. Det är, med P. 0. Enquists ord, 
synd att denna bok " ... skäms av ett slut som gavs stor medial 
uppmärksamhet före bokens publicering". 28 

Var Wennerström ensam? 

Som ovan framgått är de som Sundelin namnger såsom särdeles 
intressanta i meningen möjliga sammansvurna med Wenner
ström Sverker Åström och Carl Eric Almgren. Att Åström miss
tänks är inte nytt och han tycker förstås att det är ytterligt obe
hagligt att bli sammankopplad med Wennerström. Bergmark 
nämner också Åström, men avfärdar snabbt detta spår med 
hänvisning till att det var Åström som sade nej till Wenner
ströms önskemål om att bli honorärattache i Nladrid 1960.29 

Detta är onekligen en viktig poäng och det finns flera. 
Att Almgren nämns i sammanhanget verkar dock vara helt 

nytt,30 och att han överhuvudtaget nämns vid namn på lösa 
grunder - då det i andra fall talas t ex om " [en] överste och en 
kvinnlig registrator vid flygstaben"31 

- och att Sundelin placerar 
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spåret med "fallet X" sist i boken, kan knappast tolkas på annat 
sätt än att det är Sundelins slutsats att Almgren var en av 
Wennerströms medhjälpare. Det blir därför - mot bakgrund av 
den möda som läggs ner på Almgren och den långa tid det tycks 
ha tagit att skriva boken - svårt att förstå varför Sundelin inte 
tycks ha brytt sig om att titta i Almgrens stora personarkiv på 
Krigsarkivet. I detta arkiv får man utomordentliga inblickar i 
Wennerströmaffären, vilka säkert hade kunnat bidra nämnvärt 
till framställningen i allmänhet, varit en ingång till "den militära 
världen" i synnerhet och kunnat ge viktiga uppgifter i sak
frågan.32 

I Almgrens arkiv finns exempelvis en delgivningskopia av den 
samtalsuppteckning som Sverker Åström upprättade den 13 
augusti 1963, några dagar efter sitt lunchmöte med den sovjetis
ke ambassadören Belochvostikov. Av Åströms PM att döma var 
det ryska ambassadrådet Nadesjin också med vid lunchen och 
samtalet verkar ha förts i ganska skarpa ordalag. Åström hade, 
enligt samtalsuppteckningen, bl a sagt att han ville: 

. . . begagna tillfället understryka, hur förvånade vi är, att Sovjetrege
ringen tillåter sina underrättelseorgan att bedriva sin verksamhet av 
det slag som nu uppdagats. Förr eller senare kommer ju dylikt i dagen 
och gör då större politisk skada än vad de upplysningar; som man kan 
ha inhämtat rimligen har varit värda.33 

Om det som verkar vara denna episod skriver Sundelin att två 
personer inom säkerhetspolisen under dessa dagar - uppenbar
ligen på ett olagligt sätt, vilket författaren dock inte reflekterar 
över - spanat på Åström och att de funnit att Åström träffat 
Belochvostikov på tu man hand i dennes bostad utan att anmä
la det till UD vilket han, enligt Sundelin, var skyldig till.34 Att 
som chef för UD:s poliska avdelning träffa utländsk diploma
tisk personal, upprätta en samtalsuppteckning och att dessut
om delge eller remittera dokumentet till berörda myndigheter 
var då, och är väl sannolikt fortfarande, normal praxis och ger 
ju inte direkt intryck av hemlighetsmakeri från Åströms sida, 
vilket man alltså får intryck av då man läser Sundelin. 

En liten ytterligare utläggning om byråkratiska rutiner kan 
här vara klarläggande i fallet Åström. Som framgått ovan ger 
Sundelin Åströms "korrespondens" med Wennerström central 
plats i studien, vilket inte går att tolka på annat sätt än att 
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Almgren refererade bland annat till Aftonbladet, som den 26 juni 1963 
hade denna bild införd. Den togs i november 1958 vid ett besök av en 
sovjetisk militärdelegation. Från vänster chefen för Leningrads militärom
råde, general Nikolaj Ivanovitj Krylov, överste Wennerström och överste
löjtnant Almgren. Att Almgren, som vid tillfället tjänstgjorde vid Hälsinge 
regemente i Gävle, kallats till Bro111111a, torde helt enkelt vara för att han 
talade ryska samt innehade någorlunda "rätt" grad. 

"korrespondensen" skulle utgöra grund för misstanke mot 
Åström. Som Åström själv uppgav i de förhör som Sundelin 
hänvisar till, skedde på den tiden en omfattande delgivning av 
dokument från UD till andra myndigheter, exempelvis försvars
staben och försvarets kommandoexpedition.35 Att sådana del
givningskopior dåförtiden brukade inledas med "Broder" och 
avslutas med "Din tillgivne" var också praxis. Det betyder allt
så inte att ifrågavarande tjänstemän var bröder eller ens per
sonliga vänner. 36 Det är alltså inte konstigt, utan tvärtom den 
normala gången, att försvarets kommandoexpedition (alltså vid 
vissa tillfällen Wennerström) regelmässigt delgavs dokument 
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från UD (alltså vid vissa tillfällen Åström), delgivningar som 
alltså normalt sett inleddes med "Broder" och avslutades med 
"Din tillgivne". Om man känner till den svenska byråkratins 
inre logik framstår med andra ord Sverker Åströms "korre
spondens" med Wennerström som helt normal.37

Också Almgren träffade - inte minst för att han behärskade 
ryska språket - ryssar i tjänsten. Den 9 januari 1963 var han 
exempelvis på middag hos den sovjetiske militärattachen 
Nikolskij.38 Även Almgren tyckte förstås det var obehagligt att 
sammankopplas med Wennerström. I slutet av juni 1963 skrev 
han i sina tjänsteanteckningar: 

Kvällstidningarna plockat fram bilder från svenska off[icers]delegatio
ner till SSSR 1958 och sovjetiska svarsdeleg[ationen] hit senhösten 
samma år. Jag får därmed det tvivelaktiga nöjet skylta på en hel del bil
der samman med Wennerström. 39 

Vi finner det insinuant, på gränsen till ärekränkande, av Sundelin 
att sammankoppla Almgren med Wennerström på det sätt som 
görs. Det åberopade materialet är synnerligen tunt. Att Almgren 
skulle vara identisk med mannen X som - enligt familjen 
Wennerströms städerska Carin Rosen - med egna nycklar besökt 
Wennerströms villa några gånger per år kring 1960 för att uträt
ta korta ärenden i Wennerströms låsta arbetsrum, förefaller vara 
helt uteslutet. Som Sundelin själv antyder,40 borde hon omedel
bart ha känt igen Almgren som mycket ofta förekom i mass
media, även TV, vid tiden för Wennerströms gripande. Han har 
ett distinkt utseende och, inte minst viktigt i det här samman
hanget, en pregnant och karaktäristisk stämma som är lätt att 
känna igen. Fru Rosen borde ha identifierat Almgren på ett tidigt 
stadium om han var identisk med mannen X. 

Vidare förefaller det uteslutet att Almgren, som på den tiden 
var försvarsstabschef och därmed försvarsstabens primus mo
tor - och som i denna egenskap med nödvändighet var en av de 
drivande krafterna bakom tillsättandet av de arbetsgrupper 
som inom försvarsstaben försökte gå till botten med Wenner
ströms spionage och skadeverkningar - skulle leda en "jakt på 
sig själv". Att driva sådana utredningar skulle definitivt expo
nera honom av det enkla skälet att de var alltför omfattande 
för att det skulle vara möjligt att lägga ut administrativa rökri
dåer utan att det märktes. 
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Men också Sundelins antydningar om att det på något sätt 
skulle vara misstänkt att Almgren identifierades av säkerhets
polisen i Humlegården en gång i början av 1970-talet då man 
spanade på en sovjetisk underrättelseofficer är orimliga. För 
det första: Vilken stockholmare promenerar inte i Humlegår
den (särskilt om man är på väg till eller från Kungliga Bibliote
ket)? För det andra: Varför skulle man behöva träffas i Humle
gården? Sammanträffanden på ryska ambassaden under legala 
besök skulle naturligtvis ha varit mycket säkrare. 

Slutligen, vad gäller Wennerströms och Almgrens eventuella 
koppling: Skulle Almgren acceptera att ta order av en överste 
som inte längre var i karriären? Skulle Almgren vara kontroll
officeren så är det förvånande att Sovjet inte odlade Almgren 
som en separat och exklusiv källa! Skulle GRU överhuvudtaget 
ha trott sig tjäna något på att ta den onödiga risken att göra 
Wennerström och Almgren medvetna om varandras existens? 
Det förefaller inte särskilt sannolikt. 

Det är alltså vår mening att Sundelin i sina spekulationer om 
Wennerströms eventuella medhjälpare inte har något annat än 
funderingar att komma med både i fallet Åström och i fallet 
Almgren. Att under sådana förhållanden publicera uppgifterna 
framstår som cyniskt och ansvarslöst, i synnerhet då det drab
bar ännu levande personer och deras anförvanter.41 

Avslutning 
Sammanfattningsvis vill vi betona att vi tycker att Sundelin har 
lagat en välskriven och spännande bok med många förtjänster, 
men också med beklagliga brister. Den bör läsas mer som en 
verklighets baserad polisroman än som en bok som " ... nästan 
reder ut gåtan Stig Wennerström" .42 För det gör den inte. Det 
är i själva verket svårt - för att inte säga omöjligt - att se vad 
som är nytt i själva sakfrågan. Här ger t ex Jan Wangenfors 
korta uppsats om Wennerström i Militärhistorisl<- tidskrift 1999 
ett betydligt mer substantiellt bidrag.43

En sak som förtjänar att tas upp på ett tydligare sätt, efter
som det utgör en helt central fråga, är de konsekvenser som 
Wennerströmaffären fick. Irritation uppstod mellan stats- och 
militärledningen vad det gällde reparationsarbetet. Man 
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försökte på militärt håll räkna ut vad Wennerströms verksam
het hade kostat krigsmakten . Då sammanställningen var klar 
ville inte regeringen stå för hela den kostnaden. Starkt förenk
lat kan sägas att detta sammanföll med början till den politiska 
splittringen i försvarsfrågan och den successiva nedgången i 
försvarsanslagen som fick stora konsekvenser långt in på 1980-
talet. Om Wennerströmaffärens konsekvenser kom att fungera 
som en katalytiskt utlösande faktor, eller bara råkade inträffa 
rätt i tiden , må göras till föremål för fortsatt forskning. 
Almgren fångar emellertid detta på ett mycket träffande sätt 
med en anteckning efter det stormiga möte han och ÖB Torsten 
Rapp hade med regeringen i april 1964: 

Här blir en jättekonflikt inrikespol[itisktj (förvisso utrikespol[itiskt] 
eko) och mellan stats- och militärledning. Ar det inte just detta som 
förrädarens uppdragsgivare skulle önska ( önskat) ?44 

Rubriken "Wennerströmaffären ett nationellt trauma" är 
kanske litet väl stark. Men vi kan konstatera att intresset för 
Stig Wennerström lever vidare. Orsakerna kan naturligtvis dis
kuteras i det oändliga. Men tre huvudintressen - och därmed 
angelägna uppslag för vidare seriös forsl:u1ing -torde kunna ur
skiljas . För det första Stig Wennerström som person och hans 
bevekelsegrunder. För det andra den skada som försvaret och 
även NATO åsamkades som inte klarlagts på ett tillfredställan
de sätt, samt skadornas konsekvenser för den kommande sven
ska försvarspolitiken. För det tredje politiseringen av ärende
hanteringen, sedd i ljuset av sentida insikter om den svenska sä
kerhetspolitiken under det kalla kriget. 

Ingen har ännu lyckats lösa "gåtan Wennerström" -inte heller 
Anders Sundelin. Med tanke på att delar av arkivmaterialet fort
farande är hemligt är det i dagsläget inte heller möjligt. Vi citerar 
dåvarande chefen för försvarsstabens sektion II -Bo Westin: 

Det är klarlagt att Wennerström var en spion eller landsförrädare om 
man så vill. Varför han blev spion är däremot en gåta. Någon sympati
sör för kommunismen var han sannolikt inte. I målet finns handlingar 
som inte blir tillgängliga förrän 70 år efter hans död. Den som då lever 
får kanske lösningen.45 

Detta kommer sannolikt att skapa konspiratoriska hypoteser 
även i framtiden. Det är kanske därför som detta "nationella 
trauma" tid till annan åter kan komma att väckas till liv. 
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Noter 

2 

4 

5 

6 

Att de uppgifter Wennerström lämnade ut anses vara av synnerliga 
men för försvaret än idag framgår av att delar av Wennerströmarkivet 
fortfarande är kvalificerat hemligt. Se Birgitta Bergmark: Stig Wen
nerström - Spionen som teg (Stockholm 1993), s. 8 och Jan Wangen
fors: "Wennerströmaffären" i Militärhistorisk tidskrift 1999, s. 9. 
En "inflytelseagent" utövar "inflytelsepåverkan" genom att driva en 
argumentation inför ett viktigt beslut eller ställningstagande som inte 
gynnar den egna uppdragsgivaren utan en motståndare. Bildlikt talat 
kan vi då säga att motståndaren "sitter på båda sidor om förhand
lingsbordet". För en översikt av "Treholtaffären" se Rolf Tamnes: 0/je
alder (Oslo 1997), s. 4 7f. Två understreckare i Svenska Dagbladet 
2000 (den 7 och 8 januari) av Hans Hederberg - "Treholt: förrädare 
eller politisk fånge?" och "Treholts i speglarnas labyrint" - belyser 
också frågan. 
Anders Sundelin: Fallet Wennerström (Stockholm 1999). Bearbetning
ar som behandlar Wennerströmaffären började utkomma redan på 
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Statlig styrning eller fri 
föreningsverksamhet? 

Försvarsupplysning i Sverige under andra 
världskriget 

MAGNUS HJORT 

Inledning1

Försvarsupplysning, eller försvarspropaganda om man så vill, 
är ett i Sverige föga undersökt forskningsfält. Av arbeten med 
vetenskapliga ambitioner gives endast ett fåtal. Därtill kommer 
några kortare uppsatser av krönikekaraktär samt av fristående 
organisationer internt producerade historiker. 2

Syftet med denna uppsats är alltså helt enkelt att något råda 
bot på denna brist genom en studie av hur privata organisatio
ner med försvarsupplysning på programmet agerade under det 
andra världskriget. Tonvikten ligger här på förhållandet till mi
litära och civila myndigheter, organisatorisk struktur, ekono
miska förhållanden, allmän inriktning samt försvars-, inrikes
och utrikespolitisk tendens. 

Sedan försvarsfrågan i slutet av 1930-talet drogs undan från 
de partipolitiska striderna kom normen om enighet i frågor av 
vikt för Sveriges säkerhet att verka återhållande på försvarsde
batten.3 Under andra världskriget utgjorde enighetsnormen och 
den svenska neutraliteten den ram inom vilken försvarsupplys
ningen hade att agera. Men i detta fanns också ett motsättning. 
Hur skulle man hålla försvarsintresset vid liv efter krigsslutet 
utan en öppen försvarsdebatt? Under 1943 började allt fler -
rnilitäre1; politiker och publicister - att oroa sig över att för
svarsviljan riskerade att kraftigt försvagas när freden väl infun
nit sig. Skulle försvarsleda och ointresse för utrikespolitiska 
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frågor bli följden av att kriget inte längre fanns som en ständig 
påminnelse om en hotfull omvärld? Frågor som dessa debatte
rades i olika fora 1943-1944 och kom att mynna ut i tillsättan
det av Försvarets upplysningsutredning som presenterade sitt 
betänkande i maj 1945. 

Frivillig försvarsupplysning som demokratiproblem 

Frågan är då hur statsmakterna ska förhålla sig till de privata 
initiativen i försvarsfrågan? Vilka uppgifter bör staten behålla 
för sig och vilka kan med fördel överlåtas till icke-statliga or
gan? Frågor som dessa kan betraktas som en demokratikon
flikt. 

Oberoende organisationer anses vanligen i högsta grad önsk
värda i en demokrati. De bidrar till den demokratiska proces
sen genom att artikulera intressen samt stimulera till politisk 
verksamhet och debatt. Av samma skäl kan de fria organisatio
nerna också innebära problem. Organisationer kan gynna sär
intressen eller de egna medlemmarna samt vara ett hinder för 
demokratiskt inflytande över besluts fattande och implemente
ring. Statsmakterna, som har att representera ett allmänintres
se, kan i ett sådant läge finna anledning att försöka kontrollera 
och styra verksamheten på olika sätt, vilket i sin tur kan leda 
till en konflikt med individers rättighet att organisera sig och 
verka för olika mål.4

Frågan är alltså hur uppdelningen ska se ut mellan vad stats
makterna bör göra och vilka uppgifter som kan eller bör över
låtas till organisationerna. Detta är som sagt ett allmänt pro
blem rörande staten och organisationerna. När det gäller orga
nisationer verksamma inom försvarets område kompliceras det 
hela ytterligare genom dilemmat att kombinera en nationell sä
kerhetspolitik med demokratins krav på öppenhet, insyn och 
parlamentarisk kontroll. 

Vi kan alltså konstatera att det ur den teoretiska litteraturen 
går att urskilja några intressanta problemområden. Framför 
allt kan vi tala om två spänningar; fria organisationer - stats
makt samt försvarspolitik - demokrati. Det finns dock inte ut
rymme för att behandla hela detta problemkomplex i denna 
uppsats. Jag kommer därför att fokusera främst på de privata 
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försvarsföreningarnas interaktion med statsmakterna och olika 
myndigheter. 

I denna uppsats ligger fokus som sagt på de privata organisa
tionerna , dvs försvarsföreningarna. I centrum står frågan: Hur 
hanterades demokratikonflikten fria organisationer - statsmakt 
under en period av stark internationell oro och med enighets
normen och neutraliteten som begränsande faktorer. Jag har 
valt att skildra detta genom fyra organisationer som var aktiva 
under andra världskriget: Riksförbundet för Sveriges försvar 
(RSF), Centralko1111nitten för det frivilliga försvarsarbetet (CFF, 
senare Centra/förbundet Folk och Försvar), Försvarsfrämjandet 
(bildat 1939 under namnet 1939 års försvarsförbund) samt 
Föreningen Sveriges Flotta. 

Hur agerade dessa organisationer under krigsåren? Fanns det 
ambitioner att påverka försvarspolitiken? Vilka möjligheter 
stod i så fall till buds? Vilka anknytningar söktes till myndighe
terna? Hur agerade statsmakterna och de svenska myndigheter
na gentemot dessa organisationer? 

Denna uppsats bygger i hög grad på tidigare ej tillgängligt el
ler utnyttjat material . Framför allt gäller det organisationernas 
interna material. Dessutom har utnyttjats ett flertal personarkiv 
i Krigsarkivet och Riksarkivet .  Av material från myndigheters 
arkiv har använts konseljakter, rapporter från Statens informa
tionsstyrelse samt material från den militära och polisiära säker
hetstjänsten. 

Försvarsrörelsens historia 

Den organiserade frivilliga försvarsupplysningen har sina rötter 
i det sena 1800-talet.5 1890 grundades Allmänna försvarsför
eningen (AFF), två år senare Föreningen för befrä111jandet av 
Norrlands fasta försvar och 1902 Föreningen för Stockholms 
fasta försvar. För att vinna kvinnorna för försvarsfrågan fanns 
Svenska kvinnoföreningen för Fosterlandets försvar samt Kvin
noförbundet för Sveriges sjöförsvar. För stärkandet av marinen 
verkade Föreningen Sveriges Flotta. 

Som namnen antyder var det bara Allmänna försvarsför
eningen som hade en bredare inriktning både geografiskt och 
sakligt. Efter grundandet 1890 växte föreningen hastigt och 
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hade två år senare uppnått ett medlemsantal av 35 000, inbe
räknat lokalföreningarna. Det var också under sitt första de
cennium som föreningen upplevde sin glansperiod. 

Nästa period av ökad aktivitet var under försvarsstridens år 
strax före första världskriget. I stort sett förde dock föreningen 
en tynande tillvaro under 1900-talets första kvartssekel. När 
Allmänna Försvarsföreningen samlade sina led inför 1925 års 
försvarsbeslut hade medlemsnumerären drastiskt minskat och 
endast 1 800 medlemmar fanns kvar.6 Det var alltså inte så 
konstigt att en rad försvarsintresserade medborgare fann det 
vara av väsentligt intresse att introducera en ny, allmän och 
rikstäckande organisation med försvarsupplysning på pro
grammet. 

Riksförbundet för Sveriges Försvar (RSF) grundades 1925 i 
vad som synes vara fullt samförstånd med den gamla förening
en, AFF. Ett viktigt syfte med att bilda en ny organisation var 
att försöka få med sig de krafter som normalt varit tveksamma 
till eller direkt motsatt sig en utökning av försvarsutgifterna. 
AFF hade mer eller mindre antagit rollen av högerns och gene
ralstabens språkrör i försvarsfrågan. I det demokratiska Sverige 
av år 1925 var det dock nödvändigt att få med sig även libera
ler och socialdemokrater om försvarsfrågan skulle kunna ges 
en, ur försvarsvänlig synvinkel, nöjaktig lösning. 

Liksom vid bildandet av Allmänna Försvarsföreningen 35 år 
tidigare försökte man här skapa en organisation med bredare 
politisk förankring och lyckades också sluta en del kända libe
raler till sina led. Det går emellertid inte att komma ifrån att även 
RSF redan från början fick en viss högerprägel, inte minst genom 
sin drivande kraft, högerpolitikern och generalen Joachim 
(Jochum) Åkerman. 

Det nya riksförbundet tog snabbt över den gamla för
eningens roll som riksorgan för den frivilliga försvarsupplys
ningen. De 1 500 medlemmarna 1925 tiodubblades på ett år 
och medlemsantalet fortsatte att stadigt växa under det när
maste decenniet för att nå sin kulmen 1936 då riksförbundet 
kunde räkna in 63 300 medlemmar i sina register.7 1936 var 
också året då Sveriges riksdag antog ett nytt försvarsbeslut 
innebärande upprustning och ökade försvarsanslag. Detta kom 
också att innebära en ny roll för RSF som mot bakgrund av 
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den minskade politiseringen av försvarsfrågan kom att mildra 
tonen i sin opinionsbildande verksamhet. Nu började också en 
ekonomiskt bekymmersam tid för Riksförbundet som med vi
kande medlemsantal även fick känna av minskade inkomster.8

De utrikespolitiska händelserna under 1930-talet fick natur
ligtvis också genklang i hur försvarsfrågan bedömdes i Sverige. 
Mot slutet av decenniet var försvarsrörelsen inte längre en an
gelägenhet endast för högern utan även socialdemokrater bör
jade i allt högre grad intressera sig för försvarets frågor. De 
motsättningar som tidigare varit mer eller mindre självklara 
framstod i ljuset av den ökade anspänningen i Europa inte 
längre så givna. Detta kom också att avspeglas i RSF:s styrelse 
där det från 1940 även stod att finna socialdemokrater såsom 
tidningen Socialdemokratens chefredaktör, Rickard Lind
ström.9 

Relationen socialdemokratin - försvaret var länge problema
tisk och periodvis orsak till svåra inre stridigheter i partiet. Den 
"försvarsnihilistiska" falangen såg försvaret jämte monarkin 
och kyrkan som symboler för den överhet som skulle besegras. 
Försvarsfrågan var också det kanske viktigaste stridsämnet 
bakom 1917 års partisprängning. Vid sidan av de kraftigt för
svarsnegativa fanns även en mera moderat linje oftast med för
ankring bland en majoritet av de ledande inom partiet. Någon 
direkt försvarsvänlig gruppering stod dock knappast att finna 
under 1900-talets första decennier. Ännu vid 1932 års parti
kongress bedrevs en hård kampanj från flera håll för isolerad 
svensk avrustning vilket dock avvisades av partistyrelsen fram
för allt med hänvisning till den pågående försvarskommissio
nen. 

Vid försvarsfrågans behandling i riksdagen 1936 ansåg sig 
socialdemokraterna kunna gå mittenpartierna och utskottsma
joriteten till mötes förutsatt att dessa lämnade sitt bifall till en 
lösning av frågan om folkpensionerna. Mittenpartiernas linje 
var dock att dessa frågor borde behandlas separat. Utskottets 
förslag vann i båda kamrarna och regeringen fann därmed för 
gott att avgå. I valkampanjen 1936 ställde sig emellertid social
demokratin bakom det nyss fattade försvarsbeslutet. En ny syn 
på den frivilliga skytterörelsen gjorde nu sig också gällande 
vilket resulterade i att socialdemokraterna med få undantag 
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röstade för ett statligt stöd till den tidigare som militarism för
kastade rörelsen .10

Ungdomsrörelsen gick också igenom en förändring till en 
mera positiv syn på försvaret. På kongressen 1925 uttalades 
"ett klart avståndstagande" från skytterörelsen och medlem
marna uppmanades att inte gå in i denna rörelse. 1937 upphäv
des dock denna skrivning och det beslutades att deltagande i 
den frivilliga skytterörelsen var förenligt med medlemskap i 
SSU. Flera talare på 1937 års SSU-kongress, bl a ordföranden 
Torsten Nilsson, förklarade att man alltmer kommit till insikt 
om att försvar och skytterörelse var nödvändiga redskap för att 
försvara demokratin. 11

Nilsson berättar i sina memoarer om hur han under resor på 
kontinenten blivit allt mer övertygad om att storkriget var nära 
förestående. Samtidigt hade kontakter knutits mellan honom 
och chefen för Krigsskolan Karlberg, Gustaf Petri, som bjöd in 
Nilsson att föreläsa om "arbetarna och försvaret". Ur samarbe
tet föddes tanken att något borde göras för att minska klyftan 
mellan försvarets företrädare och "de breda folklagren". Som 
en följd av detta hölls den första konferensen på temat Folk 
och Försvar i maj 1939 med det socialdemokratiska ungdoms
förbundet som värd. 12 I konferensen deltog bl a statsminister 
Per Albin Hansson, försvarsminister Per Edvin Sköld, chefen 
för försvarsstaben Olof T hörnell, armechefen Per Sylvan samt 
en mängd andra representanter för försvarsväsendet, fackför
eningsrörelsen, frivilligförsvaret och andra organisationer. I två 
dagar i maj pågick konferensen med anföranden från 61 a 
Nilsson, Petri och fil dr Alf Ahlberg. 13 Efter den första konfe
rensen följde också en rad mindre runt om i landet.14

Detta närmande mellan socialdemokrati och försvar utgjorde 
en viktig förutsättning till att det i juni 1940 bildades en central
kommitte för att samla det frivilliga försvarsarbetet ( CFr� från 
26/3 1946 Centralkommitten Folk och Försvar) med Torsten 
Nothin som ordförande. Det som framför allt skilde CFF från 
tidigare organisationer var organisationsformen. De äldre orga
nisationerna hade alla varit baserade på personligt medlemskap 
medan CFF endast anslöt andra riksorganisationer, vilket natur
ligt nog gav förbundet karaktär av centralorgan. 

CFF var emellertid inte det enda tillskottet bland den frivilliga 
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försvarsupplysningens organisationer vid den här tiden. I början 
av 1940 hade Sverige begåvats med en förening med det talande 
namnet 1939 års försvarsförbund. 1941 ändrades namnet till det 
något mer allmänt klingande Försvarsfrämjandet. 

Riksförbundet för Sveriges Försvar - från 
opposition till lojalitet 
Riksförbundet för Sveriges Försvar bildades som en direkt mot
rörelse mot 1925 års försvarsbeslut. Förbundets uppgift formu
lerades i stadgarna från samma som att, '' oberoende av alla 
partiintressen, verka för främjande av Sveriges försvar". Den 
löpande verksamheten handlades av en styrelse bestående av 
mellan 7 och 24 ledamöter vilken utsågs av Riksförbundets 
fullmäktige. Det 100 personer starka fullmäktige utsågs i sin 
tur av årsmötet. Var för sig utsåg sedan styrelsen och fullmäkti
ge ordförande och vice ordförande. 

Förbundets egentliga ledning utgjordes emellertid av arbets
utskottet vilket dock upphörde att existera 1941. Genom 1936 
års försvarsbeslut hade RSF uppnått mycket av det som för
eningen satt som huvudmål; att vända den försvarsnegativa 
trenden och få till stånd ett för försvaret mera gynnsamt läge 
än vad 1925 års nedrustning inneburit. 1936 var också året då 
RSF:s medlemsnumerär nådde sin kulmen med över 60 000 be
talande medlemmar. Efter 1936 års försvarsbeslut kom för
svarsfrågan att avpolitiseras vilket även fick till följd att RSF 
mildrade tonen i sin propaganda. Nu kom också svårigheterna 
i form av kraftigt vikande medlemssiffror med försämrad eko
nomi som följd. 

Krigsåren visade inledningsvis också på en inskränkning av 
verksamheten. Pressverksamheten minskades, tidskriften Sveri
ges Försvar utkom endast med ett nummer om året tills den de
finitivt lades ned 1941. Från vissa håll i styrelsen uttalades upp
fattningen att Riksförbundets uppgift i stort sett var uppnådd 
då folket nu väckts till försvarsvilja. Något som dock ruskade 
om ledningen och bidrog till RSF:s ökade verksamhet var kon
kurrensen från den nystartade försvarsföreningen 1939 års för
svarsförbund (från 1941 Försvarsfrämjandet). Med början i 
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december 1939 hade RSF:s styrelseordförande Nils Herlitz 
kontaktats av företrädare för kretsar som önskade veta hur 
Riksförbundet skulle ställa sig till en ny organisation med för
svarsupplysning på programmet. Inte helt oväntat uttalade 
dock RSF:s styrelse "sitt bestämda avståndstagande från försla
get" .1s 

Som en följd av den nya organisationens uppdykande kom 
tankar att väckas om en samverkan mellan de olika försvars
föreningarna. Från Herlitz sida uttrycktes en önskan att på nå
got sätt samordna all den insamlingsverksamhet som bedrevs 
till försvarets fromma. Eller som han uttryckte det i sin dag
bok: "Dessa människor behöva ledning och anvisning" . 16 I 
början av 1940 hölls så också ett antal sammanträden med fö
reträdare för sju större försvarsföreningar, Riksförbundet för
civilt luftskydd (idag Civilförsvarsförbundet) samt även repre
sentanter för SAP, LO och SSU. Kontakterna kom dock ej att 
leda till något mera formaliserat samarbete men innebar dock 
en första grund till den 1942 inrättade Försvarsföreningarnas
presstjänst.17 Samförståndet mellan socialdemokratin och frivil
ligförsvaret skulle istället manifestera sig i CFF som RSF, som 
den enda av de privata upplysningsorganisationerna, med viss 
tvekan kom att ansluta sig till 1940. 18

I den allmänna försvarsenighetens tecken sökte man också 
bredda Riksförbundets politiska framtoning genom att i arbets
utskottet välja in folkpartisten och direktören Harald Mårtens 
samt tidningen Ny Tids chefredaktör, den socialdemokratiske 
riksdagsmannen Rickard Lindström. RSF hade tidigare känne
tecknats av en närmast självklar högerprägel med namn som 
Jochum Åkerman och Nils Herlitz i ledningen. Intressant är att 
konstatera vad som synes varit den direkta orsaken till att 
Lindström valdes in i RSF:s arbetsutskott: 
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Sedan Virgin i förrgår berättat att F Ström vunnits för Matzska rörel
sen, [Försvarsfrämjandet] fann jag mig föranlåten ta upp en gammal 
tanke: vi måste ha in någon socialdemokrat. Gen Lindström svarade 
igår utan tvekan ja. Virgin har talat vid Göthe & fru Juhlin-Dannfelt. 
De äro båda med. Men Akerman ringde o var betänksam: de må kom
ma in i en delegation för särsk uppgifter, men ej i arb utsk. Ström trod
de han sig idag avskräckt fr Matz. Till Virgin hade han uttalat sig 
mycket skarpt: han skulle gå om det skedde. Till Virgin hade också 
Salmen sagt, att han var emot (så ej till mig!).19 



Återigen kan man notera att Riksförbundets agerande var en 
reaktion på Försvarsfrämjandets aktivitet. När Siegfried Matz 
lyckats värva Fredrik Ström gavs impulsen för Herlitz att knyta 
Rickard Lindström till RSF:s innersta krets. Gamle generalen 
Åkermans motstånd mot att välja in en socialdemokrat i ar
betsutskottet vägde i sammanhanget tydligen mindre tungt och 
ett enigt arbetsutskott med Åkerman frånvarande enades om 
att välja in Mårtens och Lindström.20

I Riksförbundets propagandaverksamhet ingick utgivandet 
av tidskriften Sveriges Försvar som dock lades ned 1941. Istäl
let inleddes en skriftserie under rubriken Medborgarkunskap 
0111 riksförsvaret i vilken kom att ingå 24 titlar fram till 1946. 
Pressverksamheten som tidigare varit tämligen omfattande 
minskades hösten 1939 för att ytterligare reduceras 1940/41. 
Från och med 1942 kom pressverksamheten att bedrivas inom 
ramen för den tidigare nämnda försvarsföreningarnas press
tj änst. 

Visst ekonomiskt stöd lämnades till föreningen Arme-) Ma
rin- och Flygfilm. I samarbete med olika folkbildningsorganisa
tioner förmedlade och bidrog Riksförbundet till finansieringen 
av föreläsningar i militära ämnen. RSF tog också initiativ till 
sammankomster mellan civila och militärer "för dryftande av 
gemensamma problem." RSF:s verksamhet under krigsåren syf
tade inte som tidigare att försöka förändra den förda försvars
politiken. Istället sökte förbundet på olika sätt stödja civila och 
militära myndigheters verksamhet. 

Relationen till landets ledande civila och militära kretsar var 
också mycket god under beredskapsåren. 1940 var försvars
minister Sköld och 1941 utrikesminister Gtinther huvudtalare 
vid Riksförbundets årsmöte. Skölds tal kom senare att utges i 
Riksförbundets skriftserie. De påföljande krigsåren var det mili
tärledningen som fick förgylla årsmötena i form av tal av marin
chefen Fabian Tamm, souschefen vid försvarsstaben Carl August 
Ehrensvärd , chefen för flygvapnet Bengt G:son Nordenskiöld 
samt 1945 överbefälhavaren Helge Jung. RSF kom också att 
bidra ekonomiskt till försvarsstabens inköp av film och film
apparater avsedda för militära förband. Med Folkberedskapen 
fanns samarbete i olika frågor, bl a angående en brevkurs om 
Sveriges försvar. 21 
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Riksförbundet övergav dock aldrig grundinställningen att 
försvarspropagandan måste vara fristående från statsmakterna 
för att i en tid av kärvare villkor för försvaret åter kunna gå i 
opposition mot den förda politiken. Finlandsfrågan blev på 
många sätt Riksförbundets hjärtefråga och flera av föreningens 
ledande män hörde till aktivisternas skara. För dem var det 
hela tiden en balansgång, hur mycket som kunde sägas offent
ligt och hur mycket man kunde gå emot regeringen utan att 
överge den politiska neutraliteten och enigheten.22 

Trots stadgarnas ord om "oberoende av alla partiintressen" 
var Riksförbundet för Sveriges Försvar veterligen den enda för
svarsupplysande organisation som direkt bidrog med pengar 
till ett politiskt parti. Anmärkningsvärt nog var det högerextre
ma Sveriges Nationella Förbund som i februari 1940 beviljades 
ett bidrag på 300 kr till sin försvarspolitiska verksamhet.23 

CFF - centralorganisation med ekonomiska 
problem 
Det nyväckta intresset för att sammanföra folk och försvar var 
inte den enda strömning i tiden som ledde till att CFF bildades. 
Parallellt med detta hade tankar uppstått på att försöka för
bättra samarbetet mellan de organisationer för frivilligt för
svarsarbete som verkade i Sverige. I december 1939 dryftades i 
högerkretsar om inte alla de insamlingar som pågick dels till 
det svenska försvaret, dels till förmån för Finland borde sam
ordnas på något sätt.24 1940 hade en rikskommitte för bered
skapsskytte bildats med representanter från bl a LO och SAF 
och under arbetet med denna hade tanken väckts om en sam
ling av hela det frivilliga försvarsarbetet.25 Den 25 maj 1940 
hölls på inbjudan av överståthållaren Torsten Nothin ett första 
sonderande möte i frågan. 

Vid sammanträdet framhölls att det skulle vara bra med en 
samlande organisation som också skulle kunna fungera som 
kontaktyta mellan allmänheten och frivilligorganisationerna. 
Den rådande situationen med en uppsjö av frivilliga försvars
organisationer hade lett till missförstånd och dubbelarbete och 
till viss del förvirrat allmänheten. En mängd röster höjdes för 
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att ett centralt organ var önskvärt. Däremot rådde det vissa de
lade meningar om hur det skulle utformas. Emellertid var det 
bara en av sammanträdets deltagare som menade att ett statligt 
organ kunde vara att föredra, nämligen SSU:s förbundssekrete
rare Folke Thunborg. En arbetsgrupp med bl a Nothin och 
Thunborg tillsattes i syfte att närmare utreda saken.26 

Arbetet gick nu fort och den 12 juni hölls det konstituerande 
mötet och de närvarande organisationerna beslöt enhälligt att 
bilda Centra/kommitten för det frivilliga försvarsarbetet. 27 Från 
starten ingick som medlemsorganisationer bl a de fyra större 
demokratiska partiernas ungdomsförbund, LO, SAF, KF, Riks
förbundet Landsbygdens folk, Riksidrottsförbundet, Kvinnor
nas beredskapskommitte samt naturligtvis en mängd frivilliga 
försvarsorganisationer. Allt som allt ingick 28 riksorgan repre
senterande ett brett tvärsnitt av det svenska folket. 

Inom CFF var det naturligt att knyta an till den anda av 
enighet och samarbete som börjat känneteckna den svenska 
samhällsordningen. Sedan ett drygt halvår regerades Sverige av 
en samlingsregering och det gick även bra att anknyta till det 
samförstånd mellan arbete och kapital som brukar gå under 
beteckningen "Saltsjöbadsandan" .28

Organisatoriskt leddes kommittens arbete av ett arbetsut
skott under ledning av en ordförande och en generalsekretera
re, inledningsvis personifierade av Folke Bernadotte och Folke 
Thunborg. Ordförande i Centralkommitten från bildandet 
fram till 1944 var initiativtagaren Torsten Nothin. Redan från 
starten underströks CFF:s strävan om en närmast officiös ställ
ning i det att chefen för försvarsstaben, försvarsgrenscheferna 
och luftskyddsinspektören inbjöds att bli representerade i kom
mitten. Militärledningens representanter kom också regelbun
det att delta som observatörer i arbetsutskottets sammanträ
den. 

Neutralitet eller västsympatier 

CFF:s viktigaste publicistiska verksamhet var att ge ut tidskriften 
Folk och Försvar vars första nummer utkom 1941. Det första 
året var utgivningstakten ett nummer i veckan för att 1942 över
gå till utgivning varannan vecka. Folk och Försvar var populärt 
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hållen och syftet förklarades i det första numret vara att "på ett 
för alla och envar begripligt sätt informera om försvarets alltid 
aktuella och livsviktiga angelägenheter". 

En självklarhet för en tidskrift av Folk och Försvars typ var 
att upprätthålla en neutral linje i utrikespolitiska angelägenhe
ter. Eventuella sympatier åt något håll borde inte komma till 
uttryck i tidskriften. I praktiken var dock detta inte alltid helt 
enkelt och i en signerad ledare i Folk och Försvars andra num
mer tillät sig generalsekreteraren Folke Thunborg att kritisera 
en Hitlerjugendceremoni han bevittnat i Köln: "Är detta Euro
pas nya ungdom, då måste framtidens regemente bli svärdets 
och icke handens, konkluderade jag mina reflexioner. "29 Vad 
som gjorde Thunborgs ledare än mer kontroversiell var att han 
gjorde vissa jämförelser mellan den militarism han iakttagit i 
det tyska Hitlerjugend till ett svenskt förslag om värntjänstut
bildning för skolungdomen. 

Reaktionen lät inte vänta på sig och Riksförbundet för Sveri
ges Försvar, medlem i CFF sedan i juni 1940, avfattade efter 
styrelsebeslut en skrivelse där man framhöll artikelns betänklig
heter både i utrikes- och inrikespolitiska hänseenden. Det som 
kritiserades var att Thunborgs artikel dels gått emot ett förslag 
från regeringen, dels kritiserat "förhållanden i främmande 
land" .30 Vid ett sammanträde med CFF:s arbetsutskott fram
kom vidare att ÖB Olof Thörnell "låtit meddela" att han fann 
både artikeln och annat i tidskriften olämpligt ur utrikespoli
tisk synpunkt. Thunborg å sin sida framhöll att UD inte hade 
mottagit någon formell demarche från något håll samt att det 
inte ankom på de militära myndigheterna att avgöra vad som i 
utrikespolitiskt hänseende kunde publiceras i svensk press. För 
att förhindra liknande kontroverser i framtiden beslöt dock 
CFF att förorda redaktören att samråda med arbetsutskottets 
ordförande eller vice ordförande innan ledarna gick i tryck.31

Det skulle emellertid inte dröja länge innan RSF ånyo fann 
anledning att anmärka på en viss utrikespolitisk tendens i Folk

och Försvar. I nummer 9/1941 hade införts en karikatyr av 
Göring och i nummer 10 var det en utrikeskrönika av E Birger 
Stolpe behandlande Mussolini, som fanns vara "ironisk". I 
nummer 9/1941 kunde läsarna också hitta en recension som 
RSF:s ordförande, professorn och riksdagsmannen Nils Herlitz 
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DET \/1\R /Is 
,Titta, far. Den första krokusen,> 

[I �Storartat! Våren! Oå kan den stora offensiven hörja I> 
• • • (Trrk11ing m• T/1. Th. Hei11e). 

Det var denna karikatyr av Göring (vilken tydligen läsaren förväntades 
känna igen) i Folk och Försvar nr 9/1941 som upprörde Riksförbundet 
för Sveriges Försvar. Det synes dock vara så att det ofta var kommendör 
Lave Beck-Friis som ansåg vissa av tidningens inslag anmärkningsvärda 
och rapporterade dem till RSF. 

(h) i brev till Torsten Nothin ansåg vara "anglofil" .32 Även
denna gång hade Folke Thunborg inhämtat UD:s uppfattning
varav framgick att den enda erinran som gjorts var ett infor
mellt påtalande från kommendör Beck-Friis på försvarsstaben,
vilket Thunborg fann "i allra högsta grad anmärkningsvärt" .33

Kommendör Beck-Friis var av allt att döma både flitig och ivrig
att hålla efter eventuella proallierade uttalanden i Folk och För

svar. Av Nils Herlitz dagboksanteckningar framgår nämligen
att det var Beck-Friis som påverkat RSF och Herlitz att också
vända sig till CFF:s ledning med klagomål. Nils Herlitz skriver
i sin dagbok:

Beck-Friis animerar mig till framstöt hos Nothin med anledning av 
Thunborgs oneutrala hållning.34 

Inte heller denna gång valde CFF:s arbetsutskott att vidta nå
gon åtgärd. Man betonade dock att tidskriftens utrikespolitiska 
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linje självfallet skulle vara objektiv.35 Dessa exempel där man 
kan peka på en viss motsättning mellan CFF och försvarsled
ningen får dock ses som undantag. I övrigt framstår Folk och 
Försvar i mångt och mycket som ett lojalt organ för de civila 
och militära myndigheterna. När kriget väl vänt 1943 var det 
också betydligt lättare att i tidskriften föra fram proallierade 
synpunkter. I Folk och Försvar nr 12/1943 diskuterades i leda
ren "Försvarets framtid" varvid anmärktes att en seger för 
axelmakterna skulle innebära så stora inskränkningar i den na
tionella friheten att en diskussion om försvarets framtid skulle 
bli "helt meningslös". En allierad seger däremot öppnade för 
olika alternativa försvarslösningar. Veterligen kom denna gång 
inga anmärkningar från något håll. 

Statsmakternas förlängda arm 

På många sätt kom CFF under krigsåren att fungera som stats
makternas förlängda arm vad beträffar frågan om relationen 
folk och försvar i allmänhet och frivilligförsvaret i synnerhet. 
På Riksgäldsfullmäktiges begäran ställde sig Centralkommitten 
bakom propagandan till förmån för andra och tredje försvars
lånet. Mellan Folkberedskapen36 och CFF kom det under krigs
åren att utveckla ett speciellt förhållande vilket också påta
lades i ett cirkulärutskick från Folkberedskapen: 

Vi betrakta Folk och Försvar som ett hjälpmedel för den sak, som 
Folkberedskapen och dess ombud ägna sina krafter, vakthållningen 
kring våra nationella värden. 37 

1942 stod CFF och Folkberedskapen gemensamt som värdar 
för konferensen Aktuella försvarsfrågor. Initiativet till konfe
rensen kom från CFF men från försvarsdepartementets sida ha
de förklarats att statsanslag till konferensen endast skulle utgå 
under förutsättning att Folkberedskapen stod som medarrang
ör. När f'olkberedskapen utarbetat en broschyr angående tran
siteringarna av tyska soldater blev det CFF:s uppgift att distri
buera denna till lokalkommitteer och medlemsorganisationer. 

Då Centralkommitten 1943 på initiativ från försvarsstaben 
stod i begrepp att tillsätta en redaktionskommitte var det na
turligt att föreslå Folkberedskapens chef Ragnar Lund att ingå i 
kommitten. CFF var också representerad i Folkberedskapens 
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nämnd samt vid dess representantkonferenser. Att arbetsupp
gifterna för de bägge organisationerna var så pass likartade 
kunde emellertid också utgöra en källa till problem och miss
förstånd. På mindre orter sades råda "stor förvirring" då Folk
beredskapens ortsnämnder, försvarslånekommitteerna och 
CFF:s lokalkommitteer delvis var sysselsatta med samma upp
gifter.38 

CFF gavs också möjlighet vid ett flertal tillfällen att fungera 
som remissinstans i frågor rörande det frivilliga försvaret. Inom 
arbetsutskottet fanns dock en osäkerhet om huruvida Central
kommitten borde vara remissinstans och remissvaren kom ock
så att bli tämligen neutrala och i huvudsak tillstyrkande till lag
da förslag. 39

De kraftigt ökade försvarsutgifterna krävde naturligtvis sin 
förklaring vilken tillhandahölls av Folk och Försvar, dels i leda
re (t ex nr 4/1941) dels i artiklar som "Vad ha vi fått för peng
arna" (nr 5/1941). Försvarsminister Sköld gavs flera gånger 
utrymme att förklara varför beredskapen höjts och varför det 
fanns "orättvisor" beträffande inkallelserna. Per Albin Hansson 
framträdde i tidskriften ett flertal gånger bl a i samband med 
kampanjen mot ryktesspridningen 1941. 1941 års försvars
utredning gavs stort utrymme såväl vid tillsättningen som vid 
betänkandets framläggande då utredningens ordförande, stats
sekreterare Tage Wärn, presenterade dess huvuddrag. Folk
beredskapens verksamhet förklarades och motiverades genom 
publiceringen av ett föredrag hållet av dess chef Ragnar Lund.40 

Något som var ägnat att skapa bindningar till de militära 
myndigheterna var Centralkommittens ekonomiska problem, 
främst knutna till tidskriften Folk och Försvar som varken upp
lagemässigt eller ekonomiskt blev någon succe. Det preliminära 
bokslutet för 1941 pekade på en förlust på närmare 130 000 kr 
enbart för tidskriften, en förlust som dock till största delen fick 
bäras av förlaget Åhlen & Åkerlund. Detta var bakgrunden då 
generalsekreteraren Folke Thunborg i en "konfidentiell" PM i 
september 1941 väckte iden att Folk och Försvar kunde bli ett 
organ för försvarsstaben: 
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Då det finns mycket som talar för att försvarets ansvariga instanser 
bör ha ett organ, som gör det möjligt att komma till tals med manska
pet i olika grader även på annat sätt än vad som nu meddelas tjänste
vägen, synes det ligga nära till hands att denna uppgift anförtros Folk 
och Försvar. Försvarsstaben skulle under sådana förhållanden inom ett 
överenskommet utrymme, samlat under en gemensam rubrik /exempel
vis 'Försvarsstaben meddelar', 'Aktuellt från försvarsstaben' eller nå
got liknande/ kunna publicera notiser av sådan innebörd som har ett 
allmänt intresse och kan delges på annat sätt än ordervägen samt ges 
en populär stilistisk utformning ... Om dessa synpunkter delas av för
svarets högsta ledning synes det skäligt att denna förbinder sig att till 
ett pris, som fastställes efter särskilda förhandlingar med utgångspunkt 
ifrån den till denna P.M. fogade ekonomiska kalkylen, prenumerera för 
ett år på en upplaga uppgående till förslagsvis minst 15.000 ex., av
sedd att distribueras till truppförbanden enl. villkor, som det ankom
mer på vederbörande militära myndighet att bestämma. 41 

Från ledande militärt håll ansågs förslaget intressant under för
utsättning att försvarsstaben garanterades inflytande över tid
skriftens redigering. Hur detta inflytande utövades i praktiken 
är inte helt klart. Från 1944 redigerades dock Folk och Försvar 
av en redaktionskommitte där försvarsstaben var represente
rad. Genom det avtal som slöts garanterade försvarsstaben en 
beredskapsprenumeration på Folk och Försvar uppgående till 
mellan 11 000 och 17 000 exemplar, och tillförsäkrades därige
nom en formellt fristående kanal till de värnpliktiga och all
mänheten. 

Överbefälhavarna Thörnell och Jung gavs sålunda vid ett 
flertal tillfällen möjlighet att genom Folk och Försvar komma 
till tals med de inkallade. Exempelvis publicerades in extenso 
den dagorder i vilken den tillträdande överbefälhavaren Helge 
Jung hälsade krigsmakten. Marinens riktlinjer fick sin presenta
tion av marinchefen Fabian Tamm.42 Det fanns alltså goda 
möjligheter för myndigheterna att genom Folk och Försvar för 
framför allt de inkallade förklara och motivera beslut som an
nars skulle ha kunnat skada förtroendet för försvarsledningens 
och regeringens åtgärder. 

Bortsett från den tidigare refererade händelsen 1941 saknas 
det belägg för att tidskriften ska ha utsatts för påtryckningar från 
högre ort vad avser redigeringen. Sannolikt var det heller inte 
nödvändigt; blotta vetskapen om den prekära ekonomiska situa
tionen bör ha avhållit redaktionen från eventuella skriverier 
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riktade emot den militära eller civila ledningen. Naturligtvis går 
det inte att utesluta att direktiv i någon mening kan ha kommit 
rörande artiklars publicering. Genom försvarsstabens bered
skapsprenumeration hade försörjningsfrågan givits en tillfällig 
och också otillräcklig lösning. Att prenumerationen inte skulle 
kvarstå när freden väl infunnit sig nödvändiggjorde andra meto
der att klara ekonomin. Ett sätt att rädda den problemtyngda 
tidskriften var att ta hjälp från försvarsindustrin: 

Generalsekreteraren meddelade, att redaktionen planerade en serie 
krigsindustrinummer med reportage från våra viktigaste för krigsin
dustrin arbetande företag. Början hade gjorts med Svenska Aeroplan
aktiebolaget i Linköping och närmast skulle följa Kockums i Malmö 
och landsverk i Landskrona. Detta initiativ skulle bl.a. kunna medföra 
en ökad annonsering från vissa industriföretag.43 

Reportageiden fick också önskat resultat. Från att det tidigare 
mest varit Bofors som gynnat Folk och Försvar kom nu helsi
desannonser i stor mängd från också framför allt SAAB, men 
även Kockums, Finspongs Metallverks AB och andra företag 
med verksamhet inom den försvarsindustriella sektorn. 44 Även 
om dessa annonser knappast kan ha ansetts ha något omedel
bart och direkt affärsvärde bör det ha framstått som fördelak
tigt ur företagssynpunkt att frammana en positiv bild av för
svarsindustrin samt på sikt stärka och vidmakthålla försvarsvil
jan. En variant på detta var att göra specialnummer med lokal 
anknytning, exempelvis Norrköping eller Eskilstuna, och på så 
sätt locka till sig annonsörer.45

Förutom beredskapsprenumerationen och bidraget till den ti
digare nämnda konferensen A!?tuella försvarsfrågor finansiera
des verksamheten helt med privata medel. Bidrag erhölls bl a 
från företag som SKF, ASEA och Enskilda Banken, organisatio
ner som Föreningen för Stockholms fasta försvar och privatper
soner som Boforschefen Evert Wijkander. Från 1943 och fram
åt var SAF, LO och KF Centralkommittens huvudsakliga finan
siärer. 

Ansökningar om statligt anslag riktades beträffande tidskrif
ten till Informationsstyrelsen och beträffande kommitten som 
helhet till Kungl Maj:t. I samtliga fall blev resultatet avslag; 
från Informationsstyrelsen med motiveringen att medel sakna
des, från Kungl Maj:t utan särskild motivering.46 Detta trots att 
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1941 års försvarsutredning förklarat verksamheten vara "av så 
stort värde, att densamma alltfort synes vara förtjänt av all 
uppmuntran och statsmakternas stöd" .47 Här finns det anled
ning att stanna upp ett slag och ställa sig frågan varför denna 
högt värderade verksamhet aldrig erhöll något statsbidrag un
der krigsåren. 

Möjligen finns svaret i den utredning som under namnet 
1941 års hemortsförsvarssakkunniga 1943 lade fram ett betän
kande till lag om folkskyddsväsendet. Utredarna, varav en var 
Folke Thunborg, konstaterade att mycket skulle kunna vinnas i 
effektivitet med en fastare styrning av det frivilliga försvaret. 
De problem som CFF ställts inför ansåg man dels berodde på 
att samtliga frivilligorganisationer inte anslutit sig, dels på den 
brist på auktoritet som var en följd av att Centralkommitten 
tillkommit genom privat initiativ och saknade statlig sanktion. 
Istället borde ett centralråd inrättas där Kungl Maj :t tillsatte 
ordförande och vice ordförande samt godkände stadgar. Cen
tralrådet borde också tillförsäkras kontrolluppgifter gentemot 
de anslutna frivilligorganisationerna. För att tillförsäkra full 
anslutning till det nya organet föreslogs att statsanslag endast 
skulle utgå till organisationer som valt att ansluta sig till det 
nya centralrådet samt efterföljde dess direktiv. I förslaget inbe
greps ett statsanslag till centralrådet om tills vidare 85 000 kr 
årligen varav merparten avsågs gå till propaganda.48 

I CFF:s remissvar framhölls dock att det nya organet borde 
erhålla i stort sett samma uppgifter och samma ställning som 
CFF - icke-statligt och utan kontrollfunktion gentemot de 
anslutna frivilligorganisationerna. Mot detta reserverade sig 
Bernadotte och Thunborg.49 Trots detta var det med utgångs
punkt från 1941 års hemortsförsvarssakkunnigas betänkande 
som CFF utformade sin ansökan om statsbidrag i december 
1943. Att Kungl Maj:t lämnade denna utan erinran 1944 är 
knappast ägnat att förvåna. Dels hade CFF inte visat intresse 
av att ikläda sig den roll de sakkunniga förespråkat, dels synes 
CFF:s ansökan ha hamnat mellan stolarna i regeringen . Från 
försvarsdepartementet där det gavs avslag 4/1 1944, bolla
des ärendet vidare till socialdepartementet där statsekreteraren 
Tage Erlander tillfrågades huruvida detta var något att ta upp 
vid behandlingen av 1941 års hemortsförsvarssakkunnigas 
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betänkande. Vid denna tidpunkt hade emellertid ännu en utred
ning rörande dessa frågor tillsatts under beteckningen 1943 års 
civilförsvarsutredning. När detta betänkande lades fram 1944 
innehöll det emellertid inget förslag om statsbidrag till CFF var
för ärendet kom att skickas tillbaka till försvarsdepartementet 
för att eventuellt ingå i 1945 års proposition rörande 4:e huvud
titeln.50 

Försvarsfrämjandet - en katt bland 
hermelinerna? 
Försvarsfrämjandet kan sägas utgöra en särling bland de frivil
liga försvarsorganisationerna. Ingen annan av de under det 
andra världskriget verksamma sammanslutningarna utsattes 
för det samlade politiska, militära och publicistiska etablisse
mangets förkastelsedom. Så skedde också i Försvarets upplys
ningsutredning som under krigets slutskede granskade försvars
upplysningen i Sverige. Det finns därför skäl att låta denna ut
redning utgöra upptakten till detta avsnitt. 

När Försvarets upplysningsutredning på måndagen den 4 
september 1944 bänkade sig för sammanträde var det framför 
allt en fråga som stod på dagordningen: Hur skulle man förfara 
med Försvarsfrämjandet? Det var inte första gången som för
bundet behandlades av upplysningsutredningen - så hade skett 
flera gånger tidigare. Men det började nu bli läge att komma 
fram till en handlingsstrategi gentemot Försvarsfrämjandet. Ef
ter viss diskussion kastade utredningens ordförande, den nyss 
avgångne armechefen Ivar Holmquist, fram frågan som ställde 
problemet på sin spets: 

Ar det av intresse för försvarsviljan att vi tar död på Ff?51 

En av utredningens mer tongivande ledamöter, Folkberedska
pens chef Ragnar Lund var först med att svara och konstate
rade enkelt att "ja, det anser jag". En annan av utredningens 
mer betydande ledamöter var statsvetaren och högerpolitikern 
Gunnar Heckscher som genast följde upp Ragnar Lunds utta
lande: 

Jag går längre och att det är ett intresse, att detta sker i tid.52 
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Härmed var inriktningen fastlagd - det gällde nu bara att välja 
rätt metod att komma åt Försvarsfrämjandet. Vad kan då ha 
föranlett en statlig svensk utredning att 1944 formulera en mål
sättning som gick ut på att krossa en laglig svensk förening 
med försvarspropaganda som huvudsaklig verksamhet? För att 
svara på det måste vi gå fem år tillbaka i tiden, till december 
1939. 

Under vintern 1939, i skuggan av det andra världskrigets 
första månader, smiddes planer om att grunda en ny frivillig 
sammanslutning med försvarspropaganda och insamlingsverk
samhet på sitt program. Den 2 december 1939 fick upptäckts
resanden Sven Hedin besök i sin våning av vännen, kommerse
rådet Siegfried Matz. Klockan var halv sex på lördagskvällen 
och Matz hade ett alldeles särskilt ärende på hjärtat. Hedin 
skriver i sin dagbok: 

Kl 1/2 6 Matz förslag till Upprop: 'Sveriges Försvarsförbund 
1939', med avsikt att samla pengar till motoriserat försvar. En mängd 
namn blev undertecknade. Ville ha mig med. Jag skrev under. Jag före
slog Axel Johnson, Reinhold och Clarence, Edström. Styrelse, där han 
vill ha mig med. 

Det var inte första gången under året som kommerserådet 
Matz uppvaktade den legendariske Hedin i syfte att få hans stöd 
för en eller annan sak. I juni hade han agerat förbindelselänk 
mellan Hedin och officiella tyska kretsar som ville ha Hedin 
att skriva "ett varningsord till hela världen att ordna upp det 
hela förnuftigt, emedan det nu går rakt åt skogen" .53 I september 
hade Matz i samband med en middag hos tyska handelskamma
ren framfört att han önskade att Hedin skulle tala med kung 
Gustav V om regeringens sammansättning. Den nuvarande rege
ringen va1; enligt Matz, "en fara för landet" .54 När de två några 
dagar senare träffades för att närmare diskutera saken förlda
rade Matz att kungen måste informeras om "nödvändigheten att 
tillsätta en saklig opolitisk regering" eftersom den nuvarande 
inte var "neutral". 55 Personer som Sandle1; Möller och Sköld 
måste bort framhöll Matz och ersättas med "fackmän, t ex 
Richert, von der Lancken eller överste Bredberg" .56 Det var allt
så fullt logiskt att om det gällde att dra igång en ny försvarsvän
lig förening för att samla in pengar till ett "motoriserat försvar" 
var Sven Hedin en man som Matz ville ha med sig. 

110 



Det var emellertid inte bara öppet tyskvänliga kretsar som 
uppvaktades i detta syfte . Den 4 december var det professor 
Nils Herlitz tur att få besök av kommerserådet Matz med, som 
Herlitz skriver i sin dagbok, "förslag fr tyskorienterade kretsar 
om insamling till pansarvagnar". För Matz var det viktigt att 
inte hamna i motsättning till den etablerade försvarsrörelsen 
och RSF. När Herlitz både under hand och formellt avhandlade 
saken med ledningen inom RSF avböjdes dock "varje befatt
ning" med vad man kallade den "Hedin-Matzska" insamling
en.57 Något som Herlitz och andra inom Riksförbundet för 
Sveriges försvar irriterat sig över var att den nya sammanslut
ningen i sitt upprop gjorde hänvisningar till just RSF. Uppro
pet, som ligger underskrivet av Sven Hedin i dennes person
arkiv, lyder som följer: 

I övertygelsen om, att ögonblicket kräver ett snabbt och för den nuva
rande situationen avpassat ingripande i angivna syfte, och i avsikt att 
för praktiska uppgifter samordna de offervilliga krafter, som finnas 
inom vårt land, hava undertecknade beslutat att bilda 1939 års För
svarsförbund ... Förbundets bildande sker i fullt samförstånd med tidi
gare i försvarsfrämjande syfte bildade sammanslutningar, och behåll
ningen å förbundets verksamhet kommer att vid dess upplösning över
lämnas till Riksförbundet för Sveriges Försvar. Vi vilja särskilt betona, 
att förbundet är av opolitisk karaktär. Programmet att stärka vår värn
kraft bör i nuvarande stund utan hänsyn till partiställning kunna vinna 
anslutning av ett enigt folk. 

Snart skulle det också visa sig att det inte, som först uppgivits, 
handlade om att samla in pengar till ett motoriserat försvar, 
utan om försvarspropaganda på bred front. När undertecknar
na av uppropet för 1939 års försvarsförbund den 21 december 
samlades till sammanträde i Teknologföreningens lokal vid 
Brunkebergstorg valdes till ordförande, efter förslag av Matz, 
samme generalmajor Rickman von der Lancken som Matz 
egentligen ville ha in i regeringen.58 von der Lancken, fram till 
1942 militärbefälhavare i Östra militärområdet, skulle under 
hela kriget och fram till sin död 1954 vara förbundets drivande 
kraft. 

Trots motstånd från de försvarsvänliga och aktivistiska kret
sarna kring Nils Herlitz korn 1939 års försvarsförbund att 
lyckas samla en imponerande skara styrelseledamöter. Här 
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ingick bland andra biskopen och akademiledamoten, f d 
ecklesiastikministern i semesterregeringen Tar Andrae, dispo
nenten och andrakammarledamoten för folkpartiet m m Elof 
Eriksson, verkställande direktören för TT, Gustaf Reuterswärd 
tillika ledamot av Statens informationsstyrelse samt generalma
joren, tidigare flygvapenchefen Erik Virgin . Samtliga dessa 
skulle dock inom ett år ha lämnat Försvarsfrämjandets styrelse. 
Sven Hedin blev aldrig ledamot av styrelsen, sannolikt beroen
de på att han - som han själv uttryckte det i ett liknande sam
manhang - ogärna gick "i flock" .59 Som nämnts i avsnittet om 
RSF var socialdemokraten Fredrik Ström i ett tidigt skede in
volverad i det som skulle bli Försvarsfrämjandet. Ström kom 
dock aldrig att verka i förbundet. Hans sorti var blixtsnabb 
och hans engagemang kom aldrig till offentlighetens känne
dom. Däremot finns Ström med på en av säkerhetspolisen upp
rättad förteckning över sympatisörer och medlemmar av För
svarsfrämjandet. Förteckningen var huvudsakligen baserad på 
uppgifter från telefonavlyssning. 60 

Det officiella bildandet av 1939 års försvarsförbund ägde 
rum den 17 januari 1940 men det skulle dröja till den 24 febru
ari innan stadgar, programförklaring och styrelse slutligen kun
de antagas.61 På årsmötet 17/5 1941 ändrades namnet till För
bundet för Folkförsvarets främjande, vanligen kallat Försvars
frärnjandet. I programförklaringen angavs målen vara att ge 
det nuvarande försvaret maximal effektivitet samt på lång sikt 
verka för ett "verkligt betryggande riksförsvar". Medlet för att 
uppnå detta skulle vara "effektivt upplysningsarbete" .62 Upp
lysningsarbetet bedrevs framför allt genom utgivandet av tid
skriften Folkförsvaret samt genom en skriftserie vilken under 
perioden 1940-1945 publicerade 14 titlar. Genom anställda 
ackvisitörer bedrevs en mycket energisk och framgångsrik värv
ning av medlemmar. Enligt årsberättelsen för 1943 var 40 000 
svenskar anslutna till Försvarsfrämjandet vid ingången av år 
1944.63 

Direkt från starten möttes det nya förbundet av problem. En 
fråga som många ställde sig var varför 1939 års försvars
förbund egentligen bildats. RSF gick i pressen ut och förklarade 
den nya organisationen obehövlig. En ny organisation skulle 
bara desorientera folk hette det. 64 På olika håll fanns också 
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farhågor för att det nya försvarsförbundet planerade offensiva 
utspel ägnade mera att skada försvaret än att främja det.65 En 
annan anklagelse som riktades mot Försvarsfrämjandet var att 
som journalisten Holger Carlsson beteckna förbundet som "na
zistiskt under mask av neutralt försvarsintresse". 66

Vad var det då som lades Försvarsfrämjandet till last? Det 
allvarligaste problemet var den politiska inställning som för
bundets styrelsemedlemmar visade dels i den egna publikatio
nen Folkförsvaret, dels i andra sammanhang. I en artikel i 
Folkförsvaret nr 2/194067 bedrev vice ordföranden Siegfried 
Matz uppenbar nyordningspropaganda och torgförde iden att 
de skandinaviska länderna borde inordnas i Tysklands ekono
miska sfär. 1941 avslöjades också att en av styrelsemedlemmar
na, kapten Bertram Schmiterlöw, var en av männen bakom den 
svenska värvningen till Waffen-SS. 

Den antikommunistiska kampanj som Försvarsfrämjandet 
dragit i gång 1941, strax efter operation Barbarossas igångsät
tande, ansågs inte heller ligga inom ramen för vad en frivillig 
försvarssammanslutning borde syssla med i denna skickelse
digra tid. Att flera av styrelsens medlemmar var kända för nazis
tiska sympatier förbättrade naturligtvis inte saken. Ordföran
den, generalmajor von der Lancken, gick energiskt i svaromål 
mot belackarna dock utan att i sak ta avstånd från exempelvis 
Matz skriverier. 68 Tidskriftens protyska tendens upphörde emel
lertid och efter 1941 förekom knappast några uttryck för den 
sympati ledningen utan tvivel kände inför Tysklands krigsmåL 

De kärnfrågor till vilka förbundet ständigt återkom i sin pro
paganda var utbildningens betydelse samt frågan om Nordens 
enhet. I ett flertal artiklar främst från ordföranden von der 
Lanckens penna, betonades utbildningens fundamentala bety
delse, nödvändigheten att förlänga övningstiden samt även kva
litativt stärka den.69 Ett återkommande tema var även att ett 
enat Norden, skyddat av ett starkt försvar med Sverige som 
centrum, kunde ha undgått att dras in i kriget samt även i 
framtiden utgöra en fredsbevarande faktor.70 I samband med 
fortsättningskrigets utbrott uppvaktade Försvarsfrämjandet 
också regeringen i syfte att främja upprättandet av en frivillig
kår, dock utan att nå någon framgång.71 
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Säkerhetstjänsten visar intresse 

Organisationer med försvarsupplysning på programmet var 
normalt inget som den år 1939 inrättade Allmänna säkerhets
tjänsten ägnade något större intresse. Men med tanke på alla 
de rykten som florerade kring Försvarsfrämjandet är det inte 
särskilt konstigt att säkerhetstjänsten kom att ägna förbundet 
och dess framträdande personer viss uppmärksamhet. Under 
perioden 15/4-28/5 1940 var Försvarsfrämjandet således före
mål för både telefonavlyssning och postkontroll. Den utlösande 
faktorn för att tvångsmedel togs i bruk var av allt att döma ett 
besök (eller möjligen telefonsamtal) av en advokat Uggla den 
13 april 1940. Advokat Uggla hade vid detta tillfälle berättat 
för polisintendent Martin Lundqvist, chef för Stockholms över
vakningsområde, att han kommit att fatta vissa misstankar mot 
sin kompanjon, advokat Wennerholm och det försvarsförbund 
denne representerade. Wennerholm tillhörde inte bara ledning
en inom Försvarsfrämjandet utan var även juridisk represen
tant för den tyska legationen och den tyska handelskammaren i 
Stockholm. Uggla förklarade för polisintendent Lundqvist att 
han "misstänker, att förbundet, som har likhet med ett nazist
förbund, icke är lojalt med svenska myndigheterna". 72 Advokat
Uggla som blivit ständig medlem i Försvarsfrämjandet genom 
att betala in en engångsavgift, och just därför hade svårt att gå 
ur förbundet, lämnade också detaljerade uppgifter om var han 
skulle befinna sig de närmaste dagarna. 

Nu inleddes en febril aktivitet inom säkerhetstjänsten. Tele
fonavlyssning och postkontroll inleddes med start den 15 april. 
Två dagar senare, den 17 april, överlämnade polisen till Statens 
kriminaltekniska anstalt en nyckel för avgjutning. Redan sam
ma dag var kopian klar och skickades till säkerhetstjänsten till
sammans med fotografier av nyckelns ax och en hälsning från 
Harry Söderman. Vart gick då denna nyckel, som säkerhets
polisen i all hast lät kopiera? Uppgifter om detta saknas både i 
Försvarsfrämjandets akt och i de handlingar som finns i Statens 
kriminaltekniska laboratoriums arkiv. Det finns dock en led
tråd i Försvarsfrämjandets SÄPO-akt. Där ligger nämligen även 
en skiss över Försvarsfrämjandets kontor på Arsenalsgatan i 
Stockholm varför en möjlig hypotes är att säkerhetstjänsten 
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införskaffat en dubblettnyckel för att göra sig tillträde till loka
lerna i syfte att leta efter intressanta dokument och/eller där 
placera avlyssningsapparatur. 73

Ytterligare ett olöst mysterium från april 1940 avspeglas i de 
handlingar som SÄPO förvarar om Försvarsfrämjandet. Den 
28 april begicks inbrott hos advokaterna Uggla och Wenner
holm. Gärningsmännen hade genom att skruva bort beslaget 
till brevlådsöppningen och därefter med något verktyg gjort 
öppningen så stor "att en hand med lätthet kunnat införas ge
nom denna öppning och på så sätt draga tillbaka låskolven till 
patentlåset". Tjuvarna hade sedan bl a med hjälp av en skruv
mejsel eller liknande brutit upp lådor och hurtsar men vad som 
egentligen stulits var oklart. Advokat Wennerholm, som anmäl
de inbrottet, var för sin del övertygad om vad tjuvarna varit ute 
efter: 

Enär advokat Wennerholm dels är sekreterare i 1939 års försvarsför
bund dels Tyska beskickningens, Tyska generalkonsulatets och Tyska 
handelskammarens förtrolige, juridiske rådgivare, har Wennerholm 
den uppfattningen, att tjuven eller tjuvarna beretts sig tillträde till lo
kalerna för att stjäla handlingar för eventuellt spioneriändamål.74 

Om några handlingar verkligen stulits kunde Wennerholm inte 
avgöra. Däremot hade 200 kronor i silvermynt blivit stulna. 
Vem eller vilka som förövat inbrottet skulle aldrig uppdagas. 
Några månader senare var advokat Uggla åter igen på besök 
hos Martin Lundqvist. Han ville nu höra om någon klarhet 
vunnits angående inbrottet. Den PM som Lundqvist upprättade 
efter samtalet vittnar om att Uggla uppenbarligen kände sig 
mycket besvärad över inbrottet och även hade en del att berät
ta. 

Uggla meddelade vidare att vid tillfället nycklarna till kontorets kassa
skåp tillgripits - de hade legat i en låda i Wennerholms rum - men att 
ej något tillgripits i kassaskåpet, trots att detta innehållit kontanta me
del. Ej heller hade några handlingar i någon del av kontoret tillgripit. 
Ett parti 2-kronor hade tillgripits från advokat W. Tjuven eller tjuvar
na hade beretts sig tillträde till såväl låsta lådor i Ugglas som Wenner
holms rum. Å nämnda rum hade dock på dörren varit angivet vem 
som disponerade rummen. 

Uppgifterna från advokat Uggla tyder på att denne fann det an
märkningsvärt att inga kontanter stulits ut kassaskåpet, trots 
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att tjuvarna uppenbarligen fått tag på nycklarna. Man kan läsa 
mellan raderna att vad Uggla ville säga, var att tjuvarna uppen
barligen inte var ute efter pengar. Detta hade ju också kollegan 
Wennerholm framhållit till polisen i direkt anslutning till in
brottet. Den sista meningen i det citerade avsnittet pekar också 
på ett intressant förhållande . Uggla ansåg det uppenbarligen 
märkligt att tjuvarna även gått igenom låsta lådor i hans rum. 
Vad advokat Uggla egentligen ville säga var alltså att eftersom 
inbrottet inte kan ha syftat till att stjäla pengar utan snarare 
dokument av olika slag, borde man ha lämnat honom och hans 
låsta lådor i fred. Det var ju Wennerholm som var intressant 
genom sin position i Försvarsfrämjandet och olika tyska offici
ella organ. Martin Lundqvists samtalsuppteckning visar vidare 
att Uggla var mycket angelägen om att friskriva sig från de 
eventuella misstankar som säkerhetspolisen kunde ha gällande 
nazism eller mot landet illojal verksamhet. Vid något tidigare 
tillfälle hade han kastat gamla tidningar i soptunnan. Senare 
hade framkommit att sopgubbarna frågat vicevärden '"vad 
Uggla gick för' enär det kunde tänkas att han på grund av an
träffade tidningar att döma var nazist". Advokat Uggla miss
tänkte helt enkelt att han därmed felaktigt kunde ha blivit re
gistrerad som nazist. Det kunde ju inte uteslutas att sopgubbar
na rapporterade sådant till säkerhetspolisen. Vidare tog han 
avstånd från Försvarsfrämjandet som en fullständigt onödig 
förening. Promemorian fortsätter: 

Han ville meddela förestående, så att han ej själv skulle bli misstänkt 
för något slags illegal verksamhet, därest det skulle anses att förbundet 
skulle utöva en dylik verksamhet. 

Det finns en underton i promemorian som det inte riktigt går 
att frigöra sig från. Det förefaller närmast som om advokat 
Uggla misstänkte att säkerhetspolisen hade något att göra med 
inbrottet på hans och Wennerholms kontor. Hans resonemang 
om kastade tidningar och sopgubbars eventuella kontakter med 
säkerhetspolisen ger närmast intrycket av att ha varit ägnat att 
ge en förklaring till varför tjuvarna brydde sig om vad som 
kunde finnas i hans rum. Att så trots allt var fallet var för Uggla 
rimligt endast om inbrottstjuvarna, visserligen felaktigt, miss
tänkte honom för att vara nazist och gå Tyskland tillhanda. Det 
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var för att komma till rätta med detta som advokat Uggla nu 
vände sig till polisintendent Martin Lundqvist. 

Fanns det då ett samband mellan alla dessa händelser i april 
1940 advokat Ugglas besök den 13 april, telefonavlyssning 
och postkontroll från den 15 april, en kopierad nyckel den 17 
april och inbrottet på advokatkontoret den 28 april? Det var 
uppenbarligen advokat Ugglas besök som satte igång aktivite
ten inom säkerhetstjänsten när det gällde Försvarsfrämjandet. 
Däremot är det omöjligt att med säkerhet säga vart den kopie
rade nyckeln gick, även om den med all säkerhet hade koppling 
till Försvarsfrämjandet. Annars skulle uppgifter om den inte 
ligga i akten hos SÄPO. Förekomsten av en skiss över förbun
dets kontorslokaler gör det dock mest sannolikt att det var dit 
nyckeln gick. Det är också omöjligt att med säkerhet säga nå
got om inbrottet på advokaterna Wennerholm och Ugglas kon
tor. Det förefaller dock som om advokat Uggla misstänkte att 
säkerhetspolisen på något sätt var inblandad. 

Under 1941 var Försvarsfrämjandets kanslichef föremål för 
postkontroll med anledning av att säkerhetspolisen ansåg att 
hans upprepade resor till Tyskland borde utredas.75 Övervak
ningen av Försvarsfrämjandet blev dock resultatlös och inga 
belägg för illegal verksamhet framkom.76 En viktig fråga som 
säkerhetspolisen intresserade sig för var "vart de av allt att 
döma relativt stora belopp, vilka av förbundet erhållits genom 
medlemsavgifter mm, kunna tänkas hava gått" .77 Genom ihär
dig ackvisition värvade Försvarsfrämjandet medlemmar och 
annonsörer i stor omfattning samt sålde även brevmärken med 
förbundets namn. Trots telefonavlyssning och postkontroll 
lyckades säkerhetspolisen aldrig få någon klarhet i vart pengar
na gick. Det är dock klart att man i dessa kretsar var medvetna 
om att telefonerna med stor sannolikhet kunde vara avlyssna
de.78 Detta kan naturligtvis ha medfört av man avstod från att 
behandla känsliga frågor i telefon och i brev. 

I en översikt över nationalsocialismen i Sverige 1941 konstate
rades från polisens sida att det från flera håll gjorts gällande att 
"förbundet vid sidan av sitt offentligt tillkännagivna syfte även 
skulle hava ett annat, rent politiskt sådant: att verka för Sveriges 
orientering mot Tyskland. Om något fog finnes för dessa på
ståenden, må här lämnas osagt". 79 Enligt säkerhetstjänstens 

117 



Generalmajor Rickman von der Lancken (1878-1954) var ordförande 
och drivande kraft i Försvarsfrämjandet från starten J.939 fram till sin 
död. Han var 1938-1942 militärområdesbefälhavare i Ostra militärområ
det samt militär ledamot av Krigshovrätten för särs!?ilda mål 1940-1946. 
Han författade också ett flertal skrifter i försvarsfrågor. 

rapporter antogs von der Lancken också medverka i det nazifie
rade Socialistiska partiets dagstidning Folkets Dagblad som ut
kom med benäget bistånd från Tyskland. 80

Såsom anmärkningsvärt får noteras att säkerhetstjänsten ut
lämnade information rörande Försvarsfrämjandet till en privat 
organisation. Näringslivets granskningsnämnd, en organisation 
som tillkommit för att bättre kontrollera ideella organisatio
ners insamling av medel, riktade i februari 1945 en skrivelse till 
Allmänna säkerhetstjänsten. Bakgrunden var att Försvarsfräm
jandet ansökt om s k kontrollgirokonto för förbundets annons
ackvisition. Näringslivets granskningsnämnd, som enligt sin 
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instruktion inte hade att bedöma en insamlings ändamål önska
de emellertid ändå få klarhet i de rykten som florerade rörande 
Försvarsfrämjandet. Säkerhetstjänstens svar erhölls två veckor 
senare i form av en skrivelse från övervakningschefen i Stock
holm, Martin Lundqvist . Bifogat skrivelsen var en promemoria 
där det fastslogs att förbundet varit föremål för utredning 1940 
varvid inga tecken på illegal verksamhet kunnat konstateras. 
Promemorian fortsatte vidare: 

Förbundet har sedan jämväl under senare år varit föremål för upp
märksamhet från roteln, men har hittills icke något framkommit, som 
skulle kunna giva stöd för misstanken om illegal verksamhet, ehuru det 
står fullt klart, att flera medlemmar av förbundet icke endast hava 
framstått såsom nazistsympatisörer utan även varit - och fortfarande i 
viss utsträckning torde vara direkt engagerade i nazistisk och därmed 
jämförlig verksamhet här i landet.81 

Självfallet hade dessa uppgifter inte insamlats för att förse pri
vata organisationer med underlag för sina bedömningar, oav
sett hur goda syftemål som än legat bakom tillkomsten av Nä
ringslivets granskningsnämnd. Något kontrollgirokonto blev 
det aldrig för Försvarsfrämjandet. 

Allmänna säkerhetstjänsten var inte den enda myndighet 
som intresserade sig för Försvarsfrämjandets förehavanden. 
Under det andra världskriget var förbundet också utsatt för In
formationsstyrelsens granskande ögon. I de interna propagan
darapporter som Informationsstyrelsens samordningsbyrå för 
motpropaganda regelbundet upprättade redovisades Försvars
främjandets verksamhet bland de grupper och organ som be
drev nazistisk propaganda. Tidskriften Folkfönvaret nämndes 
dock inte bland de publikationer som enligt samordningsbyrån 
borde ställas under förhandsgranskning. 82 

Vart gick de insamlade pengarna? 

När Försvarets upplysningsutredning presenterade sitt betän
kande i maj 1945 kritiserades Försvarsfrämjandet på flera 
punkter. Det gällde dels den protyska tendensen dels att med
lemmarna inte gavs något som helst inflytande över hur för
bundets styrdes. En tredje kritikpunkt var ekonomin. Utredar
na menade att av de pengar som kom in till Försvarsfrämjandet 
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genom försäljning av brevmärken och annat var det alldeles för 
lite som gick vidare till försvarsfrämjande ändamål. Omkring 
2/3 uppgavs försvinna i administrativa kostnader. Även inom 
CFF hade man diskuterat vart pengarna som samlades in tog 
vägen. Vid ett sammanträde med Försvarets upplysningsutred
ning redogjorde CFF:s generalsekreterare Bengt Junker, för sin 
syn på saken: 

Vi har försökt att få reda på vart de insamlade medlen inom FF går . FF 
har uppgivit, att medlen gått till priser och stipendier. Vi anser inte, att 
kostnaderna för priser och stip. kan gå upp till de belopp, som kommit 
in. FF:s medel måste alltså användas för andra ändamål, men härom 
har vi inte lyckats få någon klarhet. 83 

Som framgått ovan hade heller inte säkerhetstjänsten,  trots 
både post- och telefonkontroll, lyckats klara ut vad som hände 
med de insamlade medlen. Vart gick då de pengar som För
svarsfrämjandet samlade in till försvarets fromma? Sedan 1939 
hade i "nationella" kretsar planerats att utge en daglig tid
ning. 84 Stötestenen var emellertid dess finansiering. I juni 1941 
kunde dock Siegfried Matz vid ett besök hos Sven Hedin fram
föra goda nyheter: 

Matz här 4.15-6 ... Matz och v d  Lanckens Förening för Främjandet 
av försvaret hade till Dagsposten skaffat 100 a 150.000. Tidningen ha
de redan förut 150.000 och lär kunna börja den 1 september. Han an
ser liksom alla andra förnuftiga människor att regeringen är omöjlig 
och skadar landet. Den måste bort. 85 

Enligt Hedins dagboksanteckningar startades Dagsposten alltså 
inte bara med stöd av tyska pengar. En stor del av överskottet 
från Försvarsfrämjandets insamlande verksamhet, i dagens pen
ningvärde flera miljoner kronor, bidrog också till att finansiera 
Dagsposten. Kan då Sven Hedin ha misstagit sig? Det är knap
past troligt. Som visats ovan umgicks Hedin och Matz flitigt 
och rörde sig i samma kretsar av svenska högerradikaler och 
tysk legationspersonal där startandet av en dagstidning sågs 
som en viktig angelägenhet. En sådan uppgift bör inte Hedin 
ha missuppfattat. 

Vidare erbjuder Hedins anteckning en fullt rimlig förklaring 
till alla de frågor som restes under krigsåren rörande förbun
dets insamling av pengar. Genom säkerhetstjänstens övervak
ning av kretsarna kring Sveriges Nationella Förbund framkom 
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att flera styrelseledamöter i Försvarsfrämjandet var engagerade 
i att få fram pengar till en ny dagstidning. 86 Även efter kriget 
var von der Lancken engagerad, nu för att rädda Dagspostens 
existens. 1948 var han aktiv i att genom direktören för Udde
holm, Nils Danielsen, förmedla en kontakt mellan Dagsposten 
och Näringslivets fond.87 

Föreningen Sveriges Flotta - organ för 
marinen och rederierna 
Föreningen Sveriges Flotta, eller som de egentliga namnet var 
Sveriges Flotta, förening för sjöfart och sjövärn, 88 grundades 
1906 med den blivande drottning Victoria som främsta affisch
namn. Kopplingen till hovet var något som skulle åtfölja före
ningen under lång tid. 89 Föreningens huvudsakliga syfte var en
ligt stadgarna att "oberoende av partihänsyn väcka, vårda och 
stärka svenska folkets insikt om nödvändigheten av en effektivt 
svenskt sjöförsvar och om den stora nationella betydelsen av 
den svenska sjöfartens och sjöhandelns utveckling". 

Medlemsantalet pendlade under föreningens första decenni
um mellan 7 000 och 8 000 för att efter första världskriget dala 
till bottennoteringen 4 361 under nedrustningens år 1925. Med 
andra världskrigets början tog dock medlemstillströmningen 
fart igen och 1941 kunde föreningen åter räkna in över 8 000 
betalande medlemmar.9° Föreningens ledning utövades av en 
överstyrelse som inom sig utsåg ett verkställande utskott. Till 
föreningen var också knutna ett drygt tiotal lokalavdelningar 
med Stockholms som den mest aktiva och inflytelserika. Som 
föreningens organ fungerade tidskriften Sveriges Flotta vilken 
utkom med ett nummer i månaden fram t o m 1942 och däref
ter varannan vecka. 

När andra världskriget inleddes var det inte självklart hur 
Föreningen Sveriges Flotta skulle agera. Exempelvis flyttades 
årsmötet som normalt skulle hållits i april eller maj 1940 till 
hösten på grund av världskrigets utsträckning till de skandina
viska grannländerna. Försvarsintresset var nu starkt i ökande 
och som den verkställande ledamoten konstaterade i en PM 
1940: "Vi få nu för flottan så mycket pengar, som vi ha 
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användning för - behövs då propaganda?" Svaret blev ett obe
tingat "ja". Efter krig kommer fred med vidhängande krav på 
avrustning och risk för att Sverige i detta avseende skulle bli ett 
föregångsland. Istället gällde det att smida medan järnet var 
varmt och "befästa och spika fast den maritima förståelse, som 
nu förefinnes i svenska folkets medvetande". 

För att kunna åstadkomma detta behövdes framför allt två 
saker: ökat medlemsantal och en stärkt ekonomi. Propagandan 
skulle bl a inriktas på byggandet av pansarskepp vilket förlda
rades vara av både "yttersta vikt och största aktualitet." Det 
gällde att få igång byggandet av åtminstone något av pansar
skeppen innan "fredskrisen" satte in.91 Flottans ersättnings
byggnad var också utan tvekan tidskriften Sveriges Flottas kar
dinalfråga under krigsåren. Turerna kring den marina nybygg
nationen hade gått fram och tillbaka under 1930-talets sista år 
med förslag från både dåvarande marin- och försvarsstabsche
ferna, Charles de Champs respektive Olof Thörnell. 

När riksdagen i december 1940 fattade beslut om att två nya 
lätta kryssare skulle färdigställas uppfattades det från Före
ningen Sveriges Flottas horisont som ett steg i rätt riktning. Nå
got som fortfarande saknades var dock pansarskepp. Ljusare 
vid horisonten blev det när 1941 års försvarsutredning i sitt be
tänkande förordade att även byggnationen av en tredje kryssa
re borde påbörjas. Kryssarna var dock inte oomstridda och bå
de i riksdagen och i vissa militära kretsar förekom ett motstånd 
mot att kryssare över huvud taget byggdes. Inför försvarspro
positionen 1942 hade starka krafter varit verksamma i att skju
ta upp byggandet av de två första kryssarna och helt avskriva 
den tredje. Per Edvin Sköld lyckades dock genomdriva beslutet 
om att inleda byggandet av två lätta kryssare, Tre Kronor och 
Göta Lejon, medan planerna på en tredje kryssare i praktiken 
avskrevs.92 

Från Föreningen Sveriges Flottas synvinkel var motståndet 
mot kryssarna obegripligt och i en mängd artiklar bedrevs pro
paganda för byggandet av kryssare. örlogsflotta utan krys
sare liknades i en artikel vid "en arme utan artilleri, ett flyg 
utan bombplan". Stockholmsavdelningen höll även ett propa
gandamöte för kryssarbygget i Konserthuset med Rickard 
Lindström som talare. De första stegen till en övergång till 
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"lätt" flotta som nu tagits, där de stora pansarskeppen spelade 
en allt mindre roll mötte föga förståelse bland de ledande inom 
Föreningen Sveriges Flotta.93 

Diskussionen om föreningens inriktning kom dock att fort
sätta. I en skrivelse till verkställande utskottet beklagade sig tre 
av föreningens ledande män över föreningens låga verksam
hetsgrad och menade att de senaste åren "hade i huvudsak gått 
ut på att finansiera en kontorsrörelse". Som ett problem fram
hölls också föreningens starka koppling till marinledningen då 
man på vissa håll helt enkelt sågs som dess språkrör. För att 
kunna nå framgång i propagandan för marinens intressen gäll
de det att både inför allmänhet och myndigheter framstå som 
en civil och självständig sammanslutning. 

Här erinrades om diskussionen kring Thörnellskeppen då 
tidskriften ska ha erhållit "instruktioner"94 att inte bedriva 
propaganda mot dessa. Istället borde föreningen inte dagtingat 
med sin uppfattning utan klart tagit ställning mot Thörnell
skeppen och därigenom hävdat marinens intressen ansåg skri
benterna. Liknande problem skymtade längre fram då pansar
skeppen uppskjutits och endast små jagare var under byggnad. 
Det som författarna av skrivelsen ville åstadkomma var en 
principdiskussion om föreningens program och uppgift, en dis
kussion som framöver även kunde utvidgas till att även inbegri
pa representanter för marinledningen och rederinäringen.95

Något som gör Föreningen Sveriges Flotta unik var dels att 
propagandan endast var inriktad på en försvarsgren, dels att 
propagandan också gällde handelssjöfarten. När intäkterna 
inte räckte till att uppfylla de målsättningar som föreningen 
önskade uppnå var det närmast med självklarhet som blickarna 
vändes mot rederinäringen. Så också när direktören Yngve 
Beckman i föreningens tidskriftsutskott föreslog föreningens 
ledning att man borde genomföra en artikelserie bestående av 
intervjuer med personer från olika yrken: 

Dessa intervjuer kunna mycket lätt utmynna i att man talar om ett el
ler annat rederi, som just för till landet de omtalade varorna, t.ex. kaf
febalar. Dessa komma ju företrädesvis från Sydamerika, och hur lätt är 
det då icke att låta Johnson-rederiet komma att bliva omnämnt i en 
mer eller mindre utförlig artikel, allt eftersom det passar. Vid ett annat 
tillfälle kanske man kommer in på smörjmedel, bensin och oljor, och 
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man kan då lämpligen tala om något tankrederi, etc etc. Att på detta 
sätt popularisera sjöfartsnäringen torde vara av intresse för dess yrkes
utövare, varför man torde kunna påräkna deras ekonomiska stöd.96 

Till saken hör att tidskriften gick med kraftig förlust. Förlusten 
täcktes främst av försäljningen av brevmärken, från vilken det 
dock inte var att räkna med intäkter i lika stor utsträckning 
framöver, samt vissa bidrag från enskilda välgörare som t ex re
daren, tillika föreningens ordförande Axel Ax:son Johnson. Att 
sälja brevmärken med fartygsmotiv och föreningens namn var 
en ekonomiskt mycket gynnsam verksamhet. I vinst- och för
lusträkningen för 1941 hade således ett klart underskott vänts 
till ett överskott om drygt 35 000 kronor. Försäljningen med
förde dock även vissa negativa aspekter. Den firma som anli
tats, Nordståhl & Igell, hade dragit på sig en mängd klagomål 
för osunda affärsmetoder och själva metoden, att sälja märken 
för att finansiera en försvarsupplysande verksamhet, blev kriti
serad från olika håll. 

Under andra världskriget uppmärksammades flera fall av 
försök att göra pengar på det ökade försvarsintresset. Detta 
hade också Föreningen Sveriges Flotta fått känna av då en be
dragare bedrivit insamlingsverksamhet under sken av att verka 
å föreningens vägnar.97 Överståthållarämbetet uppmärksamma
de också verksamheten ur skattesynpunkt varvid föreningen i 
en skrivelse förklarade att alla genom brevmärkesförsäljning 
insamlade medel gick till den avsedda upplysningsverksam
heten. I samband med detta avgav chefen för marinen en för
klaring där han betonade Föreningen Sveriges Flottas "för
tjänstfulla arbete under den nu gångna vintern för stärkandet 
av Sveriges sjöförsvar" samt framhöll att den av föreningen be
kostade upplysningsverksamheten nu liksom tidigare bedrivits i 
"bästa samverkan med flottans myndigheter" .98

Överhuvud taget synes kontakterna med marinledningen varit 
goda. Men även med försvarsstabens krigshistoriska avdelning 
förekom samarbete . Då försvarsstaben 1940 inte hade råd att 
trycka en broschyr över 150-årsminnet av slaget vid Svensksund 
tog Föreningen Sveriges Flotta på sig att ekonomiskt garantera 
utgivandet av skriften.99 På samma sätt utgavs i samarbete med 
krigshistoriska avdelningen och Allmänna Försvarsföreningen 
1942 skriften Krigserfarenheterna och vår nya flotta. 100
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Att på detta sätt ekonomiskt bidra till statliga publikationers 
spridande var naturligtvis ägnat att stärka föreningens prestige 
och värde som samarbetspartner för de militära myndigheterna 
i sjömilitära spörsmål. Samtidigt stärktes föreningens självbild 
av samhällsnyttig verksamhet till gagn för sjöförsvaret. Karak
teristiskt är också att när redaren Axel Ax:son Johnson 1944 
avgick som ordförande i föreningen efterträddes han av marin
chefen Fabian Tamm. Denna personalunion mellan Föreningen 
Sveriges Flotta och marinledningen befäste naturligtvis före
ningens roll som marinens propagandaorgan. När överstyrelsen 
i augusti 1944 diskuterade och "i princip" godkände riktlinjer 
för tidskriftens marinpolitiska ställningstagande kunde ordfö
randen, dvs marinchefen Tamm, meddela att "föreningens led
ning i ärendet samrått med marinledningen". Bland punkterna 
i den PM som presenterade riktlinjerna kan nämnas byggnation 
av även den tredje inhiberade kryssaren "samt en stödstyrka 
med tunga fartyg som stomme".101 Med denna inriktning samt 
direktkanalen mellan marinledningen och föreningen var det 
närmast självklart att föreningen skulle hamna på kollisions
kurs med överbefälhavaren Helge Jung. Överbefälhavaren 
Jung, en utpräglad anhängare av den "lätta" flottdoktrinen, 
hade i slutet av april 1944 ett längre samtal med chefen för för
svarsstaben Carl August Ehrensvärd om bl a Föreningen Sveri
ges Flottas utveckling. Sannolikt var det inte första gången 
Jung uppmärksammade tidskriften/föreningen. I alla händelser 
bebådade detta den konfrontation mellan ÖB och Föreningen 
Sveriges Flotta som kom åren närmast efter kriget, då ÖB Jung 
mobiliserade stora delar av sitt omfattande och inflytelserika 
kontaktnät i syfte att komma åt föreningen.102

När det gällde att få in pengar var det dock som sagt till re
derinäringen man vände sig till. Bland de förslag som dryftades 
var att försöka åstadkomma en garantiförening av ett antal 
storföretag som skulle garantera föreningens verksamhet samt 
att ta initiativet till ett propagandaråd där företrädare för före
ningen, marinen och handelssjöfarten tillsammans skulle kunna 
dra upp riktlinjerna för verksamheten. I ett förslag till samarbe
te mellan Föreningen Sveriges Flotta och Sveriges Redareför
ening skisserades en planläggning för fortsatt verksamhet: 
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Rederinäringen liksom Sveriges övriga näringsgrenar är för sin existens 
i hög grad beroende av allmänhetens uppskattning och förståelse ... 
Föreningen Sveriges Flotta är det allmänt erkända ideella organ, vilket 
äger möjlighet att i enlighet med sin stiftarinnas uppfattning bringa 
sjöfartsnäringens betydelse till allmänhetens kännedom i vidaste om
fattning ... Medel kunna icke insamlas bland allmänheten för den di
rekta sjöfartspropagandan, då Föreningen ständigt mötes av den upp
fattningen att detta är en angelägenhet, som åvilar sjöfartsnäringens 
egna män ... Med detta program avser Föreningen icke att vädja om 
ekonomiskt stöd för sin egen hittillsvarande verksamhet. Föreningen 
vill i stället rikta uppmärksamheten på nödvändigheten att skapa ett 
sjöfartens upplysnings- och propagandainstrument.103 

Tanken var att skulle rederierna själva bedriva den här verk
samheten skulle den enkelt kunna avfärdas som reklam för de 
egna affärsintressena. Föreningen Sveriges Flotta hade däremot 
bättre förutsättningar som varande ideell organisation, att be
driva den upplysning och propaganda som handelssjöfarten be
hövde. Planen innefattade en verksamhet över 5 år som utöver 
föreningens vanliga verksamhet skulle betinga en kostnad av 
150 000 kronor per å1; pengar som man alltså hoppades att re
derierna skulle skjuta till. Någon formell skrivelse till Sveriges 
Redareförening blev dock aldrig ivägsänd. 

Vid ett besök i Stockholm hade redareföreningens ordföran
de, Gunnar Carlsson, tagit del av den tänkta skrivelsen och 
också sammanträffat med ett par av Föreningen Sveriges Flot
tas ledande personer. I en skrivelse till föreningen förklarade 
Carlsson att det vore meningslöst att skicka skrivelsen till reda
reföreningen. Carlsson såg det som "uteslutet" att redareför
eningen skulle ta på sig hela kostnaden för detta projekt och in
te heller troligt att något bidrag skulle lämnas då organisatio
nen syntes vara upplagd på ett sätt "som ingalunda svara mot 
det föreliggande behovet eller den nytta, som eventuellt skulle 
kunna göras". Skulle Föreningen Sveriges Flotta komma in 
med en begäran om ett mindre bidrag skulle detta dock tas un
der "välvilligt övervägande" . 104 

En viktig del av upplysningsverksamheten var presstjänsten 
vilken bedrevs som det sades "efter tidigare kända linjer med 
tyngdpunkten lagd på i nyhetsform kamouflerad propagan
da" . 105 Denna liksom andra föreningars presstj änster var ute
slutande riktad mot landsortspress då stockholmspressens krav 
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på ensamrätt inte var förenlig med massdistribution av artiklar. 
Från CFF kom vid flera tillfällen propåer att Föreningen Sveri
ges Flotta borde ansluta sig till kommitten. Förslag om anslut
ning eller medlemskap möttes dock inte av någon större entusi
asm från föreningens ledning som såg problem innebärande 
minskad handlingsfrihet, ökade ekonomiska förpliktelser samt 
risk för politisk styrning av försvarsupplysningen. Som argu
ment för anslutning anfördes att det kunde vara negativt att stå 
utanför om alla andra föreningar anslöts samt att sjöförsvaret 
löpte risk att försummas då CFF inte visat något större intresse 
för denna försvarsgren. Resultatet blev emellertid att förslaget 
om direkt anslutning till CFF avslogs. Någon utrikespolitisk 
tendens går knappast att belägga i tidskriften. Inrikespolitiskt 
torde flertalet av de ledande omfattat en konservativ ideologi 
av i många fall mörkblå nyans . Påfallande många av förening
ens ledande krafter var exempelvis medlemmar i den ultrakon
servativa Marsklubben.106 

Avslutning 
Det är uppenbart att vad vi kan kalla de strukturella förutsätt
ningarna spelade en stor roll för försvarsupplysningens utform
ning. Det pågående kriget, försvarets högkonjunktur samt neu
tralitets- och enighetsnormerna angav förutsättningarna och ra
marna för hur propagandan bedrevs och borde bedrivas. 

Att som Försvarsfrämjandet gå utanför vad som var normen 
beträffande neutraliteten och enigheten kring försvaret och ut
rikespolitiken bestraffades med omedelbara sanktioner från 
press och andra försvarsföreningar. Den uppenbara tysk.vänlig
heten och kopplingen till nazistiska kretsar ledde även till att 
säkerhetspolisen intresserade sig för förbundet. När Föreningen 
Sveriges Flotta utmanade enigheten kring försvarspolitiken med 
kampanjen för kryssare och pansarskepp bestraffades inte detta 
på samma sätt då här fanns ett visst utrymme för divergerande 
uppfattningar åt olika håll. 

CFF:s avsteg från neutralitetsnormen fick inte heller samma 
konsekvenser som i fallet Försvarsfrämjandet. Istället för ihär
dig pressdebatt kom informella anmaningar från skilda håll. 
Möjligen står förklaringen till denna skillnad att finna i att en 
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proallierad tendens inte allmänt uppfattades som propaganda 
för krigförande makt på samma sätt som var fallet med den 
protyska tendensen. Sveriges Flotta och RSF representerade den 
neutrala linjen där eventuella utrikespolitiska preferenser dol
des för offentligheten. 

Inrikespolitiskt sett är det uppenbart att CFF representerar 
något helt nytt inom försvarsrörelsen. För första gången tog so
cialdemokratin, i form av SSU, i organiserad form aktiv del i 
försvarspropagandan. Övriga försvarsföreningar bar alla en 
tydlig konservativ prägel som kan sägas ha visat sig i mest mo
derat form hos RSF och i mest extrem form hos Försvarsfräm
jandet. 

CFF åtnjöt tämligen hög prestige och medlemsorganisatio
nerna representerade en stor andel av det svenska folket ur alla 
samhällsskikt. Till CFF:s förfogande stod härigenom också ett 
brett och inflytelserikt kontaktnät omfattande landets ledande 
krafter inom politik, försvar, näringsliv och fack. Däremot var 
de ekonomiska resurserna begränsade i förhållande till de am
bitioner som fanns t ex rörande tidskriften. 

För Försvarsfrämjandet var förhållandet i stort sett det om
vända. Föreningen var från dess start en kontroversiell organi
sation med små möjligheter att nå inflytande över den försvars
politik man gärna ville förändra. Försvarsfrämjandet känne
tecknades av låg prestige men också ett högt medlemstal och 
god ekonomi vilket också gärna påtalades i föreningens årsbe
rättelser.107 Däremot var det endast undantagsvis som författa
re med högre grad än kapten lät publicera sig i tidskriften Folk

försvaret. Vid de tillfällen det förekom rörde det sig inte om 
samtidens tongivande officerare. Den ende generalsperson ( eller 
motsvarande) som framträdde i tidskriften var ordföranden 
von der Lancken. 

Endast två av de undersökta organisationerna strävade efter 
att i egentlig mening påverka försvarspolitiken - Föreningen 
Sveriges Flotta och Försvarsfrämjandet. För Sveriges Flotta var 
huvudfrågan flottans ersättningsbyggnad och då särskilt frågan 
om byggandet av kryssare och pansarskepp. Försvarsfrämjan
dets propaganda inriktades främst på utbildningsfrågor och 
Nordens samhörighet. Om det förutom det offentligt uttalade 
syftet att främja försvaret även fanns ett dolt, politisk sådant, 
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att verka för Sveriges närmande mot Tyskland såsom ryktet 
gick, går inte att fastslå med någon högre grad av säkerhet. Att 
förbundet kraftigt bidrog till finansieringen av Dagsposten pe
kar dock i den riktningen. I den öppna propagandan försvann 
dock den protyska tendensen relativt tidigt för att överskuggas 
av en mer allmän försvarspropaganda. Från CFF:s håll fanns 
inte ambitionen att påverka försvarspolitiken. Den organisato
riska strukturen med en mängd självständiga medlemsorganisa
tioner skulle också ha försvårat en sådan strävan. Detta märks 
också vid de tillfällen CFF uppträdde som remissorgan . Den 
ekonomiska beroendeställningen hade heller inte varit ägnad 
att förbättra möjligheterna att eventuellt påverka försvarspoli
tiken. Inom Riksförbundet för Sveriges försvar fanns säkerligen 
hos många en önskan om en aktivare Finlandspolitik från Sve
riges sida. RSF verksamhet i detta avseende kom dock i stort 
sett att inskränka sig till ett välbesökt möte på Auditorium. 
Utan tvekan verkade det pågående kriget och neutralitets- och 
enighetsnormerna som återhållande faktorer. En ökad agitation 
hade sannolikt inneburit sämre relationer till samlingsregering
en och andra ledande politiker. Här har vi vad som kan kallas 
försvarspropagandans känsliga balansgång: en organisation 
som vill uppnå ett politiskt mål måste ha goda kontakter för 
att försvarspropagandan ska ge resultat. Samtidigt försvåras 
dessa kontakter om försvarspropagandan i en tid präglad av 
enighetsnormer bedrivs för aggressivt eller i ett för högt tonlä
ge. På detta sätt kom den konsensusskapande verksamheten 
från CFF och RSF och enigheten kring försvaret att verka öm
sesidigt förstärkande under krigsåren. Den mer konfliktinrikta
de verksamheten bedriven av Försvarsfrämjandet och Förening
en Sveriges Flotta hade under trycket från enighetsnormerna 
små möjligheter till framgång . 

CFF kom, förutom den självklara uppgiften att informera 
och propagera för det frivilliga försvaret, att inrikta sig på att 
förklara, motivera och legitimera beslut och åtgärder från civila 
och militära myndigheter. RSF som i likhet med Försvars
främjandet bedrev viss verksamhet i Finlandsfrågan, publicera
de inte under krigsåren någon egen periodisk skrift varför det 
är svårt att peka på någon klar linje i förbundets verksamhet. 
Ska man ändå göra det är tendensen i riktning mot en mot 
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regeringen och militärledningen lojal upplysning. Årsmötena 
med föredragshållare från den högsta politiska och militära 
ledningen bör också ha haft en ömsesidigt legitimerande funk
tion. RSF fick sin nya position som lojalt upplysningsorgan be
kräftad och regering och militärledning fick en möjlighet att in
för en äldre försvarsintresserad opinion motivera den förda po
litiken. 

CFF fungerade i flera utredningar som remissorgan samt fick 
säte i Folkberedskapens nämnd. Kontakter med beslutsfattare 
förekom på olika sätt. Intressanta att notera är de ekonomiska 
bidrag som utgick inte från staten till organisationerna utan 
tvärtom från organisationerna till staten. Sålunda åtog sig För
eningen Sveriges Flotta ( och Allmänna försvarsföreningen) att 
publicera skrifter som försvarsstabens krigshistoriska avdelning 
inte hade råd att själv ge ut. RSF lämnade bidrag till försvars
stabens inköp av filmapparater. Något direkt statsbidrag för 
försvarsupplysning kom aldrig att utgå under andra världskri
get. Indirekt kom dock medel CFF tillgodo i form av försvars
stabens beredskapsprenumeration på Foll?. och Försvar. Denna 
typ av understöd var dock ett tveeggat svärd som öppnade för 
ett direkt inflytande från de militära myndigheternas sida. Pa
radoxalt nog var det mannen bakom förslaget om beredskaps
prenumeration, redaktören Folke Thunborg, som mest motsat
te sig det militära myndigheternas möjlighet att påverka tid
skriftens innehåll. Vissa försök till informell styrning av CFF 
kan konstateras. Ett exempel är ÖB:s framförda ogillande av 
Thunborgs artiklar 1941. Effektivare var dock att utöva kon
troll och styrning genom ekonomiska incitament eller sanktio
ner. Försvarsstabens beredskapsprenumeration samt dess invol
vering i Folk och Försvars redaktionskommitte är typexempel 
på detta. Vi kan även se detta i regeringens krav att Folkbered
skapen skulle vara medarrangör av den av CFF initierade kon
ferensen Aktuella försvarsfrågor för att statsbidrag skulle 
utgå.108 Utredningen om hemortsförsvaret ville också koppla 
frågan om statsbidrag för CFF till en utpräglad statlig styrning 
av verksamheten. 

Föreningen Sveriges Flotta kan i stort sett sägas ha saknat 
kontaktytor med den politiska ledningen i Sverige. Visserligen 
lyckades man i likhet med RSF knyta den socialdemokratiske 
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riksdagsmannen och redaktören Rickard I,indström till sina 
led. Lindström med sina Finlandsaktivistiska intressen tillhörde 
emellertid knappast SAP:s innersta krets. 109 När det gäller kon
takten med marinens ledande män var dock ställningen en helt 
annan. Mellan 1939 och 1941 satt Helge Strömbäck i förening
ens överstyrelse. Föreningens presstjänst ombesörjdes av K-E 
Westerlund som 1942 blev redaktör vid försvarsstabens press
avdelning. Under världskrigets sista år rådde full personalunion 
mellan marinens högsta ledning och Föreningen Sveriges Flotta 
i form av marinchefen/ordföranden, Fabian Tamm. Det står 
alltså klart att både försvarsstabens marina avdelning och den 
egentliga marinledningen hade goda möjligheter att utöva infly
tande över tidskriftens och propagandans allmänna utform
ning. Däremot kan konstateras att verksamheten inte var fram
gångsrik i att söka påverka statsmakterna till att stapelsätta yt
terligare en kryssare eller tyngre pansarskepp. En intresse
gemenskap mellan näringsliv och försvarsupplysning kan spå
ras både i CFF:s och Sveriges Flottas verksamhet. Försvarsin
dustrin respektive rederinäringen gavs här möjlighet att få ut 
sitt budskap i redaktionella artiklar med annonser eller finansi
ellt understöd som motprestation. 

I mars 1944 bemyndigade Kungl Maj:t försvarsdepartemen
tet att tillsätta en utredning om "upplysningsverksamheten 
inom och om försvarsväsendet". Bakgrunden var, som nämn
des inledningsvis, ökade farhågor för att den dagen kriget var 
slut skulle det också vara slut med det svenska folkets försvars
vilja. Nu gällde det att i god tid planera för motåtgärder. 

Som utredningsmän utsågs den avgående armechefen, general
löjtnant Ivar Holmquist som fungerade som ordförande, Anders 
Grafströrn, kapten vid generalstabskåren, docent Gunnar 
Heckscher, majoren vid kustartilleriet Swen Lagerberg samt 
chefen för Folkberedskapen, rektor Ragnar Lund. Utredningen, 
som gick under namnet Försvarets upplysningsutredning publi
cerade sitt betänkande i maj 1945. Att närmare analysera utred
ningen ligger utanför denna uppsats område men några av dess 
slutsatser bör beröras. 110

När det gäller relationen mellan staten och de privata 
försvarsföreningarna framhölls att staten kunde och borde 
stödja den i privat regi bedrivna försvarspropagandan. Genom 
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utredningen korn CFF:s verksamhet att tillerkännas en särställ
ning och legitimation som samhällsnyttig verksamhet. CFF fick 
i utbyte mot viss förändring av verksamheten och starkare 
koppling till försvarsstaben legitimitet som huvudansvarig or
ganisation för kontakterna mellan försvaret och folkrörelserna. 
Även RSF gavs erkännande och legitimitet av utredningen. I be
tänkandet nämndes t ex Riksförbundet som en tänkbar motta
gare av statligt stöd. Allmänna Försvarsföreningen och För
eningen Sveriges Flotta sorterades däremot undan såsom som 
oanvändbara. Kvinnoföreningarna sågs som ointressanta och 
Försvarsfrämjandet som direkt skadligt. 
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37 Cirkulär nr 4. 9/4 1942. Statens informationsstyrelses arkiv, vol 404. 
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RA. Konferensen Aktuella försvarsfrågor 24-25 mars 1942. Särtryck 
ur Folkberedskap nr 7 1942. Statens informationsstyrelses arkiv, vol 
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och Chefen för Kungl Försvarsdepartementet 20/2 1942 diarienr 722:
"Kommittens program och arbetsuppgifter synas sålunda kunna väl
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selj akt nr 49 13/3 1942. Försvarsdepartementets arkiv, huvudarkivet.
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Om CFF och Folkberedskapen se protokoll från CFF:s arbetsutskott 
5/8 och 27/ 11 1941, 21/1, 14/2, 18/2, 14/4, 2/6 och 10/9 1942, 30/8, 
9/11 och 7/12 1943. Se även PM beträffande CFF:s lokalkommitteer 
och Folkberedskapens ortsnämnder. Bilaga till AU-protokoll 2/6 
1942. CFF:s arkiv, A I  vol 1-2. KrA. Angående konferensen Aktuella 
försvarsfrågor se Konselj akt nr 49 13/3 1942. Försvarsdepartementets 
arkiv, huvudarkivet. RA. 

39 Protokoll från arbetsutskottet 19/11 1940, 27/11 1941, 21/1, 14/2, 
18/2. 8/12 1942, 30/8, 17/9 samt 7/12 1943. CFF:s arkiv, A I, vol 
1-2. KrA.

40 Se t ex Folk och Försvar nr 14, 27, 29, 30 och 48/1941, 2, 8 och 
13/1942, 17/1943 samt 1 och 16/1944. 

41 PM angående Folk och Försvar 1942. Folke Thunborg 17/9 1941. 
Ivar Holmquists arkiv vol 3, KrA. 

42 Folk och Försvar nr 49/1941, 25-26/1942 1, 2, 8, och 19/1944. 
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43 Protokoll från arbetsutskottet 28/10 1941. Centralförbundet Folk och 
förvars arkiv A I, vol 1. KrA. 

44 Se t ex Folk och Försvar nr 39-50/1941. 
45 "Norrköping i uniform" Folk och Försvar nr 20/ 1941, "Vapensmed

jan Eskilstuna" , Folk och Försvar nr 22/1941. Göteborgsnummer, 
Folk och Försvar nr 29/1941. 

46 Verksamhetsberättelser från krigsåren i CFF:s arkiv, AI, vol 1-3. Pro
tokoll från arbetsutskottet 10/9 samt 28/10 1942. CFF:s arkiv, A I, 
vol 2. KrA. 

47 sou 1942:1, s 286. 
48 sou 1943:27, s 152-160. 
49 Protokoll från arbetsutskottets sammanträden 30/8, 17/9 samt 25/9 

1943. CFF:s arkiv, AI vol 2. KrA. 
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Konseljakt 4/1 1945 vol 3, p 59. Försvarsdepartementets arkiv. RA. 
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1944:5. 

51 Koncept till PM för sammanträde 4/9 1944. Försvarets upplysnings-
utrednings arkiv, YK 844, vol 1. RA. 

52 Ibid. 
53 Sven Hedins dagbok 20/6 1939. Sven Hedins arkiv, vol 54, RA. 
54 Sven Hedins dagbok 29/9 1939. Sven Hedins arkiv, vol 54, RA. 
55 Sven Hedins dagbok 4/10 1939. Hedin besökte också mycket riktigt 

kungen vilket ägde rum den 10 oktober 1939. Sven Hedins arkiv, vol 
54,RA. 

56 Sven Hedins dagbok 9/10 1939. Sven Hedins arkiv, vol 54, RA. 
57 Nils Herlitz dagbok 4/12, 5/12 och 7/12 1939. Nils Herlitz arkiv, vol 

61-62, RA.
58 Sven Hedins dagbok 19/12 och 21/12 1939. Sven Hedins arkiv, vol 

54,RA. 
59 Citatet syftar på Hedins i dagboken anförda motivering att han ej vil

le skriva under det s k  öppna brevet till Per-Albin Hansson som tysk
vänliga kretsar kring Per Engdahl hade ställt samman. Sven Hedins 
dagbok 8/7 1941. Sven Hedins arkiv vol 56, RA. 

60 Akt P-2323, Förbundet för folkförsvarets främjande. SÄPO. 
61 Föredragningslistor och kallelser i Rickman von der Lanckens arkiv, 

vol 6. KrA. 
62 1939 års försvarsförbund. Programförklaring, stadga,; styrelse. 

Stockholm 1940. Rickman von der Lanckens arkiv, vol 6. KrA. 
63 Folkförsvaret nr 4/1944. 
64 "Nya försvarsförbundet möter kritik. Generaldirektör Malm anser att 

allmänheten blir desorienterad". SvD 28/2 1940. 
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Nils Herlitz skrev i sin dagbok den 24/1 1940: "Står Matz' organisa
tion inför starten? Jag ringde några pressmän som alla voro misstänk
samma: I Anderson (nya bondetåg?), Kihlberg (intervention i Fin
land?), Järte. Matz åtnjuter tydligen allmänt misstroende." Nils Her
litz arkiv, vol 61-62. RA. 
Carlsson, Holger: Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Trots Allt, 
Stockholm 1942, s 211. 
"Nordens läge och Europas framtid." 
P.M. angående Förbundet för Folkförsvarets främjande, Försvars
främjandet. Av Torgils von Seth (h), odaterad men torde vara skriven
runt oktober-november 1941. Rickman von <ler Lanckens arkiv, vol
6. KrA. Carlsson, Holger: Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Trots
Allt, Stockholm 1942, s 191-195. Westberg, Lennart: "Svenska krigs
frivilliga i tyska Waffen-SS 1941-1945. Ett bidrag till den svenska fri
villigrörelsens historia." Meddelande XXXXV-XXXXVI, Armemu
seum 1984-1986.
Se t ex följande artiklar i Folkförsvaret: ledare utan titel samt "All
män värnplikt" nr 1/1940, "En ny svensk försvarsordning" nr
1/1941, "Anda, övning, vapen, ledning" nr 2/1941, "Förslag till ny
värnpliktslag" nr 4/1941 (samtliga av Rickman von <ler Lancken),
samt Anders Grafström: "Några synpunkter på svensk soldatutbild
ning" nr 1/1942 och "Vårt försvars modernitet" nr 1/1943 (osignerad
men sannolikt skriven även den av von <ler Lancken). Anders
Grafströms artikel publicerades även i broschyrform under samma
titel 1942.
Se artiklarna "Sverige och Nordens öde" (von <ler Lancken) samt
"Nordens läge och Europas framtid" (Matz) nr 2/1940, "Anda, öv
ning, vapen, ledning" (von <ler Lancken) nr 2/1941, "Frivillighjälpen
till Finland" nr 2/1941, "Norden som strategisk enhet" (von <ler
Lancken) nr 2/1943 samt "Finlands öde och Sveriges försvar" (von
<ler Lancken) nr 3/1944. von <ler Lancken utvecklade också temat i
boken Norden som strategisk enhet. Folkförsvaret förlags AB, Stock
holm 1944.
"Frivillighjälpen till Finland". Folkförsvaret nr 2/1941.
PM till 6:e roteln. 13/4 1940. Akt P 2323, SÄPO.
Se handlingar i akt P-2323, Förbundet för folkförsvarets främjande.
SÄPO. Efterforskningar i Statens kriminaltekniska anstalts arkiv (RA)
har inte givit några ytterligare upplysningar. Ganska lite är känt
beträffande omfattningen av elektronisk avlyssning, i dagligt tal kallat
buggning, från säkerhetstjänstens sida under andra världskriget. Fram
till 1944 förekom i alla fall avlyssning av utländska diplomaters lägen
heter samt av privatpersoner med anknytning till utländska legationer. 
När detta stoppades 1944 beklagade övervakningschefen i Stockholm,
Martin Lundqvist att "säkerhetstjänsten berövats ett av sina effekti
vaste spaningsmedel och att spaningsverksamheten härigenom avsevärt
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försvårats". Om detta se Martin Lundqvist, kriminalpolisen i Stock
holm, 2:a sektionen till säkerhetschefen, Erik Hallgren l 1/2 1944. Tage 
Erlanders arkiv, vol F XXII. ARAB. 

74 PM upprättad inom 6:e roteln 29/4 1941. Akt P-2323. SÄPO. 
75 PM ang Förbundet för Folkförsvarets Främjande Försvarsfrämjan

det. 0. G. Dahlgren 21/2 1945. Akt P-2323. SÄPO. 
76 Se Akt P-2323. Förbundet för Folkförsvarets främjande, akt P-1449 

Carl Ernst Rickman von <ler Lancken samt akt P-1694 Karl Gustav 
Teodor /Gösta/ Wennerholm. SÄPO. 

77 PM ang Förbundet för Folkförsvarets främjande - Försvarsfrämjan
det. Stockholmspolisens kriminalavd 2:a sektionen, 6:e rotelns 2:a 
byrå. 22/2 1945. OG Dahlgren. Akt P-2323, Förbundet för folkför
svarets främjande. SÄPO. 

78 Se Sven Hedins dagbok 21-22/9 1940 för referat av samtal mellan 
Matz, Hedin och Börje Brilioth samt mellan Hedin och "Dick": 
"Dick är, liksom Brilioth igår, övertygad om att mina eller i allmänhet 
våra samtal avlyssnas. Brilioth sade att där finns särskilda fröknar 
som avlyssna i olika städer. Särskilt samtal till och från Tyskland 
kontrolleras noga." 

79 Natio11alsocialis111en i Sverige, s 308, upprättad av Olof Riben, Stats
polisen juni 194 l. SÄPO. 

so Akt P-1449. Carl Ernst Rickman von der Lancken. SÄPO. Om Fol
kets Dagblads relation till Tyskland se Thulstrup, Åke: Med lock och 
pack. Tyska försöf,. att påverka svensk opinion 1933-45. Stockholm 
1962. 

81 Näringslivets granskningsnämnd till Stadsfiskal Martin Lundqvist 7/2 
1945. Martin Lundqvist, Stockholmspolisen, kriminalavd 2:a sektio
nen till E G Frick, Näringslivets granskningsnämnd 23/2 1945. Akt P-
2323, Förbundet för folkförsvarets främjande. SÄPO. 

82 Propagandarapporter 1941-1944 i Statens informationsstyrelses ar
kiv, vol 459, RA. De publikationer som enligt Informationsstyrelsen 
borde underställas granskning var de som utgavs av Nationella För
bundet, Svensk Opposition, Svensk Socialistisk Samling, Socialistiska 
Partiet samt kommunistisk och syndikalistisk press och även Trots 
Allt och GHT. Se Den osvenska propagandan. Föredragning inför 
konstitutionsutskottet den 28.5 1942 av byråchefen N-E Ekblad. Sta
tens informationsstyrelses arkiv, vol 460. RA. 

83 Koncept till PM för sammanträde 5/9 1944. Försvarets upplysnings
utrednings arkiv, YK 844 vol l. RA. 

84 Om planer och sammanträden med bl a flera deltagare från Försvars
främjandets ledande kretsar se Nationalsocialismen i Sverige, 
s 64-66, upprättad av Olof Riben, Statspolisen juni 194 l. SÄPO. 

85 Sven Hedins dagbok 21/71941. Sven Hedins arkiv, vol 56. RA. 
86 Nationalsocialismen i Sverige, s 64-66, upprättad av Olof Riben, 

Statspolisen juni 1941. SÄPO. 
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87 Rickman von der Lancken till Nils Danielsen 8/6 1948 samt Daniel
sens svar till von der Lancken 19/6 1948. Rickman von der Lanckens 
arkiv, vol 9. KrA. 

88 Föreningen sammanslogs 1985 med Sveriges allmänna sjöfartsför
ening och antog namnet Föreningen Sveriges sjöfart och sjöförsvar. 

89 Som exempel kan nämnas att prins Bertil var föreningens ordförande 
mellan 1946 och 1952. 

90 Tablå över medlemsantalet 1906-1940. Föreningen Sveriges sjöfart
och sjöförsvars (FSSS) arkiv. 

91 Verkställande ledamotens inledningsanförande vid diskussion om 
riktlinjer för föreningens verksamhet å överstyrelsens sammanträde 
den 5/4 1940. FSSS arkiv. 

92 Berge, Anders: Sakkimskap och politisk rationalitet. Den svenska
flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939. Acta Universitatis Stock
holmiensis 37. Stockholm 1987, s 116-153. Bojerud, Stellan: "Krigs
erfarenheter, försvarsekonomi och marint nytänkande - 'Lätt flotta' 
1945-1963." Militärhistorisk tidskrift 1984. Gäfvert, Björn: "Helge 
Strömbäck" samt Ulfving, Lars: "Stig H:son Ericson" i Arteus, Gun
nar (red): Svenska officersprofiler under 1900-talet. Militärhögskolan 
& Axel Abrahamsons Förlag, Karlskrona 1996. Danius, Lars: Sam
hället och försvaret. Militärlitteraturföreningen, Stockholm 1956, 

93 
s 175. 
Se t ex följande artiklar i Sveriges Flotta: "Lätta fartyg till flottan!"
september/1939, "Snabb anskaffning av lätta fartyg" april/1940, 
"Flottans återuppbyggnad" december/1940, "Pansarskeppsfrågan 
måste lösas", "Från fregatten till 1940 års kryssare" nr 5/1941, 
"Femårsplanen och flottan" nr 1/1942, "De nya kryssarna" nr 
3/1942, "Vår nya flotta", "Kryssarbygge genast!" nr 5/1942, "En 
arme utan artilleri, ett flyg utan bombplan ... , "Försvarets främste 
man" nr 6/1942, "Vid ett årsskifte" nr 1/1943, "Kryssarfrågan" 
nr 7/1943, "Vad kriget borde lärt oss" nr 3/1943, "Allt väl beställt" 
nr 6/1944. 

94 Varifrån dessa "instruktioner" ska ha kommit framgår inte. Mycket 
talar dock för att det är Helge Strömbäck (chef vid marinoperations
avdelningen vid försvarsstaben 1937-1939 och därefter i tur och ord
ning chef för centrala kustflottans stab, chef för marinstaben och slut
ligen chef för marinen från 1945) som avses, vilken med utpräglad 
känsla för realpolitik strävade efter att genomdriva det som var poli
tiskt möjligt när det ur marinens synvinkel bästa inte skulle gå ige
nom. Strömbäck var mellan åren 1939 och 1941 medlem av förening
ens överstyrelse. Om Strömbäck och Thörnellskeppen, se Berge, An-

95 

ders: Sakkunskap och politisk rationalitet, s 142-143. 
Skrivelse från Nils Ericson, Oskar af Ugglas och K-E Westerlund 13/8 
1941. Bilaga 5 till protokoll från VU 13/8 1941. FSSS arkiv. 
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96 PM över några tankar angående tidskriften Sveriges Flotta. Bilaga 3 
till protokoll från VD 28/11 1941. FSSS arkiv. 

97 Se ekonomiska redovisningar i anslutning till protokoll från årsmöten 
1940-1945. Om intäkter och problem i samband med försäljningen 
av brevmärken se protokoll och bilagor från VU 18/12 1940, 22/1 
1941, Överstyrelsen 19/2 1941, VU 28/11 1941, VU 10/6 1942. FSSS 
arkiv. FSSS arkiv. Om verksamhet kring försvaret i affärs- eller be
drägligt syfte se: Fst/Säk, hemliga delen, F VIII g vol 1, MUST. Referat 
av samtal ang det frivilliga försvarsarbetet och hemvärnet mellan 
överste G Petri, greve Folke Bernadotte af Wisborg och sekreterare 
Folke Thunborg den 17/7 1940. Gustaf Petris arkiv vol 23 . Tidnings
klipp i RSF:s arkiv F VIII vol 4. KrA. Folk och Försvar nr ?/1944. 

98 Föreningen Sveriges Flottas verksamhet och den i samband därmed 
varande brevmärkesförsäljningen. PM av verkställande ledamoten 
Oscar af Ugglas 30/5 1942. Skrivelse, Chefen för marinen till Före
ningen Sveriges Flotta 30/5 1942. Bilaga 1 och 2 till protokoll från 
sammanträde VU 10/6 1942. FSSS arkiv. 

99 Sammanträde, VU 24/4 1940. Se även bilaga: skrivelse från Avdel
ningschefen vid Fst/krigshistoria Erik Zeeh till Överstyrelsen för för
eningen Sveriges Flotta 30/3 1940. FSSS arkiv. 

100 Protokoll från sammanträde med VU 9/4 1942. FSSS arkiv. Det kan 
vara intressant att här jämföra med CFF som i början av 1950-talet 
lånade ut pengar till Försvarsstabens inrikesavdelning för att möjlig
göra färdigställandet av filmen Sabotage. Om detta Hjort, Magnus: 
Folk och fötsvar och kampen mot den femte kolonnen, s 40--41. 

101 Protokoll från sammanträde med överstyrelsen 28/8 1944. Bilaga 6: 
PM rörande tidskriftens marinpolitiska ställningstagande. Av Åke 
Stille 28/8 1944. FSSS arkiv. 

102 Helge Jungs dagbok 26/4 1944 och exempelvis 7/5 1945. Helge Jungs 
arkiv. KrA. Arvid Cronenberg har framhållit att Jung och kretsen kring 
Ny Militär Tidskrift genom sitt försvarspolitiska program tidigt korn i 
motsatsställning till marinen. Cronenberg, Arvid: Militär intresse
grupp-politik. Kretsen kring Ny militär Tidskrift och dess väg till infly
tande i 1930 års försvarskommission. Militärhögskolan, militärhisto
riska avdelningen, Stockholm 1977, s 4 samt 34-40. Föreningen Sveri
ges Flotta publicerade 1935 en stridsskrift riktad mot försvarskom
missionen med Stig H:son Ericson som författare: Ericson, Stig H:son: 
Försvarslwmmissionen och flottan. En kritisk granskning av 1930 års 
försvarskommissions betänkande i vad avser flottan. Föreningen Sveri
ges Flottas småskrifter nr 19, Stockholm 1935. Motsättningen berörs 
också i Ericsons memoarer Knopar på logglinan. Bonniers, Stockholm 
1966, s 104-113. 

103 Förslag om samarbete mellan Sveriges Redareförening och Förening
en Sveriges Flotta. 15/12 1943. Bilaga 2 till protokoll från sam
manträde VU 16/12 1943. Se även protokoll från sammanträde med 
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överstyrelsen 17/11 1942, 14/12 1942 med bilagor samt övriga proto
koll och bilagor från VU och överstyrelsen under 1943. FSSS arkiv. 

104 Brev Gunnar Carlsson, Sveriges Redareförening till Oscar af Ugglas, 
Föreningen Sveriges Flotta 9/2 1944 (avskrift). Bilaga 5 till protokoll 
från VU 23/2 1944. FSSS arkiv. 

tos Verkställande ledamotens inledningsanförande vid diskussion om 
riktlinjer för föreningens verksamhet å Överstyrelsens sammanträde 
den 5/4 1940. Bilaga lb. Redogörelse för presstjänsten verksamhet 
under år 1939. FSSS arkiv. 

L06 Se medlemsförteckning for Marsklttbben i Arne Forssells arkiv vol :13. 
KrA. 

107 Kopior och avskrifter av dessa i Försvarets upplysningsutrednings ar
kiv (YK 844), vol 5. RA. 

108 Man kan även tänka sig andra motiv här för regeringens agerande. 
Informationsstyrelsen var ingen populär myndighet medan frivillig
försvaret åtnjöt stor goodwill. Ett samarbete mellan CFF och Folkbe
redskapen skulle kunna ge positiva resultat for Informationsstyrelsens 
rykte. 

109 Se Nils Herlitz dagbok 10/1, 9/2, 21/2, 23/2, 28/2 1940. Nils Herlitz 
arkiv, vol 61-62, KrA. Se vidare Johansson, Alf W: Per Albin och kri
get. Samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskri
get. Tiden, Stockholm 1984, s 97 och 120 samt Johansson, Alf W: 
Finlands sak. Svensk politik och opinion under vinterf?.riget 
1939-1940. SUAV, Stockholm 1973, s 164. 

1 LO Se vidare Böhme, Klaus-R: "Upplysning om och inom försvaret", i 
Huldt, Bo och Böhme, Klaus-R (red): Vårstormai: 1944 - krigsslutet 
skönies. Probus, Stockholm 1995, s 249-275. 
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Män i armen1

En studie av befälskårerna i Linköping 
1960-1970 

JOHAN DIETRICHSON 

Inledning 
Stränga är vi och livet är grymt och hårt och livet som militär värre. 
Och jag är fullt införstådd i mina många gånger grova misstag och bi
dar bara mitt öde. Jag har många gånger tänkt tillbaka på den gång ni 
talade med mig. I det fallet hade Ni rätt och jag har aldrig gjort annat 
än trott och sett upp till Eder. Men, men Ni såg det från pliktens sida 
och inte det rent mänskliga. Jag vill inte påstå att det är fel Ni är ju mi
litärer och har en stark vilja och en sund själ och en militär skall ju 
vara hård som flinta när det gäller. Och det är till ära för Er och för
eningen. Men mitt helvete började för många år sen med huvudskador 
och huvudvärk. 

Förflyttningen hit ner, en otrogen fru, inga pengar att leva på utan 
dom levde hon upp. Skilsmässa, och betala dyra pengar. Mera huvud
skador, huvudvärk, sömnlöshet. Full när man var nykter, och nykter 
när man var full. Och resten av alla hårda slag vet Ni ju själva. Jag är 
inte villig att erkänna mig som alkoholist, för jag kan vara utan ochså. 
Men ett skall jag säga Er, det är inte så lätt att gå i tjänst utan vapen, 
och vara baktalad och på samma gång se ljust på livet. Vad man gjorde 
så var det fel. Om sen jag inte smakat så var det så i alla fall. Man 
dricker för att döva en inre oro, glömma oförrätter och för att få ro 
med det som man själv skäms mest över. För att stärka självtilliten och 
inge sig själv mod och kraft och kunna gå där uppe fast man vet hur 
det ligger till. 

Men en sak kan Ni i alla fall göra - vi kan hjälpa varann. Vänskap 
och kamratskap måste visa att det har något värde och inte att det är 
frestelsens bästa hantlangare. Jag är bara Er olyckliga medmänniska 
och inte en monstruös varelse som skall tryckas ned och ses snett på. 
Bakgrunden har jag nu försökt förklara - försök förstå den så får Ni se 
hur man har det. I dag gäller det mig i morgon någon annan. Jag säger 
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som förut jag, har burit mig dumt åt och erkänner det. Och ingen skall 
tro att jag är stolt över mina handlingar. Ingen tror väl heller att jag 
skäms och åter skäms. Ja och så är vi där igen, cirkeln sluter på nytt. 
Var hämta mod och styrka ifrån? 

Jag är stolt över Er alla och skall ber om ursäkt för allt mitt onda 
tal och skall göra det jag kan för att gottgöra det. Nu eller senare bätt
re sent än aldrig. Jag ber om ursäkt hos alla som jag stött på något vis. 
Men det har varit så, att jag ej vetat vad jag sa. 

Döm honom inte, bryt inte staven över den olycklige och svage. Vi 
kan alla hjälpa.2 

Så här kunde det låta när ett underbefäl skrev ett brev till I 4 
underbefälskårs styrelse och ursäktade sitt uppträdande och be
teende. Upprinnelsen till det hela var att personen ifråga hade 
blivit utskälld av kåren för att ha skämt ut denna genom att 
uppträda på ett olämpligt sätt. Med detta vill jag inte framhäva 
att alla eller många var alkoholister. Däremot vill jag illustrera 
kårens makt och hierarki med dess speciella kåranda, där man 
som befäl skulle tåla motgångar och vara man i svåra situatio
ner. Vad har jag då för syfte med denna uppsats? 

Uppsatsen har som syfte att diskutera identiteter inom be
fälskårerna, även förhållandena dem emellan skall belysas. 
Maskuliniteter skall lyftas fram och vara ett ledande tema 
tersom aktörerna var män. För att kunna diskutera syftet har 
jag ställt följande frågor: 

• Vad kännetecknade respektive befälskategoris yrkessituation
och yrkeskunnande?

• Vad var kårernas funktioner och förhållandet inom och
emellan dessa?

• Vilken funktion och betydelse hade traditioner inom kårer
na?

• Vad fanns det för manliga strukturer?
• Hur yttrade sig förhållandet till kvinnan i befälskårerna un

der 1960-talet?

Forsknings läge 

Det finns en hel del böcker skrivna om olika regementens histo
ria, men de flesta handlar framförallt om traditionell militär
historia. Under de senaste decennierna har det riktats större 
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intresse mot de militära förbandens sociala och kulturella 
aspekter. Exempel på sådana regementshistoriker är: Fältjägar
na 350 år, Kungliga Svea Livgardes historia, Kronobergs rege
mertte under 1900-talet och Sam.tal om Linköpings garnison. 3

Här märks framförallt historikern Sven Hellström som soci
alhistoriskt skildrat underbefälens och underofficerarnas liv i 
bl a Kronobergs regemente under 1900-talet och i Sam.tal 0111 

Linköpings garnison. Det är framförallt det sociala såsom bo
ende och bakgrunder som tas upp, men även sådana saker som 
kåranda och bruksanda. I Sa111,tal 0111, Linköpings garnison dis
kuterar Hellström även officersidealet och militäryrket som så
dant, även om det sker ytligt. Han diskuterar också begreppet 
hierarki. Där betonar han hur det fanns tre befälskårer med oli
ka uppgifter4 Övriga intressanta undersökningar som handlar 
om befälens liv och leverne behandlar framförallt tiden kring 
sekelskiftet. Ett exempel är Polacksbacken - en gammal läger
plats. Där har Kekke Stadin skrivit avsnittet "Militär i det civi
la samhället"5, där hon tar upp förhållandet mellan civila och 
militärer. Hon drar slutsatsen att banden mellan dessa stärktes 
från 1800-talets mitt fram till 1910-talet . En av anledningarna 
var att nya grupper av officerare tillkom. Rika borgare tog över 
positionerna mer och mer från adeln. 

En annan är en avhandling som heter I fosterlandets tjänst 
av Tom Ericsson.6 Han undersöker perioden 1901-1922 och 
behandlar underbefälskårens fackliga strävanden för bättre lö
ner och mot otrygga anställningsvillkor. Trots hårt motstånd 
från officerskåren gjorde den vissa framsteg. Detta är något 
som även jag kommer att belysa i min undersökning men då i 
en annan tidsperiod. I den här frågan kommer jag inte att gå 
djupare än för att se tendensen från fackprotokollen och från 
facktidskrifterna. 

Mats Hellspong har skrivit en artikel och belyst uniformer
nas symboliska och kommunikativa aspekter som en tidsspegel; 
"Fältgrått och khaki".7 Under 1800-talet framhävde unifor
merna prestige och manlighet . Under 1900-talet har unifor
mens glans försvunnit som en följd av militärtekniska förän
dringar. Hellspong betonar även att detta kan ha ett samband 
med nedgången av officerens status i samhället. 
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Det finns två avhandlingar som har det militära som ämne 
och dessutom har ett maskulinitetsperspektiv. 8 Den första är 
Det blänkande eländet av Thomas Sörensen och handlar om 
kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö.9 Den har som syfte 
att besvara frågan om vad det innebar att vara husar och hur 
deras kultur var beskaffad. Även deras sociala ursprung och 
deras relationer till omgivningen diskuteras. Uppmärksamhet 
riktas även mot hur husarernas manlighetsideal var konstrue
rat. Denna avhandling är intressant för mig även om tidsperio
den är en annan och strukturen och ingången i källorna avvi
ker. 

Den andra avhandlingen heter American Warriors in Viet

nam av Sanimir Resic.10 Den handlar inte om Sverige utan om 
de amerikanska soldaterna under Vietnamkriget med tidsav
gränsningen 1965-1973. Den behandlar krigets myter och 
krigarvärderingarna med plikt, mod och ära som ledord. Här 
är maskulinitetsbegreppet också ett ledande tema. Väsentliga 
skillnader jämfört med min uppsats är att den dels undersöker 
en annan samhällskultur, USA, och dels belyser en extrem situ
ation såsom ett krig i främmande land. Den avhandlar dock 
militärer ur ett maskulinitetsperspektiv. Den avser även ungefär 
samma tidsperiod som min uppsats. Dessa båda avhandlingar 
återkommer jag till. 

Identitet och maskulinitet - en teoretisk översikt 

Som utgångspunkt för mitt teoretiserande om identiteter har 
jag valt att använda mig av sociologen Zygmunt Baurnans teori 
om vi och de.11 Denna teori handlar om hur den kollektiva 
identiteten definierar sig och byggs upp kring just begreppet vi

och de. "Vi står för den grupp som jag tillhör." Denna vi-grupp 
karakteriseras av trygghet, tillgivenhet, förtroende och samar
betsvilja. Dessa positiva begrepp fungerar på grund av att vi vet 
på vilket sätt vi skall agera och vilka regler som är satta inom 
den egna sfären/gruppen/kretsen. Den egna gruppen är den na
turliga hemvisten, den plats där man tycker om att vara. "De

står däremot för en grupp som jag inte kan eller inte vill tillhö
ra. "12 Bilden av de är därmed vag och fragmentarisk, på så sätt 
blir de oförutsägbara och skrämmande främlingar. Samtidigt är 
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vi-gruppen beroende av de-gruppen . Båda sidorna härleder sin
identitet genom att man uppfattar sig som involverad i en anta
gonistisk relation med sin motsats. Vi-gruppen behöver de
gruppen som en motsats för sin egen identitet. De gör att vi
förstärker sin sammanhållning och känslomässiga trygghet. För
att inte denna trygga identitet skall hotas måste gränserna till
de andra bibehållas.

Denna vi-grupp liknar Bauman vid ett slags idealfamilj där 
man kan få just den här tryggheten. Man har en plikt inom 
idealfamiljen att hjälpa när någon behöver hjälp. "Den idealis
ka syskonrelationen utgör en prototyp för osjälviskt samarbete, 
sammanhållning för en gemensam sak, ett solidariskt uppträ
dande av typen en för alla, alla för en." 13 Det är naturligt för 
medlemmarna i en vi-grupp att försvara en av medlemmarna 
om han gjort bort sig på något sätt. Man försöker bortförklara 
eller avvisa detta som förtal, uttryck för illvilja eller fientliga 
propagandalögner. Om det samtidigt skulle finnas samma slags 
uppgifter om en av dem, är anklagelserna sanna. 

Bauman menar vidare att det finns olika sorters storlek på 
vi-grupperna, vilket påverkar graden av trygghet och samman
hållningsidentitet. Exempelvis är familjen en liten vi-grupp och
i normalfall är dess band väldigt starka. Om en större grupp
skall betecknas som en vi-grupp krävs obönhörligen att denna
speciella enhet predikas. Klass, kön och nationer är typiska ex
empel på denna typ av vi-grupper:

För att bli verkningsfull kräver den en permanent, disciplinerad och rå
dig kår av aktivister, ett slags professionella förespråkare för gemen
skapen vilkas aktiviteter konkretiserar denna imaginära enhet av in
tressen och övertygelser. Kåren (till exempel ett politiskt parti, en fack
förening, ett kvinnoförbund, en nationell befrielsekommitte, regeringar 
i nationalstater) formulerar vad det innebär att tillhöra gemenska
pen.14 

Bauman menar också att vi-gruppen utöver att beskydda sig 
från de även bestraffar medlemmar i gruppen som går utanför 
ramen, exempelvis att utesluta meningsmotståndare och avvi
kare.15 

För att kunna analysera mina befälskårer och dess identiteter 
kommer jag att använda mig av ovanstående resonemang. För 
att ytterligare lyfta min analys vill jag föra fram historikern 
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Lasse Kvarnströms teori. Kvarnström har i sin doktorsavhand
ling Män i staten haft Baumans teori om vi och de som ut
gångspunkt16 Kvarnström har därefter vidareutvecklat denna 
teori på ett sätt som mer har passat hans undersökning. Han 
har med denna metod kopplat teorin vidare till ett maskulini
tetsperspektiv genom att ha studerat den manliga identiteten 
inom Statens järnvägar och Postverket. Kvarnström har i sin vi
dareutvecklade teori operationaliserat begreppet vi och de med 
bland annat följande motivering: 

En analytisk indelning av den kollektiva identiteten i olika nivåer möj
liggör ett klarläggande av identitetens form. Syftet med denna opera
tionalisering är att förstå vad som kan betraktas som exklusivt för 
statsanställningen och därmed också för de lägre statstjänarnas kollek
tiva identitet i just egenskapen av statsanställda. 17 

Det är alltså främst den kollektiva identiteten som Kvarnström 
studerat; genom att ha ett aktörsperspektiv. För att kunna ana
lysera den kollektiva identiteten delar Kvarnström in begreppet 
vi och de i olika nivåer: 

Nivå 'JVi'' 

4 vi-i-staten
3 vi-i-verket
2 lägre statstjänare
1 yrket
Efter Kvarnström, s 176. 

"De"" 

de privatanställda 
de som inte tillhör verket 
högre statstjänare 
andra yrken 

Första nivån är yrkets avgränsningar gentemot andra yrken, 
inom exempelvis Statens järnvägar. Det är alltså en skillnad på 
en stationskarl och en bromsare. Den andra nivån är en hierar
kisk distansering mot de högre tjänstemännen. Den tredje ni
vån, "vi-i-verket", är i motsats till de utomstående. Den fjärde 
nivån utgör alla anställda inom staten kontra de privatanställ
da. Kvarnström förutsätter också att det finns en könsdimen
sion i identiteten på varje nivå. 

Precis som Bauman hävdar Kvarnström att det ibland behövs 
upprätthållare som propagerar identiteten: 

Nivåindelningen speglar också styrkan i identiteterna. Ju lägre nivå 
desto starkare identitet och ju högre upp i hierarkin desto starkare be
hov av en kärna av upprätthållare som propagerar identiteten. Yrkes
tillhörigheten är konkret medan staten är mer diffus och svårgripbar. 18 
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För att analysen av det kollektiva identitetsinnehållet skulle bli 
hanterbar har Kvarnström lokaliserat några centrala fokuse
rings punkter, bland annat uniformen som en symbol för staten, 
och manligheten som den könsmässiga dimensionen av statsan
ställningen. Y rkesidentiteten, kårandan och olika slags manliga 
attribut och riter var viktiga för aktörernas identiteter. Manlig
heten skilde sig dock beroende på vilket yrke de hade. Stations
karlarna var grova såsom exempelvis gruvarbetare. Inom post
väsendet var det renlighet, skötsamhet, plikt och uniformskläd
sel som var det manliga. Enligt Kvarnström var det också så att 
den manligt präglade staten var en arena för könskamp. Män
nen vidtog åtgärder mot och uteslutningsstrategier gentemot 
kvinnorna. 19 

Sociologen Robert W Connell har gjort en studie om masku
liniteter i sin bok som heter just Maskuliniteter.20 Han diskute
rar där hur manlighet etableras och skapas. Han ställer sig 
även frågan om det finns olika typer av manlighet och hur des
sa förändras. Syftet är att på ett systematiskt sätt bland annat 
genom intervjuer sammankoppla personligt liv och sociala 
strukturer. Begreppet maskulinitet är komplext och mycket 
svårdefinierbart enligt Connell. Maskulinitet är inte bara en ide 
skapad i hjärnan eller att det skulle vara en personlig identitet. 
Den har också en fysisk existens i världen. Således samman
smälter den med organiserade sociala relationer. Det handlar 
mycket om makt och social kamp.21 

Connell redogör för olika slags forskning om den manliga 
identiteten inom olika slags yrkesgrupper och även i idrottsliga 
miljöer. Även om miljöerna skiljes åt främjas maskuliniteten, 
dock på olika sätt. Ofta beror det på ekonomiska och organisa
toriska strukturer, till exempel för kroppsarbetarna i fabriker 
och i gruvor. Arbetarnas kroppar bokstavligen förbrukades i 
det hårda arbetet. Det var ett bevis för arbetets och arbetarens 
tuffhet, en metod för att demonstrera manlighet. Varje yrkeska
tegori skapar en slags maskulineringsidentitet. Till skillnad från 
kroppsarbetaren var det för en medelklasstjänsteman i ett kon
tor, eller som Connell skrive1; en "manschettarbetare", liknan
de medvetna processer att just det var manligt, exempelvis att 
kunna handha datorer. 

Connell diskuterar begreppet hegemonisk maskulinitet, som i 

155 



korthet går ut på att det är ett gemensamt manlighetsideal som 
legitimerar mäns maktställning i samhället, oavsett om de lever 
upp till idealbilden eller inte. Connell har flera exempel på det
ta, exempelvis ett från skolans värld, där det ibland finns ett 
tydligt hegemoniskt mönster. Det innebär att i vissa skolor är 
det idrottsliga framgångar som utgör ett maskulinitetstest även 
för de pojkar som avskyr detta. De pojkar som avvisar detta 
hegemoniska mönster måste slå eller förhandla sig ur det. För 
att kunna göra det krävs att de är tvungna att skapa något an
nat som de kan respekteras för. I Connells exempel tog de över 
skolans tidning. Slutsatsen Connell drar av detta är att det 
räcker inte bara att titta på de olika skillnaderna i maskulinite
ten: 

Vi måste också se relationerna mellan de olika formerna av maskulini
tet: relationer bestående av allianser, dominans och underordning. Des
sa relationer skapas genom praktiker som utesluter och innefattar, som 
trakasserar, exploaterar osv. 22 

Connell hävdar vidare att hegemonisk: mask:ulinitet inte är nå
gon låst karaktärstyp som alltid ser likadan ut. Vad är då defi
nitionen av hegemonisk maskulinitet för Connell? 

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av ge
nuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan 
om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas göra 
det) mäns dominanta position och kvinnornas underordnande. 23

Connell menar också att hegemonin skapas troligen endast om 
det finns ett samband mellan kulturella ideal och institutionell 
makt, framförallt kollektivt. Exempelvis utgör de högsta nivå
erna inom näringslivet, militären och staten en kollektiv bild av 
maskuliniteten. Connell betonar dock att hegemonin är en his
toriskt föränderlig relation. Den maskulina hegemonin kan när 
som helst utmanas av exempelvis kvinnorna, och då konstrue
ras en ny hegemoni.24 

När Connell diskuterar underordnade tar han exemplet ho
mosexuella män. De ligger i botten av mäns genushierarki. 
"Att vara bög är i den patriarkaliska ideologin en förvarings
plats för allt som symboliskt har utestängts från den hegemo
niska maskuliniteten. "25 I den maskulina hierarkin finns det 
också andra underordnade såsom heterosexuella män och små 

156 



pojkar. Dessa män skulle alltså då inte nå upp till den riktiga 
bilden av en man, i tuffhet, mod, styrka eller kanske inte kunna 
tekniska saker som att handha datorer och andra maskiner. 

Processen markeras av en rik flora av smädelser: mes, sillmjölke, tönt, 
klant, morsgris, fegis, ynkrygg, mammas gosse, nolla osv. Även här är 
det uppenbart att det är femininet som utgör grunden för det symbolis
ka nedsolkandet.26 

Efter att ha redogjort för några av Connells tankar om masku
linitet kan jag konstatera hur pass svårdefinierat maskulinitet 
är. Det är ett föränderligt begrepp och det måste studeras ut
ifrån individernas och kollektivets relationer med varandra. 
Hur har då svenska forskare sett på maskulinitet? (utöver 
Kvarnström som jag redan har redovisat). 

I Sverige är denna typ av forskning relativt ny. Jag har för 
denna teoriöversikt valt fem avhandlingar. Mitt fokus ligger på 
hur begreppen maskulinitet, manlighet och manlig identitet an
vänds. Vissa delar kommer jag också använda och koppla till 
när jag analyserar min egen undersökning. 

Historikern Eva Blomberg har i Män i mörker undersökt 
manligheten bland gruvarbetare i svensk gruvindustri mellan 
1910-1940.27 Avsikten med avhandlingen är att fokusera på 
genusrelationer utifrån ett maktperspektiv. Det fackliga organi
sationsbildandet ses som ett skapande av en kollektiv manlig 
maktresurs. Blomberg använder begreppen manlighet och mas
kulinitet i sitt resonemang, men hon skiljer på dem. Manlighe
ten, eller den manliga identiteten, är något som kan tolkas i di
rekta handlingar medan maskulinitet är en tolkning av manlig
hetens innebörd. Manligheten kan alltså studeras empiriskt 
konkret. Maskulinitet är mer abstrakt, som en hypotetisk ide 
om manligt agerande och manlighet.28

De kollektiva identiteterna som Blomberg undersökt är den 
organisatoriska identiteten, arbetar- och lokalidentiteten och 
den manliga identiteten. Dessa identiteter skapade en maskulin 
logik (maskulinitet) med starka inre lojalitetsband.29 "Det var 
genom organisationen de lärde sig hur de skulle bli män - till
sammans med andra män. "30 Den maskulina logiken handlade 
bland annat om respekt och makt. Det fanns skillnader i aktö
rernas agerande, men Blomberg menar att både syndikalisterna 
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och reformisterna strävade efter att genom en kollektiv masku
linitet uppnå respekt.31

Historikern Jens Ljunggren har i avhandlingen Kroppens 
bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 un
dersökt Linggymnastiken framförallt under 1800-talet.32 Här 
utgår han från vilka könsideal som fanns inom denna rörelse. 
Framförallt betonar Ljunggren hur konstruktionen av manlig
het formades. Linggymnastiken uttryckte ett manlighetsideal 
innehållande både en idealistisk bildningsfilosofi och moderna 
soldategenskaper. 33

Till skillnad från Blomberg likställer Ljunggren begreppen 
manlighet och maskulinitet. Han betraktar dessa begrepp som 
synonyma för att fånga normer och ideal. För Ljunggren är det 
den kulturella konstruktionsprocessen som är intressant, och, 
liksom för Connell, är manligheten ett fenomen som är förän
derligt genom tiden. Han skiljer också begreppet man från 
barndom,, ungdom och ålderdom: 

I 1800-talets gymnastikpedagogers ögon framstod ungdomsperioden 
som en tid av osäkerhet och instabilitet då så goda uppfostringsåtgär
der som möjligt måste sättas in för att forma den framtida mannen och 
göra honom så stabil och god som det överhuvudtaget var möjligt. 

Den aktivitet som bedrevs i skolans gymnastiksal skulle alltså 
göra pojkar till män av män.34

Formerna för hur skolgymnastiken skulle utföras var mycket 
militära och stor vikt lades vid disciplin. Många av instruktö
rerna var också officerare vid denna tid. I slutet av 1800-talet i 
det civiliserade samhället fanns inte längre plats för många av 
de dygder som traditionellt associeras med manlighet, exempel
vis aggressivitet och kroppskraft. Linggymnastiken formades 
som en slags kompensation. "Idrottslivet blev i stil med bare1; 
kaserner och frimurarloger en sista manlig utpost där männen 
kunde få tillfälle att umgås med likar och vara sig själva utan 
kvinnlig inblandning." I idrottslivet tilläts alltså att man upp
trädde aggressivt och kraftfullt, men även att man visade käns
lor och gav ömhet man till man, som inte passade utanför 
idrottsplanen. Det var också viktigt att visa att mannen var 
starkare och mer överlägsen kvinnan. 35

Etnologen Bo Nilsson har i avhandlingen Maskulinitet un
dersökt manligheter i bland annat den svenska scoutrörelsen.36
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Precis som för de kroppsdyrkande Linggymnasterna var det 
kroppslig duglighet och självdisciplin som var viktiga för det 
manliga idealet. Scoutpojkarna skulle härdas till män.37 För 
Nilsson är maskulinitet en ansamling föreställningar, praktiker 
och positioner som ligger till grund för manliga identiteter. 
Maskulinitet är både biologiskt, socialt, samt kön- och klassbe
tonat. Mångfalden konstruerar maskuliniteten. Precis som 
Connell menar Nilsson vidare att maktrelationer inte förekom
mer enbart mellan könen utan även mellan männen i olika hie
rarkier. Därför är det enligt Nilsson viktigt att tala om maskuli
niteter i pluralis och i termer av makt. Maskuliniteter är även 
föränderliga med en ständig strävan efter någonting, en process 
av tillblivande, där olika former av makt aktualiseras.38

I Det blänkande eländet menar historikern Thomas Sörensen 
att eftersom husarerna var män kan undersökningen betraktas 
som en studie i manlighetsideal och därför vara en slags mans
forskning. Sörensen menar vidare att inom husarkulturen fanns 
något som kan kallas för rnanlighetsdyrkan. 39 Erfarenheterna 
som husar korn att prägla och förstärka och till viss del även 
forma deras manliga identitet . Bland annat tog sig denna man
lighet uttryck i ett demonstrativt avgränsande från kvinnligt be
teende. De hade vanor som var på den tiden helt främmande 
för kvinnorna, exempelvis tatueringar, tobaksbruk, vulgärt 
språk, vålds- och alkoholromantik. Detta ideal fanns även hos 
hamnarbetare, sjömän och rallare. 

Men som även Connell påpekar är relationerna inom denna 
rnansvärld viktig för konstruktionen av maskuliniteten. Penna
lismen blev exempelvis ett instrument för att härda sig själv och 
för att förstärka sin egen identitet. Husarernas dagliga övning
ar var också en förberedelse för krigets krav och dess påfrest
ningar. Därför blev självbehärskning och värdighet kanske de 
mest framträdande dragen hos sekelskiftets militära manlig
hetsideal. 40

American Warriors in Vietnam av Sanimir Resic undersöker 
hur manligheten konstrueras med hjälp av olika krigarvärde
ringar. Vissa delar av Resics resonemang kan man faktiskt 
koppla till de svenska befälskårerna även om detaljerna inte 
stämmer överens. 

Resic menar att det är viktigt att fokusera på manligheten i 
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studier av ett krig. Genom alla tider har krigaren huvudsakli
gen varit man och betraktats sig som just manlig. Men för att 
kunna studera manlighet och just krigarskapets historia krävs 
att båda förstås inom samhällets kulturella ramar. För att för
stå manligt våld kan det också vara nödvändigt att fokusera på 
krigarskapet med dess värden och myter. Att nå manlighet in
om många traditionella samhällen är även nära sammanbundet 
med en soldats skicklighet i strid . Att kunna agera heroiskt och 
modigt är manligt. Uttrycket to have balts betyder att ha mod. 
Avsaknad av balls betecknar alltså feghet. Att man ska döda fi
enden kan sägas med det sexualiserade uttrycket to fuck him.41

Även i dagens civiliserade värld utgör "kriget" eller "det mi
litära" en dragningskraft för unga män och är således viktig för 
den manliga identiteten.42 Resic visar även genom rekryte
ringsslogans att dessa konstruerar en viss maskulinitet: "The 
Marines Corps Build Men" och "Join the Army and Feel Like a 
Man". Eftersom militären lovar att bygga män är man något 
som man blir, inte föds till. Att bli soldat att bli man.43 

Avgränsningar 

Eftersom syftet med uppsatsen är att diskutera identiteter och i 
en vidare mening att belysa och diskutera de manliga identite
terna/rnaskuliniteterna (manlighet, manlig identitet och masku
linitet är för denna undersökning synonyma) måste jag välja en 
undersökningsgrupp. I denna uppsats undersöker jag således 
befälskårerna i Linköping . Att jag valde just Linköping beror 
på att det är där jag bor. 

När jag skriver om befälskårerna i Linköping menar jag kå
rerna i armegarnisonen, ej befälskårerna vid Kungl Östgöta 
flygflottilj (F 3 ). Denna låg avsides geografiskt och tillhör en 
annan försvarsgren. I armegarnisonen fanns Kungl Livgrenad
järregementet (I 4), Kungl Svea trängregemente (T 1) och 
Kungl Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2). Det sistnämnda lades 
ned 1962 och Kungl Svea artilleriregemente (A 1) flyttade till 
Linköping 1963. 

Dessa kårer har jag studerat i en klump, och vilket regemente 
de tillhörde har mindre betydelse. Om det fanns skillnader tar 
jag upp dem i undersökningen för att få en komparativ bild av 
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identiteten. Annars generaliserar jag och undersöker alla aktö
rerna som en helhet. Det är den militära manliga identiteten jag 
vill undersöka och diskutera. 

I undersökningen har I 4 befälskårer mest stått i fokus. Jag 
var tvungen att välja vilka tre befälskårers kårprotokoll jag 
skulle gå igenom. Att I 4 var det största och äldsta regementet 
hade betydelse i detta val. För att få med ett nationellt perspek
tiv har jag även studerat befälskårernas kårtidskrifter. 

I mitt val av tidsperioden 1960-1970 vill jag först betona att 
redovisa kronologi och förändringsprocesser inte är mitt syfte. 
Eftersom jag ville ha med intervjuer i min undersökning var jag 
också tvungen att ta hänsyn till detta. Jag ville gå så långt till
baka i tiden som möjligt med hänsyn till mina intervjuobjekt, 
men de fick ej vara för ålderstigna. Ar 1960 trädde en befälsre
form i kraft som betydde att underbefälskåren blev en riktig yr
keskår. Detta beslut fattades redan 1952. Efter 1971 trädde en 
annan befälsreform i kraft (kategorierna korn att benämnas 
plutonsofficer, kompaniofficer och regementsofficer) och under 
1980-talet upplöstes befälskategorierna och alla benämndes 
kort och gott yrkesofficerare. Detta gör att åren mellan 
1960-1970 passar bra in för min undersökning. 

Varför jag har valt en relativ lång undersökningsperiod på 10 
år {lång på grund av det rika källmaterial som jag använt) be
ror på att jag vill få med så mycket som möjligt av befälens ka
raktärer. I slutet av 1960-talet började också en debatt om 
kvinnor skulle få bli officerare i flygvapnet. Det kan vara in
tressant att se vad befälen hade för åsikt i denna fråga. Hela 
processen till att kvinnorna fick tillträde till försvaret pågick 
dock ända till 1980-talet då de fick rätt att bli officerare i alla 
truppslag. 

Källor och metod 

I den empiriska undersökningen använder jag mig av tre olika 
sorters källor för att kunna täcka upp så mycket som möjligt av 
befälens identiteter. Samtidigt skall de kunna belägga varandra. 
Den första gruppen utgörs av kårtidskrifter: Officersförbunds
bladet, Den svenske underofficeren och Svensk underbefälstid
ning. Jag har gått igenom dessa tidningars 10-12 nummer/år 
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mellan 1960-1970 för att leta upp mina nycl?.elord, till vilka jag 
återkommer. Dessa tidningar är alltså centrala organ för Svenska 
officersförbundet, Svenska underofficersförbundet respektive 
Försvarsväsendets underbefälsförbund. Det är vidare intressant 
att se skillnaderna på tidskrifterna. Svensk underbefälstidning 
och Den svenske underofficeren är de kämpande fackförbunds
tidningarna, som även försökte lyfta fram människan i sina ar
tiklar. Officersförbundsbladet däremot är den bevarande kårens 
tidning. Den tar upp frågor såsom fostran och disciplin på ett 
helt annat sätt. Den är också väldigt romantiserad med många 
artiklar om andra världskriget och kända slag. De få fackliga frå
gor den tar ställning till gäller pensionsålder och löner. I ett na
tionellt perspektiv är dessa tidningar intressanta. Om de belägger 
de lokala källorna så torde resultaten kunna jämföras med övri
ga lokala befälskårer i Sverige. 

Den andra typen av källor är kårprotokollen för I 4 officers
förening, I 4 underofficerskår och I 4 underbefälskår. Här har 
jag gått igenom samtliga protokoll mellan åren 1960-1970. 
Även här har jag letat efter handlingar och ärenden som stämmer 
överens med mina nyckelord. Dessa kårer är formellt lokala 
fackföreningar, men som kommer att framgå av mina undersök
ningar kan man inte likställa dessa med civila fackföreningar. De 
kårer som jag har undersökt har haft en mer fostrande roll i med
lemmarnas liv, även utanför själva arbetet. Därför tror jag att 
dessa källor är mycket bra för att studera befälskårernas manli
ga identiteter. Om vi skall titta på skillnader på dessa kårproto
koll kan man se att det skiljer lite i tydlighet och i noggrannhet. 
Underbefälskårens protokoll är prydligast, maskinskrivna, föl
jande alla formaliaregler och väldigt fullödiga. Underofficers
kårens protokoll är i stort sett lika prydliga, medan officerskå
rens protokoll är luddigare , handskrivna och ej så formella som 
de andra. I officerskårens protokoll har jag ej heller hittat lika 
många exempel som matchade mina nyckelord som i de andra 
protokollen. Detta gör att för officerskategorin har jag ej kunnat 
finna belägg lika bra som för de andra kårerna. 

Den tredje källan jag har använt mig av är i form av inter
vjuer. Detta har jag gjort framförallt för att få ett mer direkt 
människoperspektiv. Men för att dessa källor skall hålla så 
mycket som möjligt i trovärdighet har jag alltså haft för avsikt 
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att belägga dessa intervjuer med de andra två typerna av källor. 
Jag har ingående intervjuat sex militärer som har tillhört någon 
av de tre befälskårerna under 1960-talet. Samtalen har tagit 
mellan 50-80 min och allt är bandat på mikrokassetter. Däref
ter har jag skrivit ut dessa samtal på papper. Utskriften har un
derlättat strukturen under arbetet. Mikrokassetterna utgör 
dock huvudkällan. 

En vecka innan intervjun fick intervjupersonerna veta att vi 
skulle samtala om hur det var att vara befäl under 1960-talet. 
De hade alltså en vecka på sig att rekapitulera. I själva intervju
situationen har jag till viss del utgått från Annika Lantz bok In
tervju111etodik. Jag har använt en variant på den halvstrukture
rade intervjuformen. I korthet går den ut på att man utgår från 
ett antal frågor och utifrån dessa samtalar inom dess ram. Ef
tersom det var intressant att jämföra intervjuerna var det vik
tigt att samtala om samma saker.44 

Eftersom uppsatsen behandlar begreppen identiteter och 
111askuliniteter är också dispositionen indelad i dessa två be
grepp. Under dessa båda begrepp har jag fördelat mina fråge
ställningar med hjälp av nyckelorden. Dessa är professionalitet, 
hierarki, lojalitet och anda, kollektivet och individen, den fack
liga diskussionen, mässen och mässlivet, traditioner och ritua
ler, fostran och 111,ilitära värderingar, befälen och deras hustrur 
och till sist kvinnan i försvaret. 

De tre första frågorna handlar om identiteter, mer direkt 
knutna till yrkesidentiteten. De två sista frågorna är kopplade 
till maskulinitet och könsrelaterade frågor. För uppsatsen skall 
dock dessa två begrepp ej ses som helt skilda element. Under 
slutdiskussionen kommer de att sammanföras och analyseras. 
Identiteterna är ett verktyg för att spåra maskuliniteterna. 

Identiteter 

Professionalitet 

För underbefälen handlade det framförallt om fackmannakun
skaper, som till exempel motortjänst eller att utbilda kockar.45

Som ung furir arbetade man som instruktör på en pluton 
(30-50 man). Efterhand specialiserade sig de flesta till någon 
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särskild tjänstegren , exempelvis koktjänst. Detta fortsatte de 
med till pension eller så övergick de till mer administrativa 
tjänster såsom att vara kompaniadjutant eller tjänstgöra på nå
gon expedition. På en åtta timmars dag hade instruktören öv
ningar fyra av dessa , resten var förberedelsetid. I början av 
1960-talet var det en extrem befälsbrist så instruktörerna fick 
ofta större arbetsuppgifter än de var utbildade för. På den här 
tiden fanns det ingen arbetstidsreglering för militärer, vilket 
medförde att befälen jobbade tills de blev klara. Det var även 
arbetstid halva lördagen. Detta ändrades dock vid mitten av 
1960-talet då befälen började skriva tjänstgöringslistor, fick 
övertidsersättning m m. För alla befälskategorier var detta en 
stor revolution.46

Det var en relativt stor omsättning bland underbefälen efter
som många övergick till civila arbeten efter några år, ofta med 
anledning av låga löner.47 Underbefälskåren var också en slags
genomströmningskår för att bli underofficer, även om nålsögat 
var litet. Några kraftfulla kårordföranden på lokalplanet och 
ett starkt fackligt förbund höjde successivt kårens status. Un
derbefälen blev specialister på djupet i en snäv sektor. Framför
allt fanns det i kåren en överenskommelse om att man inte 
skulle göra bort sig utan vidmakthålla ett gott anseende. Där
för fann de sig i den här rollen , men ville samtidigt inte bli 
trampade på tårna bara för att de tillhörde den lägsta katego
rin.48 Detta betonade också I 4 underbefälskårs starka ordfö
rande , på posten i 13 år, rustmästare Sven "Lubbe" Eriksson 
vid kårens årsmöte den 5/2 1965: 

Öppnades mötet av ordförande som i sitt hälsningsanförande påtalade 
vikten av sammanhållningen inom en förening och medlemmarnas in
tresse att hävda sig såväl inom som utom arbetet. I och för att vi verk
ligen skall lyckas att bli respekterade och hållna som en verklig befäls
kår.49 

Detta att höja yrkesmedvetandet hos underbefälen påtalades 
också i Svensk underbefälstidning 1963: 

I armechefens underbefälsutredning 1951, på vilken 1952 års under
befälsreform grundades, gjordes bestämda uttalanden, att underbefäls
kåren skulle ges så meningsfyllda befattningar, bl.a. inom trupptjänstens 
område, att yrkesmedvetandet och därmed effektiviteten stärktes. 
Gruppchefs befattningarna i fred avskaffades och ersattes med begreppet 
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instruktör vid pluton. Dessa åtgärder måste ha haft stor betydelse för un
derbefälskåren och därmed effektiviteten i yrkesarbetet.50 

Att få upp yrkesstatusen, alltså att professionalisera sitt yrke, 
är något som underbefälskåren arbetat med sedan dess upp
komst i början av 1900-talet. 

Underofficerarna var också specialister men i ett bredare re
gister. De var oftast experter inom en tjänstegren såsom granat
kastartjänst, eldledningstjänst, stabs- och sambandstjänst 
med flera. De var också som regel minst plutonchefs ställföre
trädande. Medan underbefälen kämpade för att få respekt från 
de övriga kårerna hade underofficerarna en annan sitts. De fick 
genom sin kår respekt både underifrån och uppifrån. 

Urvalskriterierna för att avancera till denna kår var hårda. 
Det var flera moment, bland annat instruktörsskola I och II, 
samt betyg från två truppår. Hela tiden var det betyget med be
röm godkänt som gällde. Detta skulle skilja agnarna från 
vetet.51 Underofficerskåren skulle också alltid säga sitt och god
känna att underbefäl fick bli underofficersaspiranter. I kårpro
tokollen återfinns många sådana diskussioner. I regel godkän
des dock furirerna om de hade de formella krav som gällde, 
alltså betyget med beröm, godkänt. 

Diskussion angående från stabschefen inkommen skrivelse angående 
furirerna Mårtensson [ ... ] antagning till underofficersaspiranter hösten 
1961. Ordföranden orienterade om vederbörandes betyg och placering 
vid instruktörsskola II. Styrelsen beslöt att samtliga skulle förklaras 
lämpliga för antagning till underofficersaspiranter och kommendering 
till Försvarets läroverk.52 

De militära betygen måste alltså vara högre än de formella krav 
som fanns för att antas till officer. Därför blev underofficer'skå
ren en exklusiv klubb med samma inställning som underbefälen 
- vi ska minsann visa vad vi duger till - vi ska inte göra bort
oss vare sig uppåt eller nedåt. Disciplinen var mycket stark in
om kåren, som bevakade medlemmarna och hjälpte dem. Vid
en incident med någon inblandad från kåren kunde kollegerna
läxa upp vederbörande internt, men agera utåtriktat för att för
söka mildra händelsen. I övrigt var det underofficerarnas yrkes
skicklighet och erfarenhet som framförallt de yngre officerarna,
fänrikarna och löjtnanterna, hade en relativt stor respekt för.53 

Något som verkligen speglade professionaliteten var att det 

165 



ansågs vara under underofficerarnas värdighet att arbeta med 
sådana sysslor som hörde till underbefälskåren. Rågången mel
lan kårerna var ett uttryck för detta. På ett extra kårsamman
träde diskuterades följande: 

Delvis p.g.a underbefälsbristen har regementet i regementsorder 11/62 
fastställt att vissa underofficerare skall bestrida arbetsuppgifter som 
tillhör underbefälet. Bl.a. sergeant Roxå framhöll att I 4 sergeanter är 
utbildade till underofficerare och skall icke tjänstgöra såsom underbe
fäl eller i underbefälbefattningar. Protester skulle framföras till rege
mentschefen. 54 

Detta diskuterades även vid årsmötet: 

Fanjunkare E Johansson undrade om det hela inte var en drift med un
derofficerskåren. Han meddelade att uppgifter sammanföll med under
befälsuppgifterna och allt var en enda röra av motsägelser. Fanjunkare 
Sävenhed tyckte att eftersom underofficerskåren hade klagat så hade vi 
ett negativt förhandlingsläge, och han trodde att vårt arbete i fortsätt
ningen skulle bli ett byte med underbefältjänsterna. Han ansåg att vi 
måste gå in på linjen att det är lättare att avvara ett underbefäl i tjän
sten än en sergeant eller fanjunkare, vilka som regel är plutonchefer el
ler motsvarande.55 

Det var alltså utomordentligt viktigt att försvara sin status. Un
derofficerarna var så viktiga att de ej kunde avvaras. Det var 
deras argument. I en artikel i Den svenske underofficeren beto
nades att trupptjänsten måste uppvärderas som yrke både inom 
försvaret och ute i samhället: 

Den nya generationen underofficerare och underbefäl är förändrad. 
Fackligt medvetna, utåtriktade, beredda att ta sin del av samhällsan
svaret och absolut motståndare till nedvärderingar härstammande från 
gammalt feodaltänkande. De metoder som användes vid trupputbild
ningen under 40-talet har ingen aktualitet i dagens trupparbete om ut
bildningen skall bli effektiv.56 

Märk väl att artikelförfattaren skrev den nya generationen. 
Han fortsatte: 

Numera fordras av den skicklige: Ett perfekt personligt föredöme. 
Verklig yrkeskunskap, såväl teoretisk som praktisk. Människokänne
dom och pedagogisk utbildning. Fördjupad kunskap om modern per
sonalvård. Organisationsförmåga, skådespelartalang, humor m.m.57 

Att framhäva sin egen yrkesgrupp ingår också i professionalite
ten. När kårerna försökte få upp lönerna och jämförde sig med 
andra yrkesgrupper skulle de inte behöva skämmas. 

166 



Officerskåren erhöll sin respekt mer med automatik. De var 
inte i den positionen att de var tvungna att bevisa detta hela ti
den inför de övriga. De skilde sig också genom att de var mer 
skolade med studentexamen och olika officersskolor. Istället 
för yrkeserfarenhet spelade deras "akademiska" utbildning stor 
roll i deras status. Jämfört med de övriga befälskategorierna 
var de mer generalister än specialister. Officeren hade alltså 
mer överblick och allmänna kunskaper inom kompani och ba
taljon. Den kompetensen ökade successivt ju högre i hierarkin 
de kom.58 Unga officerare (fänrik och löjtnant) var framförallt 
duktiga på stridsverksamhet med pluton till kompani. 59

Många "nykläckta" fänrikar blev plutonchefer direkt, ofta 
med anledning av befälsbristen. För att bli fänrik krävdes drygt 
tre års utbildning. Under dessa å1; som även inkluderade värn
plikten som kompanibefälsvärnpliktig, ingick det en sommars 
praktik ute på pluton. Det var med andra ord inte mycket erfa
renhet fänrikarna hade. Det kan inte ha varit lätt att vara plu
tonchef och ansvarig för 40 soldater och underlydande fast an
ställd personal. 

Det var svårt men jag upplevde det aldrig så då. Det skulle vara så ba
ra, jag accepterade situationen. Men jag var ingen bra plutonchef för
sta året, absolut inte. Min ställföreträdare var däremot en erfaren un
derofficer, han var duktig i att gå ut och ta hand om plutonen, på ett 
helt annat sätt än jag.60 

Hierarki 

Inom underbefälskåren sågs rustmästaren som lumg. De yngre 
såg upp till honom, framförallt för att han var erfaren och spe
cialist. Som ung furir kunde man inte vara styv i korken.61

Det var svårt att vara ung och grön i en så pass sammanhållan
de struktur som kåren var. I en diskussion under ett årsmöte 
med I 4 underbefälskår visade de yngre befälen missnöje med 
att de äldre befälen ej hälsade ordentligt: 

Drogs upp av det yngre befälet angående det äldre underbefälets un
derlåtenhet att hälsa på de yngre kamraterna t.ex. vid besök på mäs
sen. Något beslut fattades inte, men den allmänna meningen var att en 
verklig förbättring i detta hänseende var med all rätt påkallat.62

Även de yngre befälen längtade efter respekt. Frågan var när de 
skulle få denna respekt. De var tvungna att förtjäna den och 
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det var inte lätt. 
Ändå var kåren som en familj. Den tog hand om sina med

lemmar och hjälpte behövande. Dessa tydde sig hellre till kåren 
än till regementet. 63 Det var täta skott mellan kårerna och 
längst till officerskåren: "Det fanns ett visst samarbete mellan 
underbefälskåren och underofficerskåren, sedan hade vi ett 
hopp upp till officerarna. "64 Ibland när det krävdes yttrande 
från kårerna angående något ärende samarbetade underbefäls
kåren vid enstaka tillfällen med underofficerskåren för att avge 
ett gemensamt svar.65 Det skall dock ses relativt. Med officers
kåren fanns det inget reellt samarbete. 

Ingvar Gustavsson påstår även att det fanns en skillnad mel
lan truppslagen avseende hierarkierna. Det här är alltså en syn
punkt utifrån en trängares och underbefäls perspektiv: 

På tilläggsförbanden typ Svea trängkår så var hierarkin och titlarna än 
större än inom infanteriet typ I 4. Inom infanteriet marscherade och 
övade befälet mer intimt med varandra. De fick ett naturligare förhål
lande mellan sig när de var ute i skogen. Däremot på T 1 var gränserna 
skarpare bl a på grund av att underofficerarna och officerarna red häst 
eller åkte bil, samtidigt som vi underbefäl fick cykla ut till övningsplat
sen. Jag tror därför att distansen vidhölls mycket mera hos oss än för 
infanteriet. 66

För att ytterligare illustrera hierarkin mellan kårerna från un
derbefälens synvinkel vill jag referera en artikel i Svensk under
befälstidning. Under ett nordiskt sjökadettmöte i Halmstad 
1960 bjöd staden officerare, underofficerare och kadetter från 
olika nordiska förband på middag med bal. De skickade däre
mot underbefälen tillsammans med de värnpliktiga att förlusta 
sig på dansbanan i Folkets park. 

Inget ont om folkparkerna och om dans i det fria, men tillhör man det 
militära befälet och de två övriga befälskategorierna är inviterade till 
en särskilt arrangerad middag, och är man lite äldre och lite mer stad
gad är kanske inte dansbanehägn riktigt vad man tänkt sig i ett offent
ligt representationssammanhang. 67

De lokala militära cheferna skyllde på kommunen och kommu
nen tillbaka på militären. Efter en tid kom det fram att det var 
chefen för sjökrigsskoleavdelningen som hade givit direktiven 
till kommunen att underbefälen skulle vara tillsammans med de 
värnpliktiga. 
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Personal från T 1 under lastning av ammunition från ett förråd vid en 
samverkansövning 1963. Vid T 1 utgjorde, till skillnad från vid I 4, han
terandet av den stora mängden fordon ett speciellt manlighetsideal. Det 
formade till stor del den särskilda trängidentiteten. 

Han trädde fram och förklarade helt frankt att det var väl ingenting att 
bråka om att rustmästare , förste tekniker, förste högbåtsmän o.s.v. ha
de hänvisats till folkparken. Det var i enlighet med vedertagna regler.68 

Denne sjöofficer skakade av sig denna händelse som en baga
tell. Underbefälskåren med sin yrkesstolthet kände sig däremot 
kränkt. 

Mellan kårerna umgicks man normalt inte på fritiden och ej 
heller vid raster och luncher. Det fanns tre olika mässar och det 
förstärkte ytterligare indelningen mellan kårerna. 

När man jobbade i kompanilaget eller i plutonslaget, då var förhållan
det bra mellan kategorierna, men det var ett formellt förhållande. Man 
markerade var man tillhörde, utan att sitta på höga hästar och vara 
märkvärdig. Men hade man arbetat ihop i några år så kunde man säga 
du även på 60-talet. Jag kan väl tänka mig att 50 % av underofficerar
na gjorde det. En del underbefäl var även kursare [började karriären 
samma år och kurs] som inte blivit underofficerare, så det blev natur
ligt. Uppåt var det värre. Undantaget var äldre kaptener och löjtnanter 
som började dua äldre fanjunkare som hade satt sig i respekt på grund 
av yrkesskicklighet. Men det förekom alltså samtidigt i samma rum att 
löjtnanten tilltalade en kadett för - du, Rolf och sedan vände sig till fu
riren som hade längre yrkeserfarenhet och tilltalade honom furiren. På 
den tiden var det dock naturligt.69 
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Att titulera personer är också ett gammalt arv som var vanligt 
även i det civila. Möjligen tog det längre tid för samhällsom
svängningarna och demokratiseringen i övriga samhället att få 
fotfäste i försvaret. 

I slutet av 1960-talet började underofficerarna ta med under
befäl till underofficersmässen. Det var dock stora kontroverser 
om detta. Till och med extra kårmöten inkallades där det be
stämdes att någon då och då kunde ta med ett underbefäl. 
"Men det är klart ... det blev ganska tyst i mässen när man tog 
med en furir dit. "70 Det var viktigt att det gick rätt till, då mäs
sen var en av symbolerna för kårens ställning och hierarki. Vem 
som helst fick inte beträda detta revir. 

Ordföranden orienterade om att vissa medlemmar hade klagat på att 
många icke medlemmar kom upp på mässen och utspisade. Samman
trädet beslutade att alla skulle orienteras om vilka bestämmelser som 
gäller för medtagande av gäster till mässen.7 1 

I Den svenske underofficeren förekom under 1960-talet en re
lativt livlig debatt angående titlar och hur man skulle tilltala 
varandra. Under slutet av decenniet märks en begynnande de
mokratisering i försvaret. Underofficersförbundets maktposi
tion gjorde att de även vågade kritisera överbefälhavaren i den
na debatt. Underofficerarna var aktade av officerskåren, och 
behövde ej vara rädda för att kritisera. Som fackförbund hade 
de också denna att protestera: 

Du, ÖB! Överbefälhavaren har vid ett besök i Örebro uttalat sig för en 
du-reform inom försvaret, rapporteras det. Vid närmare kontroll av 
uppgiften visar det sig emellertid att ÖB endast tänker sig att gå halva 
vägen till denna reform: de som har högre rang säger du till dem som 
har lägre. Det är smått förbluffande att ÖB tydligen tror att en sådan 
ordning kan uppfattas som ett steg mot demokratisering. För alla män
niskor utanför det militära är det bara allt för uppenbart att ÖB:s re
form skulle upplevas precis på rakt motsatt sätt mot vad han förestäl
ler sig. Men rädslan för en verklig du-reform inom det militära är an
tagligen så djupt förankrad att de panikkänslor som nu redovisas inför 
gemensamma mässar skulle förstärkas till rena fanflykten om de för
hållanden som är normala på många andra arbetsplatser infördes i det 
militära.72 

Vad hade då den högsta kategorin befäl, officerarna, för syn på 
det här med hierarki? "Ja, hierarkin var viktig, skitfänrik sa 
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man ju. "73 När officerarna var fänrikar vågade de knappt fika 
på mässen. Det förutsattes av de äldre att de skulle vara ute i 
fält och öva soldater. Det förekom många tillfällen då dessa 
unga officerare istället smet upp på kadettmässen för att slippa 
de hårda kommentarerna. Först när de blev äldre löjtnanter 
började de betraktas som rumsrena i de äldre officerarnas 
ögon. Ofta var det så att subalternofficerare74 var du och bror

med varandra. Det spelade ingen roll att löjtnanten varit officer 
i kanske 13 år. Kaptener var också du och bror med äldre löjt
nanter. Men kaptenen lade inte bort titlarna med en yngre offi
cer förrän denne blivit en "gammallöjtnant" (cirka 10 år i 
tjänst) eller kapten. Kaptenen sa du till fänriken men fänriken 
fick inte säga du tillbaka, även om det fanns undantag.75 Åter
igen var de yngre tvungna att förtjäna respekten, som de inte 
fick gratis. Hierarkin var sträng men oftast lika mot alla. Alla 
visste var de hade varandra. 

Vad gäller förhållandet mellan befälskategorierna berättar 
Eric von Boisman följande: 

Jag kommer ihåg en gång som ung fänrik när jag var på skjutbanan att 
en rustmästare kom fram till mig, han ville att jag skulle hjälpa honom 
med någonting. Då anhöll han vördsamt till fänriken om att jag skulle 
hjälpa honom, Han uppträdde väldigt vördnadsfullt hur man nu skall 
säga. Jag var ju egentligen en skit, fänrik och grön. Han var gammal 
med 20-30 års erfarenhet och ändå talade han underdånigt till fänri
ken. Detta var ju ett uttryck för hur det var, men jag har inget minne 
av att man såg ned på någon annan för det.76 

Som underbefäl var man underställd en officer. En erfaren och 
äldre rustmästare var fostrad i detta beteende. Han visste sin 
plats och var van därvid. 

Lojalitet och anda 
För underbefälen och även för underofficerarna var det sam
manhållningen i kåren som var det viktigaste. Den behövdes ef
tersom de tillhörde gräsrötterna .  77 

Vi var tvungna att stå enade mot de övriga kategorierna därför var kam
ratskapet väldigt viktigt. Man visste var man hörde hemma och man 
hjälpte och ställde upp för varandra. Vi var gamla erfarna män som tog 
hand om de yngre och lärde upp dem. Ja, vi uppfostrade dem. Vi hade 
inget direkt stöd från överheten och någon personalavdelning. 78 
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För underofficerarna innebar lojalitet och anda i första hand 
att de skulle göra ett bra jobb med kvalitet. De skulle inte göra 
bort sig, utan visa att de platsade i sin kategori. I andra hand 
var det lika viktigt att de höll ihop kollegialt och hjälpte varan
dra inom kåren, som att utåt göra ett så bra arbete som möj
ligt. 79

Visst slängde man skit nedåt på oduglingar och skit uppåt mot snörpi
ga officerare som egentligen inte kunde det de försökte. Men det var 
inget allmänt, utan lojaliteten och hårandan var snarare ett bevis på att 
vi höll ihop denna duktiga kategori och att man var beroende av oss, 
vi skulle göra ett bra jobb. 80 

Kårandan framkom också vid I 4 underofficerskårs årsmöte 
1960: 

Ordföranden framförde i ett varmhjärtat tal sitt tack till kårmedlem
marna för det gångna verksamhetsåret och hoppades att medlemmar
nas förtroende och lojalitet skulle komma den nya styrelsen till del un
der kommande arbetsår, for att styrelsen skall kunna lösa alla svåra 
problem för kårens och medlemmarnas bästa. Förvaltar P Gredby 
framförde medlemmarnas tack till kårstyrelsen och han var övertygad 
att styrelsen skulle lösa alla problem på ett förståndigt och lugnt sätt 
och framförallt alltid ha kårens bästa för ögonen. Till sist förklarade 
ordföranden sammanträdet avslutat. 81 

De höll varandra om ryggen och stöttade varandra, även vid 
privata problem som spritmissbruk: 

Jag vet att de som hade sådana problem togs om hand bättre i vår kår 
än ute i det civila. Där har vi den här kårandan, det kollegiala. Man 
yppade vissa saker inom mässens väggar och inom kåren, exempelvis 
tillrättavisades vederbörande om han hade gjort något fel. Men när 
man skulle offentliggöra ärendet utanför kåren var det silat och tillrät
talagt. Det var nog typiskt för alla tre kårer. 82 

Återigen visas hur viktigt det var för kårerna att ta hand om 
medlemmarna oavsett vad det var. Detta vittnar flera av infor
manterna om. Även Svensk underbefälstidning tog upp alko
holproblem, bland annat i olika insändarbrev: 

Han är en parasit som fördärvar samarbetet och arbetsglädjen, i hem
met för sina närmaste, på arbetsplatsen, inom föreningen - kåren ... 
Men han skall ha hjälp av oss andra. Det är vi som skall få honom att 
inse det felaktiga och vanskliga i hans beteende, vi skall uppmuntra 
och stödja honom, väcka nya intressen för honom. Och i detta kamrat
arbete ingår också att undvika att fresta honom.83
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Efter att ha studerat de tre kårtidningarna kan jag konstatera 
att det var Svensk underbefälstidning som verkade mest öppen 
och vågade dra fram detta problem. För de högre kårerna kun
de det säkert betraktas lite mer som ett känsligt område, inget 
att annonsera högt om. 

Kårprotokollen visar att underbefälskåren brydde sig om an-
dra privata problem också: 

Sekreteraren har framfört föreningens beslut att bidraga med 500 kr 
till rustmästare G Larssons rekreationsresa som ordinerats honom med 
anledning av hans sjukdom. G Larsson framförde sitt tack för visad 
omtanke och kommer att meddela om och när nämnd resa inträffar. 84 

Vad var då lojalitet och anda för officerskåren? 

Generellt månade vi om regementssamhörigheten, regementets histo
ria, regementets fana med segernamnen. Hela tiden i utbildningen på
talade vi det här att det var viktigt att vi var med på det här slaget och 
att vi skulle vara lika duktiga som våra förfäder. 85

Det var väl först och främst officerare som talade om lojalitet 
med regementet. En officer förde regementets fana vid olika ce
remonier. Som officer utbildades man också till att alltid vara 
lojal mot uppgiften. Uppgiften var till för att lösas. 86 

Varje regemente hade skapat en viss anda med traditionsföre
mål som minnesstenar, fan01; historiska krigsskådeplatser, uni
formsdetalje1; under sin existens. Detta var tydligt vid I 4 som 
hade funnits i över 400 år: 

Vi bar ett fint märke på axlarna, T 1 hade ju bara en etta som exem
pel. Det ligger i vårt yrkes natur att jobba mycket med andan. Vi skall 
gå i döden för det vi jobbar med och då måste man ha en samhörig
hetskänsla med något som är lagom stort. Jag tror att få officerare/sol
dater slåss för Sverige, det är för stort. Man slåss för regementet. 87 

Officersförbundsbladet innehåller många artiklar om förbands
anda och disciplin. 88 På så sätt skiljer sig kårtidningarna åt. I 
Svensk underbefälstidning finns bara en enda artikel som direkt 
kan hänföras till disciplin, anda och lojalitet som kan kopplas 
till regementet och överordnade. 89 Här är det inte frågan om 
den andra familjära andan som lyfts fram tidigare. Dessutom 
är artikeln skriven av en överstelöjtnant. I Den svenske under
officeren finns ingen liknande artikel. 
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Jag tolkar detta som att även om officerarna inte talade om 
någon direkt kåranda torde regementsanda/förhandsanda hm
na likställas med detta. Regementet var kåren för dem på ett 
helt annat sätt än för de andra kategorierna som mer identifie
rade med sig själva och sin befälskår. Regementsandan var 
mest förbehållen officeren. 

Kollektivet och individen 

Värdet som individ var inte högt skattat i någon av de olika be
fälskategorierna, särskilt inte för ett ungt och oerfaret befäl. 
Att som enskild individ komma med nya idcer var inte lätt i hi
erarkin. Man skulle flyta med och göra likadant som de äldre 
kollegerna. En fänriks åsikter och initiativ var inte mycket vär
da, och viftades oftast bort som nonsens av de äldre officerar
na.90 Individens betydelse ökade med högre rang och grad. 

Det var viktigt att alltid gå tjänstevägen och att gå till kåren, 
gärna direkt till kårordförandena som hade stor makt. Gick 
man förbi någon eller fel väg i hierarkin så blev det "smäll på 
fingrarna" .91 Om någon gjorde det, vilket var mycket sällsynt,
blev det "rättegång" inom kåren och skarp tillrättavisning: "Så 
här gör man inte kollegor emellan utan det här är saker som 
handläggs inom kåren."92 Detta var dock något som befälen
vid denna tidpunkt accepterade fullt ut som något naturligt. 
Kårmedlemmarna var "lite livegna" .93 

I kårtidskrifterna nämns det ingenting direkt om detta. Däre
mot märks ett par fall i kårprotokollen, vilket kanske inte så 
konstigt. Det är på den lilla och lokala arenan som sådana ären
den oftast uppstår och uppmärksammas. fall från underbe
fälskåren och ett från underofficerskåren har återfunnits. Det 
står inte direkt vad ärendena handlade om, men kårerna tog 
bestämt avstånd från dessa enskilda initiativ, och särskilt mot att 
de inblandade hade skickat skrivelser direkt till förbundet: 

Rustmästare Sydboms skrivelser till och från förbundet studerades. 
Styrelsen beslutade att om ej Sydbom ändrat sitt ställningstagande den 
25/4 kommer förslag angående uteslutning ur föreningen föreläggas.94 

I underofficerskåren fanns ett liknande fall där en enskild med
lem hade skrivit till förbundet. Kåren hade då gjort egna skrivel
ser till förbundet för att ta avstånd från denna enskilda medlems 
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säraktion.95 Kårmedlemmen fick sedan inför hela kåren göra av
bön och be om ursäkt för det inträffade. Han klarade sig från 
uteslutning, dels genom denna avbön, dels eftersom han nyss 
pensionerats.96 Vid ett senare inkallat extra kårmöte höll ord
förande Gösta Andersson ett brandtal om lojalitet till kollektivet 
(kåren): 

Ordföranden framhöll att de splittringstendenser som framträtt är en 
felaktig metodik. Att gå ur förbundet, att sända anonyma skrivelser 
gagnar icke något ändamål, det tjänar icke vare sig de enskilda med
lemmarna eller förbundet på. Han framhöll vidare att kåren måste stå 
enig bakom förbundet och stödja detta på allt sätt.97 

Detta betonar ytterligare att befälskåren var viktigast och star
kast som ett lwllektiv. Det accepterades inte att enskilda indivi
der gick förbi kåren. Kanske kan det uttryckas att de skulle 
"rätta in sig i leden". 

Den fackliga diskussionen 

Jag skall inte gå in i detalj hur de olika förbunden arbetade. 
Däremot vill jag plocka fram några exempel som skildrar dem. 
Mina antaganden härleder jag ur den rådande hierarkin: 

,. att underbefälskåren som den lägsta kategorin kämpade för 
att bli accepterad och få drägligare arbetsförhållanden 

• att underofficerskåren som mellankategori kämpade för att
närma sig officerarnas status

• att officerskåren som den högsta kategorin kämpade för att
bevara sin status

För underbefälskåren blev förbundet som fackligt organ myck
et starkt. Den strävade efter drägligare arbetssituation för un
derbefälen, bland annat genom en egen mäss. Det lyckades ef
ter mycket slit vid mitten av 1960-talet. Andra arbetsförhållan
den de arbetade för att förbättra var situationen på övningar. 
När underofficerarna och officerarna oftast bodde inomhus 
fick underbefälen alltid bo i tält med de meniga. Att ligga ute i 
tält var inte så roligt när man var i 40-årsåldern. Detta förhål
lande ändrades först i slutet av 1960-talet.98 

Något annat som var viktigt för I 4 underbefälskår var 
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arrestfrågan. Där skulle underbefälen dela arrest med de värn
pliktiga. Eftersom underbefälen tillhörde en riktig befälskår 
blev det viktigt att distansera sig från de värnpliktiga.99 Även 
om det inte var vanligt att befälen satt i arresten var det en tyd
lig principiell fråga. Underbefälen skulle behandlas lika som de 
andra befälskategorierna. 

Ett centralt tema i Svensk underbefälstidning var att under
befälen skulle ges mer drägliga arbetstider och få lön för arbe
tet.100 Tidningen gjorde även ett stort nummer av att lönerna ej 
var konkurrenskraftiga jämfört med den civila arbetsmarkna
den.101 Det var mycket därför det rådde underbefälsbrist häv
dade underbefälskåren. Som exempel kan nämnas att det 1961 
var 1 079 vakanser av totalt 4 428 tjänster i armen inom un
der befälskåren, 102 

Under hela 1960-talet diskuterades tjänsteställningsfrågan 
och hur befälssystemet i försvaret skulle förändras. Denna för
ändring gjordes sedan successivt under 1970- och 1980-talen. 
Jag har dock inte för avsikt att redogöra för denna process, 
utan vill endast lyfta fram några drag i befälskårernas åsikter 
om detta under 1960-talet. Här vill jag koncentrera mig på hur 
underofficers- och officerskårerna såg på detta. 

Den svenske underofficeren skrev att en ändrad benämning 
av underofficerskåren hade starka motiv i kårens ändrade ut
bildning och utnyttjande i den nya befälsorganisationen. De 
menade vidare att exempelvis benämningen kompaniofficerare 
eller specialofficerare kunde övervägas att gälla. De aktiva un
derofficerarna hade i krigsmakten uppgifter och tjänsteställning 
som motsvarade subalternofficerarnas (fänrikar och löjtnan
ter).103 Det som låg i bakgrunden för de förändrade arbetsupp
gifterna, framförallt för underbefälen och underofficerarna, var 
utredningen Armens befäl, som kom 1959. I denna hävdades 
bland annat: "I fredsorganisationen bör underofficerarna så 
snart deras utbildning och trupptjänst givit dem härför nödvän
dig kompetens placeras som plutonchefer i utbildningstjän
sten."104 Till ovanstående refererade också Den svenske under
officeren i en artikel där förbundet begärde officerstitlar till sin 
kår.105 Att döma av mängden artiklar var detta en mycket vik
tig fråga för kåren. De ville höja sin status och komma närmare 
officerskårens nivå i hierarkin. 
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I anslutning till att underofficerarna krävde officerstitlar 
skickade officersföreningen I 4 en skrivelse till Svenska officers
förbundet . I denna skrev de att underofficerarna icke borde få 
officerstitlar: "För att ytterligare inskärpa sin ståndpunkt i den
na fråga avstår OF I 4 från att lägga fram förslag till andra tit
lar där kaptenstiteln ingår. "106 På lokal nivå kände sig således 
officerarna hotade, och ville bevara hierarkin som den var. 

Skillnaden på Officersförbundsbladet och på de andra kår
tidningarna är relativt markant. Här märks inte den speciella 
kampandan som för de lägre kategorierna. I Officersförbunds
bladet betonades mer lojalitet och fostran . Det fanns dock ett 
antal artiklar där missnöje yttrades över att officersyrket för
sämrades både i status och i trivsel. Olika förmåner togs bort 
och andra gamla förmåner fick delas med de andra kategorier
na, även civila arbetsgrupper. Som exempel försvann mässup
passarna och en speciell högtidsuniform förbjöds . 107 Även 
Svenska officersförbundet kritiserade tjänsteställningsutred
ningen i en artikel där de tyckte att officeren nedvärderades. 108 

Då officersförbundet och i synnerhet utredarna i tjänsteställningsfrå
gan helt synes gå i ledband från försvarsministern och inte med större 
framgång kunnat bevaka den vid krigsskolan utbildade officerens in
tressen, synes radikalare åtgärder bli nödvändiga. 109 

Så löd ett inlägg i debatten av en enskild officer. Vilka radikala 
åtgärder han skulle vidtaga framgår inte. 

De olika kårernas fackliga diskussioner stämmer överens 
med de antaganden jag gjorde i början av detta avsnitt . De 
stämmer även med Torn Ericssons avhandling I fosterlandets 
tjänst. Skillnaden är tidsperioden och olika sakförhållanden; 
istället för anställningsvillkor handlar det här mer om drägliga
re arbetsförhållanden och status. 

Mässen och mässlivet 

Mässen var en symbol för kårens status och många traditioner 
utövades där. För underbefälskåren var dock dessa traditioner 
inte lika utvecklade eftersom den under lång tid hade räknats 
till manskapet och därför endast hade en "bakficka" (ungefär 
som ett kafferum) till marketenteriet som rnäss.110 Efterhand 
som underbefälskåren höjts upp till en riktig befälskår ökade 
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kraven på egna mässar. 111 Detta debatterades mycket i Svensk 
underbefälstidning: 

Förbundet aktualiserade i likalydande framställningar till cheferna för 
armen, marinen och flygvapnet redan 1949 om bättre mässar 
för underbefäl med vederlikar. Utgångspunkten var då underbefälsan
ställningens omvandling till ett yrke och att den omvandlingen också 
på längre sikt skulle komma att innebära betydligt äldre folk i under
befäls ställning.112 

De ville stärka sin identitet som yrkesmän och mässen blev ett 
medel för detta: 

Underbefälsförbundet har sedan några år tillbaka igång en aktion, som 
syftar till åt den egna personalgruppen åstadkomma hyggliga mässar. 
Aktionen har varit upphängd i underbefälets nya ställning (såsom en 
fullvärdig befälskår) och har till följd härav syftat till dels att frikoppla 
underbefälsmässarna från marketenterierna dels att få till stånd en 
mässtandard i stort sett likvärdig (med skäliga prutningar betingade av 
underbefälets inplacering i hierarkien) med officerarnas och un
derofficerarnas. vissa avseenden och till vissa delar har vi haft fram
gång i våra strävanden. Men i mångt och mycket har det varit kärvt 
och besvärligt. 113 

I 4 underbefälskår hade genom åren haft sin mäss i marketente
riet och det kunde inte accepteras underbefälen, Precis som vid 
de flesta regementen i Sverige i början av 1960-talet påbörjades 
en omlokalisering av denna. I samma veva som Lv 2 lades ned 
och A 1 flyttade till Linköping (1962-1963) kom I 4 underbe
fälskår och A 1 underbefälskår överens om att samsas om en 
mäss i ett av de gamla bostadshusen på A 1:s område . Detta 
var ett stort projekt som leddes framförallt av kårordförandena 
och deras närmaste ledamöter. Initiativet till detta arbete kom 
också från kårerna, inte från regementena eller deras chefer. 
Det främsta motivet till att göra på detta sätt var att mässen 
skulle bli klar snabbare än om de skulle vänta på regementenas 
förslag. Kårerna ville även höja standarden på den blivande 
mässen genom att två kårer skulle dela kostnaden.114 

När väl mässen blev klar "drabbades" även underbefälskå
ren av revirtänkande. Precis som för de andra kårernas mässar 
fick inte vem som helst besöka denna mäss för att den skulle 
känna exklusivitet såsom en aktad befälskår. Tillträde till mäs
sen föreslogs och fastställdes att endast tillåtas för medlemmar 
ur I 4 och A 1 underbefälförening, gäster från andra förbands 
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underbefälsföreningar samt värnpliktiga underbefäl av lägst fu
rirs tjänstegrad.115 De bestämde även att utlåning av mässen 
skulle vara "ytterligt restriktivt", varvid respektive kårstyrelse 
skulle ge tillstånd för varje tillfälle. 116 

Även om underbefälskåren låg lägst i hierarkin fanns en ka
tegori med ännu lägre i rang på regementet - de civilanställ
da.117 Det är inte uppsatsens syfte att undersöka deras situation 
och perspektiv gentemot befälskårerna, men det skall kort be
röras hur befälen såg på dem. Militärerna umgicks inte alls 
med de civilanställda. "De var redskap helt enkelt om jag ska 
uttrycka mig slarvigt." 118 Det fanns tillfällen då just civilan
ställda försökte låna mässen. "En framställning från förråds
man Karlström A 1, angående lån av mässen i samband med 
50-årsdagsfirande avslogs utan diskussion."119 Detta är ett ex
empel på hur befälen såg på de civila. Underbefälskåren hade
nu uppnått en högre status och måste då slå vakt om denna, i
det här fallet genom mässen.

Underofficerskåren hade observerat att underbefälskåren fick 
en ny mäss och därmed blev underofficerskårens mäss som sta
tussymbol hotad. Skulle verkligen underbefälen ha en finare el
ler lika fin mäss som underofficerskåren? 120 Mässen var alltså 
mycket viktig för att symbolisera kårens plats i hierarkin. 

Under 1963 pågick det en debatt och diskussion om att slå 
ihop alla mässar till en mäss. 121 Enligt Svenska officersförbun
det och Svenska underofficersförbundet var militären emot det
ta, ända från överbefälhavaren ned till underbefälskåren. Man 
trodde att underbefälskåren borde vara emot det med tanke på 
sin nya ställning.122

Värdet av dessa mässtraditioner är svårt att mäta, men åtminstone be
träffande officer- och undernfficerskårerna skulle en radikal ändring av 
dessa traditioner sannolikt åstadkomma stark opposition. För under
befälskårerna kan traditionssynpunkter ännu icke betyda så mycket, 
då underbefälskårernas nuvarande status icke är så gammal. Förän
dringar av underbefälskårernas tidigare mäss- och matsalsförhållanden 
har medfört och bör leda till ändringar till det bättre. 123 

179 



Traditioner och ritualer 

Eftersom underbefälskåren knappast hunnit skapa sig några 
traditioner kommer koncentrationen ligga på de övriga befäls
kategorierna. 

Det var ett stort steg att bli underofficer. Hade nu furiren 
passerat nålsögat till att bli underofficersaspirant skulle han ac
cepteras och invigas i underofficerskåren. Sommaren innan as
piranten skulle börja på Försvarets läroverk , eller i de fall den 
civila kompetensen var klar, på Armens underofficersskola 
bjöds han in till underofficersmässen för att där träffa kårord
föranden och mässchefen på en sillunch. Vid detta tillfälle för
bereddes aspiranten för att mässen skulle vara hans hem. Det 
viktigaste av allt var att de skulle lägga bort sina titlar. Genom 
att göra detta blev aspiranten upptagen i kåren och skulle 
stärkt i ryggen kunna åka till Uppsala, där båda skolorna var 
lokaliserade, för studier. 124

På T 1 fanns liknande traditioner, men hierarkin var ännu 
striktare. En av Anders Hills kamrater av samma årskull i Upp
sala var trängare. Han klarade dock inte av skolan så efter två 
och ett halvt år kom han hem underkänd och förblev underbe
fäl. Han blev då kallad till styrelsen för underofficerskåren för 
att där ta tillbaks titelbortläggningen. Han blev furiren igen. 
Många reagerade på den här behandlingen och Hill själv trod
de inte att så hade kunnat hända på I 4, även om I 4 var kon
servativt jämfört med andra regementen. 125 

För officerarna började traditionsutbildningen redan då de 
som kadettsergeanter fick gå på mässen. Där fick de lära sig 
hur officeren skulle uppträda, vad som förväntades av en ung 
officer, skyldigheter m m. Det fanns en särskild fänriksofficer 
som hade till uppgift att utbilda kadetterna i "officersbeha
vior". Han var också den som tog en och annan kadett i örat, 
läxade upp honom och talade om var skåpet skulle stå. 126

Officerskåren hade ett system för uppvaktning. Som ny fän
rik välkomnades man, framförallt under fänrikens första häst
middag, årets stora bal för officerare. När officeren gifte sig 
fick han en bröllopsgåva, på SO-årsdagen uppvaktades han, när 
han slutade blev han avtackad och när han dog skänktes en 
krans till begravningen. Hela livet från fänrik till döden följdes 
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han åt av kåren. Det fanns strikta regler för hur detta skulle gå 
till genom regementsinstruktionen och officerskårens interna 
instruktion.127

För officeren var det vanligt att flytta och tjänstgöra på and
ra regementen, framförallt för de som var i karriären. Som ny
tillkommen till ett regemente förväntades han göra en visit nå
gon söndag till alla i officerskåren (ej alla på en dag, utan visi
terna skulle spridas ut på fler söndagar). Detta innebar att han 
kom med sin fru (om han var gift) hem till en officerskollega 
där de bjöds in på exempelvis ett glas sherry och några kex. De 
hälsade och pratade i 20-30 minuter för att sedan gå. Var de 
man tänkte besöka inte hemma skulle officersparet lägga ett vi
sitkort i brevlådan vilket markerade att de hade varit där. Det 
här var ett sätt för att få kontakt, både för officerarna och för 
fruarna. När de sågs senare på till exempel höstmiddagen kän
de de igen varandra. Det fungerade som ett socialt nätverk.128 

"Jag tror att det här grundar sig på vårt behov av gemenskap. 
När en officer med sitt förband drar ut i fält, vem tar då hand 
om familjen."129 Om officersfamiljerna hade knutit ihop ett 
nätverk i fred kunde det även fungera i krig. Officersänkorna 
skulle ta hand om varandra. 

Maskuliniteter 

Fostran och några militära värderingar 

Den allmänna uppfattningen bland befälen var att de unga 
värnpliktiga skulle fostras till bättre medborgare i samhället. 
De skulle fostras från pojkar till män.130 Detta att de skulle ut
vecklas till bättre medborgare var något Gustavsson upplevde 
konkret när han var med och utbildade en drivmedelspluton. 
Av 55 värnpliktiga var 39 straffade, av vilka huvuddelen hade 
dömts för misshandel. "Det var en slags fostran och det var ju 
inte så förbannat roligt alla gånger att ha göra med dessa ung
domar. "131 

Det förekom många olika sorters synonyma uttryck att poj
karna skulle bli män, exempelvis "Pojkar skall inte gråta, man 
tål mycket mer än vad ens mamma tror". Även många förkle
nade uttryck användes till en soldat som inte tog i ordentligt: 
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"Vad är du för jäkla fruntimmer, mes eller jäkla kärring" . 132 De
värnpliktiga skulle bli män och soldater, och den veke jämför
des med det svagare könet. Värnplikten betraktades också som 
en frigörelse från mamman: "Han blir karl och självstän
dig. "133

Officersförbundsbladet hade många artiklar om olika slags 
fostran, från soldatnivå upp till officerens. Samma tendens 
fanns inte i de andra kårtidskrifterna. I sitt avskedstal till be
fälskårerna berörde en avgående generallöjtnant ungdomspro
blemen och befälens ansvar för ungdomens fostran: 

Vi har ett mycket stort och speciellt ansvar i detta hänseende. Huvud
delen av den manliga ungdomen passerar årsklassvis under värnplikts• 
tiden genom våra händer. För många av dem är den tiden deras första 
möte verklig ordning och disciplin. Även av den orsaken är det 
viktigt att vi från första början strängt håller därpå.134 

Det som tagits upp hittills i detta avsnitt berör befälens attityd 
till de värnpliktiga. Men även befälen hade en gång gjort värn
plikten och råkat ut för samma beteendemönster. Detta fortsat
te även efter de hade klarat värnplikten och blivit befäl. De 
skulle fostras vidare till duktiga militärer och män. Också på 
kårmöten diskuterades fostransfrågor: 

Ordföranden orienterade mötet angående vikten av att de äldre inom 
föreningen i större utsträckning ger yngre medlemmar sitt stöd inte ba
ra i motgångar utan även i ordningsfrågor. Förste armetekniker 
Pettersson meddelade att på ett rekryteringsmöte ca 1960 förelåg ett 
förslag att målsmän borde utses för de unga .135 

De unga befälen skulle alltså fostras i rätt riktning, vilket också 
hänger ihop med hierarkierna. De unga skulle lyda de äldre och 
utvecklas som det var brukligt för ett befäl, alltså att ej utan
för ramarna. 

I några artiklar i Officersförbundsbladet beskrivs vad som me
nades med officersfostran. Detta var en viktig sak t ex för kapte
nen Claes-Göran Landergren, lärare på Krigsskolan Karlberg. 
Eftersom denna skola utbildade officersaspiranter kan hans syn 
på officersfostran möjligen ses som generell för officerskåren. 
Landergren fastställde att officerskåren utgjorde kärnan och 
ryggraden i de olika befälskategorierna. Därför skulle det vara 
viktigt att officeren fostrades på ett korrekt sätt. De allmänna 
officersegenskaperna skulle vara motståndsvilja , plikttrohet, 
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hederlighet, lojalitet mot över- och underordnade och mot kam
rater. Även föredömligt uppträdande i och utom tjänsten samt 
god fysisk kondition och god psykisk stabilitet krävdes. För att 
uppnå detta i officersutbildningen var det viktigt att de äldre 
kamraternas och lärarnas levande föredöme utgjorde grunden 
för all officersfostran. Här går väl möjligen att göra liknelsen att 
aspiranten skulle bli officer medan pojken skulle bli man. 

Mycket hårda och ansträngande övningar krävs för att sätta den fysis
ka konditionen och den psykiska motståndskraften på verkliga prov. 
De blivande officerarna skall behänna färg och förmås visa sina hart. 
Övningar av jägarkaraktär kan ge den erforderliga hårdheten. Det är 
därvid viktigt att under dessa strapatsrika och realistiska övningar 
lämna utrymme för officersaspiranternas ledaregenskaper. 136 

Befälen utbildades och arbetade för att leda trupp i krig och 
göra det på ett så bra sätt som möjligt. Detta präglade mycket 
av deras sätt att tänka. Som befäl skulle man klara av olika 
slags påfrestningar. En hel del av befälen i befälskårerna var 
också med i ett krig vid denna tidpunkt, Kongokriget .  Krigets 
miljö var sannolikt närmare för befälen än gemene man kanske 
tror. 

Att befälen hade lyckats att utbilda sina soldater var ett av 
måtten på ära och duglighet. "Istället för krig var det ära i ut
bildningsresultaten och att det var låg procent i avgångarna av 
soldater." 137 Ett annat sätt för att mäta ära och mod var att re
gementena och kårerna anordnade olika slags tävlingar såsom 
skytte, löpning, orientering och annan idrott. Här framkom 
den speciella kårandan och regementsandan. Om regementet 
hade lyckats i någon tävling blev man stolt över detta. Det blev 
som en symbolhandling att vinna ett armemästerskap. Befälen 
visade för övriga regementen att de var duktiga. Istället för att 
vinna ett slag i ett krig vann regementet en skyttetävling. Rege
mentets fana sattes på kartan, kanske man kan säga. 138 

Att få ära var en viktig sak för regementets och kårernas 
identiteter. När regementet tävlade suddades också gränserna 
mellan kårerna ut till viss del. Regementets ära var då viktigare 
än kårens, även om respektive kategori höll på sina tävlande. 
"Det var en extra höjdare om det var en underofficer som 
vann. Samtidigt fick jag äkta glädje om en från regementet 
vann. "139
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Deltagande i idrottstävlingar var ett typiskt tillfälle då kåranda och för
handsanda frmnlwm, men det innebar också att bekräfta ett manlighetsi
deal. Samtliga befälskårer testades mot krigets krav med hjälp av en täv
ling. På bilden, tagen vid en fälttävlan i Mjölbytrakten 1966, syns I 4-
officerama kapten Äke Sagren (i mitten) och major Rune Svanström (t h). 

Tävlingarna inom regementet skulle visa på kårens duglighet: 

Diskuterades frågan hur vi skall höja standarden i fråga om prisskjut
ningsresultaten i den årliga tävlingen mellan befälskårerna. Det beslu
tades att propaganda skulle spridas bland kårens medlemmar for att 
tillgodose kårens anseende bland befälskårerna i fråga om prisskjut
ning och att påminna medlemmarna om det pris som finnes uppsatt 
mellan befälskårerna. 140 
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Gruppen/kollektivet/kåren/regementet var det viktigaste, där 
individen ingick som en kugge i systemet. För att vinna en strid 
behövdes hela förbandet. Det var av vikt att befälen platsade i 
detta kollektiv, alltså att de klarade av de fysiska kraven. 

I grunden låg också krigets krav, att alla skulle ha en grund
fysik. Just detta uttryck, krigets krav, var något som användes 
medvetet. Befäl och soldater skulle inse allvaret i att utöva fy
sisk aktivitet för att klara olika strapatser. De skulle helt enkelt 
vara fältdugliga. För att gruppen skulle ha framgång i olika 
strapatser krävdes att alla i gruppen var lika tränade. Framför
allt var det viktigt för befälen att de klarade de fysiska kraven, 
om de underlydande skulle få förtroende för dem. Det fanns 
oskrivna regler som innebar att som befäl skulle man inte krä
va av någon en prestation som man inte kunde prestera själv.141

Det var uttryck för en slags respekt för de underlydande och 
kan ses som ett fostransmoment för både befäl och soldater. 

Ara skapades också av vilket truppslag som man tillhörde. 
Det fanns en slags infanteriidentitet och en slags trängidentitet, 
och båda truppslagen försökte hävda dem. Skillnaden var att 
infanteriet var en stridande enhet och trängtrupperna en under
hållsenhet. Följaktligen ansåg sig infanteristen vara tuffare och 
mer manlig än trängaren, eftersom han hade ett skitigare och 
mer fysiskt krävande jobb. Förklenade uttryck såsom "hanlot
tor" och "sittkissare" tillhörde jargongen. Även om det mest 
var på skoj låg ett visst allvar i detta. Den som inte tillhörde ett 
stridande förband jämfördes med det kvinnliga könet. Trängar
na kastade också sten tillbaka och skämtade att infanteristen 
var en svartfotsindian som inte behövde motorfordon. De kun
de också skämta om att det måste vara fel i huvudet på en in
fanterist som sätter sig på en cykel när det fanns varma bilar. 
För dem var det exklusivt att transportera sig med fordon, och 
det gav dem en sorts manlighet.142 Båda dessa truppslag hade 
typiska manliga identiteter, men dessa skilde sig åt. 

En annan central symbol var givetvis uniformen. Den hade be
tydelse för identiteten och var således viktig för manligheten. 
Uniformens prakt hade dalat under 1900-talet. Under 1960-talet 
infördes dessutom ett nytt uniformsystem (rn/60 som daglig 
dräkt och m/59 som fältuniform) som ytterligare nedtonade det 
militaristiska med ännu mindre glans och mer slätstrukenhet. 
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Den gamla högtidsuniformen (m/ä) upphörde också att gälla. 
Det hände von Boisman när han gick i uniform m/60 på central
stationen i Stockholm att han ibland förväxlades med ett stads
bud. Löfgren troddes vara busschaufför, kanske för att m/60 
hade en viss blå ton. Allmänheten i Linköping var tidigare van 
vid den gamla uniformen som var grå. Därför kunde det ibland 
komma fram personer till Löfgren för att fråga när bussen 
gick.143 Detta var knappast upplyftande för en stolt officer i ar
mens tjänst. 

Jag har tidigare visat i avsnittet att i manliga miljöer kan en 
svag person förlöjligas genom att kallas för kärring m m, en 
anspelning på det kvinnliga könet . Även anspelningar på att ej 
vara vuxen förekom. Tygtekniska kåren, en facktillhörighet in
om underbefälskåren, hävdade: "Från medlemmar i tygteknis
ka kåren har framförts missnöje med utformningen av kårens 
knappar till uniform m/60. De nya knapparna hör mera hem
ma på barnkläder och liknande. "144 Att liknas vid barn hotade 
följaktligen deras manlighet. 

Under 1960-talets senare del förekom det olika pacifist- och 
vänsterrörelser. Detta märkte också befälen när de var ute i det 
civila iklädda uniform. Många rynkade näsan åt dessa "dårar" i 
uniform som levde i en annan värld.145 "Under slutet av 1960-ta
let var jag en av dem som tog av sig uniformen till och från arbe
tet för att slippa glåporden av allmänheten."146 Internt i försva
ret var ändå uniformen ett manlighetsattribut. Även om manliga 
symboler för makt togs bort, exempelvis kopplet, fanns det kvar 
vissa emblem på den som var viktiga. Den utvisade vilket trupp
slag man tillhörde, alltså om man var infanterist eller trängare. 
Den viktigaste symbolen av alla var nog märket som bestämde 
vilket regemente bäraren tillhörde. Många regementen hade bara 
en siffra som beteckning, och andra hade speciella symboler. Det 
anrika I 4 hade en granat på axeln. Ju mer speciella symboler 
som bars på uniformerna, desto mer exklusiva betraktade bärar
na sig själva. Livgrenadjärerna var stolta över sin symbol och 
samtidigt lite nedsättande mot nummerregementena. "Jag tillhör 
inget sånt här nummerrege111ente. "147 

Ett annat fall när man kände stolthet över uniformen var vid 
befordran, och en ny grad fick sättas på axelklaffen. Därmed 
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växte befälen med graden och den utvisade att de dög som be
fäl.148 

Befälen och deras hustrur 

Enligt mina intervjuobjekt var de flesta befälsfruar hemmafruar 
i början av 1960-talet. Förändringen att fler började arbeta 
kom under slutet av decenniet.149 Detta innebar inte ett så stort 
problem för underbefälskåren och underofficerskåren, som var 
mer stationära på regementet. En del underbefälsfruar arbetade 
också i köket på regementet.150 Värre var det för officerarna
som var tvungna att flytta runt bland militära skolor och rege
menten ute i landet. Underbefäl och underofficerare berördes 
men inte alls i lika stor skala. Ändå är det framförallt i under
officerarnas och underbefälens tidskrifter detta uppmärksam
mades. Det kan bero på att det ännu inte bland officersfruarna 
var så många som arbetade. Redan 1962 skrevs det om detta 
problem: "Förvärvsarbetande hustru försvårar personalförflytt
ningar." 151 Undersökningen berörde aktiva officerare, underof
ficerare och underbefäl. Avsikten var att utnyttja resultatet 
{bl a hur många procent av fruarna som arbetade, här 44 %) 
som grundval för att pröva vilka åtgärder, som kunde och bor
de vidtagas för att minska den enskildes svårigheter i samband 
med de förflyttningar som tjänsten krävde.152

Jag skall här inte gå in på detalj vad utredningen kom fram 
till. Däremot är det värt att notera att den gjordes i en positiv 
anda för att hjälpa vederbörande familjer så mycket som möj
ligt. Det berodde också på att många skolor och regementen 
låg i obygden där det i praktiken var omöjligt för hustrun att få 
arbete, utom möjligen i köket eller på skrivcentralen. 

Som tidigare berörts ville familjerna knyta ett nätverk mellan 
sig. Detta gjorde också fruarna både i officerskåren och i under
officerskåren. Däremot fanns inte denna tradition i underbefäls
kåren eftersom denna kår var en genomströmningskår och följ
aktligen hade svårare att behålla några traditioner. 153 Officers
fruarnas klubb var ett kvinnligt nätverk för att umgås. 
Överstinnan, som ordförande , förväntades hålla ihop officers
kårens damer. De träffades på mässen för olika sorters samkväm 
där de lärde känna varandra. 154 Även inom officersfruarnas 
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värld existerade alltså samma slags hårda hierarki där någon 
skulle vara chef. 

Även underofficerskåren hade en hustruklubb som träffades 
på mässen för symöten, basarer och liknande. Även dessa fruar 
kände sig exklusiva, de var ju underofficersfruar. Deras män var 
de utvalda som hade passerat den hårda kontrollen från under
befäl till underofficer. Detta gjorde att även fruarna kände sig ut
valda. Även här fanns en hierarki med ordförande. 155 Underoffi
cerskåren utnyttjade damklubben för anordnande av fester och 
framförallt för barnjulfesten. "Styrelsen har kontaktat damklub
ben för att få deras hjälp med barnjulfesten. Damklubben är vil
lig att hjälpa till."156 När det gäller barnjulfesten kanske det är 
typiskt att kvinnor och barn ansågs höra ihop. Således tycktes 
det omanligt för militärer att anordna barnfester. 

Kvinnan i försvaret 
För mig var kvinnan en annan sorts varelse man umgicks med på friti
den. Som man var mycket vördsam emot exempelvis som man behand
lade en älskarinna, hustru, mor och dotter. Men aldrig som en jämbör
dig arbetskamrat eftersom jag aldrig upplevde en sådan situation . 157 

Så här beskrev en av officerarna kvinnans roll i försvaret . Kvin
nans uppgift var att laga mat i köket och att skriva ut papper 
på skrivcentralen. Som befäl på 1960-talet kom männen nästan 
aldrig i kontakt med dessa kvinnor. Framförallt inte som ungt 
befäl där kompaniet/plutonen var den primära arbetsplatsen. 
Där fanns det bara män som luktade svett och spottade snus .158

Eftersom livet inom ett regemente var så pass mansdomine
rat och hårt med många manliga traditioner och krav kunde 
befäl inte utföra vilka sysslor som helst. Att sköta ett omanligt 
arbete som att vara köksbiträde eller kontorsbiträde skulle 
uppfattas som förklenande och omanligt. Det var en anledning 
till att det fanns kvinnliga köksbiträden och kontorsflickor. 
"De var ett tillbehör, om man skall uttrycka det slarvigt, i det 
stora maskineriet." 159

De flesta befälen märkte alltså aldrig av kvinnorna. "De höll 
sig till sitt och vi till vårt. " 160 De befäl som hade mest med dem 
att göra var adjutanterna, dvs de befäl som bl a skötte de värn
pliktigas löneutbetalningar och deras matbeställningar. 
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Jag fick ta dem lite annorlunda, var tvungen att lirka lite med dem. Det 
gick inte bara att ge dem order som jag gjorde med de andra på kom
paniet. En del husmödrar var också väldigt besvärliga att hantera.161 

Att kvinnor fick bli befäl inom armen blev aktuellt först i bör
jan av 1980-talet, men redan 1968 smög sig kvinnodebatten in 
i försvaret. Flygvapnet var först med att vilja ha kvinnor som 
befäl, mycket tack vare befälsbristen. 162 Detta debatterades fli
tigt i kårtidskrifterna, framförallt i Den svenske underofficeren 
men även en del i Officersförbundsbladet. I denna fråga skicka
de underofficersförbundet en skrivelse till alla lokala kårer för 
att de skulle säga sitt angående kvinnliga befäl i flygvapnet.163

Flygvapnet var normalt väldigt avlägset - en helt annorlunda 
försvarsgren utan någon direkt anknytning till regementena i 
Linköpings armegarnison - så befälen reagerade inte så mycket 
på detta. Vissa befattningar inom flygvapnet betraktades också 
som omanliga, exempelvis meteorologer. Det viktiga var det 
som hände inom regementet och inom armen.164 I 4 underoffi
cerskår svarade dock på denna skrivelse: 

Förslaget innebar att föreningen ansåg berört ärende ytterligt kompli
cerat och synnerligen svårbedömt enligt de premisser som uttalas i che
fen flygvapnets skrivelse. Vittomfattande specialföreskrifter och un
dantagsbestämmelser, som kommer att ställa det tilltänkta kvinnliga 
befälet i särställning, torde med all säkerhet komma att bli nödvändi
ga. Med anledning av vad som ovan sagts anses att framlagt ärende 
bör bli föremål för ytterligare och mera djupgående studium, varför 
föreningen förnuvarande inte anser sig böra ta ställning i ärendet.165 

Frågan var uppenbarligen så känslig att de ej vågade ta ställ
ning i ärendet. Skulle kvinnorna verkligen få komma in i för
svaret som befäl var det säkert många som frågade sig. Det 
blev alltså en stor debatt om detta i Den svenske underoffice
ren. Förbundets inställning var att bara inte kvinnorna skulle få 
stridande uppgifter kunde det accepteras. 166 Sådana uppgifter 
för kvinnor var vid den här tiden också helt främmande i befä
lens sinnesvärld och något helt otänkbart. 167 
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Analytisk slutdiskussion 
I denna avslutande analys ämnar jag föra diskussionen avseen
de identiteter och maskuliniteter vidare i ett teoretiskt perspek
tiv. 

Baumans teori om den kollektiva identiteten som han bygger 
upp kring begreppet vi och de kan naturligt sättas in i min un
dersökning. Vi skulle då stå för den egna kåren. Precis som för 
Baumans vi-grupp karaktäriserades kåren av en trygghetskäns
la. Befälen visste var de hade varandra inom kåren, och det var 
den naturliga hemvisten. De skulle då stå för de andra kårerna, 
som man inte kunde eller ville tillhöra beroende på vilken kate
gori man tillhörde. De andra kårerna hade man inte så mycket 
kontakt med, särskilt inte under raster och fritid, precis som 
för Baumans de-grupp. De hade andra traditioner och ritualer. 
På så sätt var bilden av dem vag och fragmentarisk. 

För att det skulle finnas utrymme för en vi-känsla inom den 
egna kåren var det i det här fallet tvunget att det skulle finnas 
andra kårer. Kåren härledde sin identitet gentemot de andra kå
rerna i en antagonistisk relation med dess motsats. Enligt Bau
mans teori förstärktes kårandan och identiteten genom att de 
andra kårerna fanns. För att inte denna trygga identitet skulle 
hotas måste gränserna till de andra bibehållas. Mässarna var 
stora symboler för hierarkin och de kan också spegla detta 
konkret. Mässen var ett revir för den egna kåren. 

Enligt undersökningen betraktades kåren som en slags familj 
där man tog hand om varandra, speciellt inom de två lägre ka
tegorierna. Detta skulle kunna liknas med Baumans idealfamilj. 
Det är en plikt inom idealfamiljen att hjälpa, om någon med
lem behöver hjälp. En för alla, alla för en var säkert ett uttryck 
som kårerna skulle ha ställt upp på. 

Bauman menar i sin teori att det finns olika storlekar på vi
grupperna. Ju större grupp desto större omfattning av predikan 
för denna grupp, så att medlemmarna skulle förstå att de skulle 
vara lojala och goda medlemmar i kollektivet. Undersökningen 
kan direkt visa att så var fallet, då kårordförandena ofta predi
kade för sina medlemmar. Lite annorlunda var fallet för office
rarna. Här var det regementschefen som framförallt sporrade 
till regementskänsla och plikt och officersmoral. Officerarnas 
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kåranda var mer kopplad till regementet. Principen var dock 
densamma, men officerskåren och regementet var i stort sett 
samma företeelse. 

Precis som enligt Baumans resonemang var det viktigt att 
försvara kårmedlemmarna mot de andra. Kåren tillrättalade 
och tonade ned dåliga händelser som en medlem hade gjort. 
Bauman menar vidare att utöver att beskydda sina medlemmar 
är det viktigt att bestraffa medlemmar som går utanför ramen i 
gruppen. Det har undersökningen också visat. Höll sig inte kår
medlemmarna inom kollektivet och flöt med strömmen kunde 
de hotas med uteslutningar m m. Enskilda initiativ var alltså ta
bu. Det fanns dock undantag; de högre officerarna, exempelvis 
översten, agerade mer självständigt. Även när någon kårmed
lem hade gjort bort sig, exempelvis genom att vara påverkad av 
alkohol och skämt ut sig, agerade kåren. Medlemmen försvara
des utåt, men gavs en reprimand inom kåren. Samtidigt ville de 
hjälpa den drabbade. Han tillhörde ju familjen. 

För att göra en jämförelse med Kvarnströms teori om nivåin
delningarna har jag försökt att sätta in även denna teori i min 
analys. Jag har därför konstruerat en liknande nivåindelning 
som Kvarnström har gjort, men anpassat den till min under
sökning: 

Nivå 

5 

4 

3 

2 

1 

vi-i-försvaret
vi-i-armen
vi-inom-regementet
lägre befälskårer
yrket

-''De'' 

civila utanför försvaret 
andra försvarsgrenar 
de som tillhör andra regementen 
högre befälskårer 
andra yrken 

Den första och lägsta nivån utgörs alltså av en identitet som är 
knuten till yrket som militärt befäl. Man distanserar sig från al
la andra yrken. Det militära befälet hade en annan yrkesidenti
tet än den civila förrådsmannen på regementet. 

Den andra nivån knyter identiteten till kåren gentemot de 
andra kårerna. Den starka hierarkin är i fokus med sin spe
ciella kåranda. Professionaliteten är ett viktigt inslag. Office
ren hade den akademiska utbildningen jämfört med de två 
lägre kategorierna som istället spelade på sin yrkeserfarenhet. 
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Underofficerarna hade även passerat ett extra nålsöga för att 
bli respekterade som yrkesmän. 

Den tredje nivån skulle här bestå av en regements- eller för
bandsanda. Vi på det här regementet är förmer än andra rege
menten, exempelvis nummerregementena. Denna känsla och 
identitet kände alla tre kategorier. Officerarna hade dock en 
speciell samhörighetskänsla med regementet. Regementsidenti
teten stärktes ibland för alla kategorier när det arrangerades 
idrottstävlingar eller övningar. Då kunde hierarkierna inom re
gementet suddas ut tillfälligt. Furiren var imponerad av löjt
nanten och vice versa. Då var det vi mot de andra regementena. 

På den fjärde nivån knyts identiteten till försvarsgrenen gent
emot de andra två, marinen och flygvapnet. Även här utgörs 
identiteten av alla tre befälskategorier inom armen. Det kunde 
även manifesteras i idrottstävlingar såsom militärmästerskap 
där hela försvaret deltog. Armens befäl skulle vara bättre än de 
andra. En del av marinens och flygvapnets arbetsidentiteter an
sågs också lite omanliga. Det var inte tufft eller manligt att sitta 
i ett flygledartorn eller att vara meteorolog i marinen. 

Den slutliga fe1nte nivån utgörs av att vara försvarsanställd 
kontra vara anställd utanför försvaret, dvs vi i försvaret mot ci
vilisterna ute i samhället. Det var något särskilt att vara an
ställd i försvaret, där man gjorde sin plikt gentemot landet. 

Liksom i Kvarnströms resonemang speglar nivåindelningarna 
här styrkan i identiteterna. Ju lägre nivå desto starkare identitet 
och ju högre upp desto starkare behov av en kärna av upprätt
hållare som propagerar identiteten. För att bibehålla identiteten 
i de olika nivåerna krävs det att man påminns om att man till
hör den här gruppen. I första nivån behövs det inte så mycket 
påminnelser och propaganda. Ju högre upp i nivåindelningen 
desto abstraktare blir identiteten, och någon måste påminna 
om den. Några enkla exempel: på andra nivån var det kårord
föranden som påminde om identiteten, för officerskåren skulle 
det även fungera med översten. På tredje nivån var det rege
mentschefen/översten som höll tal för regementet: På fjärde var 
det chefen för armen och på femte nivån var det överbefälhava
ren. 

Precis som Kvarnström har gjort i sin avhandling kan jag 
koppla dessa befälskårer till ett maskulinitetsperspektiv. 
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Regementet och/eller kåren utnyttjade den manliga identiteten 
för att förstärka regements- och kårandan. Detta gjordes med 
olika traditioner och riter som var typiska för manliga sällskap, 
exempelvis fester med alkohol, tävlingar, tuff attityd eller lik
nande. På detta sätt blev också yrkesidentiteten i stort sett sy
nonym med den manliga identiteten. Detta var också naturligt 
eftersom denna yrkesvärld var en typiskt manlig värld. Det var 
mannen som skulle försvara bygden och fosterlandet. 

Kvarnström och framförallt Connell menar att det finns oli
ka sorters manliga identiteter, beroende på situationen och yr
kesidentiteterna. En kategori har ett hårt och skitigt jobb, ex
empelvis stationskarlar och gruvarbetare, och en annan katego
ri sitter framför datorer eller liknande. Detta kan jag även se i 
min undersökning. För trängbefälet var det manligt att ha 
många fordon. För infanteristen motsvarades det av att de hade 
ett mer fysiskt krävande jobb med många fotmarscher. 

Befälskårerna var kollektiv som kan betecknas som en hege
monisk maskulinitet enligt Connells resonemang. De hade ock
så ett gemensamt manlighetsideal som legitimerade dessa män 
en maktställning. Dessa befälskårer kan utgöra exempel på oli
ka former av relationer som Connell uttrycker det. Det fanns 
både dominans och underordning i deras hierarkiska system. 
Som exempel på underordning kan jag lyfta fram att det an
vändes många förklenande uttryck om den som inte klarade de 
manliga kraven - ej orkade prestera fysiskt. Han hånades med 
uttryck som kärring, morsgris och klenis. Det behövde inte 
bara handla om fysiska prestationer. Det kunde också handla 
om att någon var oteknisk och inte kunna behärska ett motor
fordon. Det var alltså viktigt att följa med strömmen och 
prestera lika bra som de andra befälen och följa de kollektiva 
identiteterna. 

Jag skall slutligen lyfta fram några punkter kring maskulini
tet. I Blombergs avhandling skapades en maskulin logik med 
starka inre lojalitetsband. Det var inne i organisationen gruv
arbetarna lärde sig att bli män. Dessa lojalitetsband kan direkt 
överföras till befälskårerna och deras kåranda. Det var i kårer
na fostran skulle ske till bra befäl och män. Även i Blombergs 
undersökning förekom det skillnader i de manliga identite
terna. De maskulina identiteterna måste studeras specifikt för 
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varje målgrupp och situation. Den hegemoniska maskuliniteten 
skiftar beroende på vilken målgrupp det handlar om. 

Resonemanget om att pojkar skall bli män har även Ljung
grens gymnaster och Nilssons scouter råkat ut för. Armen skul
le, precis som dessa, fostra män av pojkar. De skulle härda dem 
till goda män, till bättre medborgare och/eller till bättre befäl. 
Denna fostran sköttes också uteslutande av män. 

I Sörensens studie av husarerna fanns det ett manlighetsideal 
kopplat till en manlighetsdyrkan. Grova vanor såsom vulgärt 
språk, vålds- och alkoholromantik användes. I min studie av 
befälskårerna i Linköping har jag inte funnit samma grova ide
al. Förmodligen beror det på att det skiljer 60 år i tiden. Även 
om försvaret var en konservativ organisation hade det efter
hand givetvis påverkats av samhället i övrigt. Detta kan åter
igen förklaras av existensen av olika manlighetsideal i olika his
toriska kontexter. Maskuliniteten är föränderlig enligt Connell. 

Resics avhandling om de amerikanska soldaterna handlar 
mycket om olika slags krigarvärderingar. Det var manligt att 
vara soldat. Mod och ära var viktiga begrepp för dessa solda
ter. Även här diskuteras i termer av att bli soldat cir att bli man.

Även om mina befälskårer inte var i krig var det viktigt med 
mod och ära. De ville visa vad de gick för i hårda övningar, 
idrottstävlingar och dylikt . Ära for befälskårerna och regemen
tet var utomordentligt viktigt för det manliga egot och den kol
lektiva identiteten. 

Slutligen kan jag konstatera att denna studie av de tre befäls
kårerna under svenskt 1960-tal visar att blottläggandet av 
identiteterna och dessas maskulina drag är en viktig del i vår 
förståelse av olika kollektivs historia. 

194 



Noter 

2 

4 

5 

7 

9 

Denna text är en förkortad version av författarens C-uppsats i histo
ria framlagd vårterminen 2000 vid Linköpings universitet. 
I 4 underbefälskår, utgående och inkomna skrivelser 1958. Skrivelse 
som underbefälet Svensson (fingerat av hänsyn till personen ifråga) 
skickade till styrelsen för I 4 underbefälskår. Linköpings föreningsar
kiv. Även om skrivelsen ligger utanför undersökningens tidsperiod lig
ger den väldigt nära. Aktörernas identiteter 1958 var de samma som 
under 1960-talet. Jag kommer att diskutera detta vidare under av
gränsningar. 
Jämthagen, Sidney (red): Fältjägarna 350 år - 1646-1996. En jubi
leumsbok utgiven i samband med Fältjägarnas 350-års jubileum. För
svarsmakten. Östersund 1996. Selander, Bengt m fl (red): Kungl. Svea 
livgardes historia. Del 5. 1719-1976. Stiftelsen för Svea livgardes his
toria. Stockholm 1976. Björck, Rolf m fl (red): Kronobergs regemente 
under 1900-talet. Kronobergs regementes historiekommitte. Växjö 
1996. Hellström, Sven, och Carlin, Fredrik: Samtal om Linköpings 
garnison. En minnesbok. Linköping 1997. Hösten 2000 utgavs en an
tologi över Livgrenadjärregementets 1900-talshistoria: Hellström, 
Sven m fl (red): Livgrenadjärregementet i slutet av en epok. Kommit
ten för Livgrenadjärregementets historia. Linköping 2000. Eftersom 
den kom ut efter denna uppsats färdigställande har den således ej an
vänts. 
Hellström 1997, s 58. 
Stadin, Kekke: "Militär i det civila samhället", i Helmfrid, Curt W 
(red): Polacksbacken - en gammal lägerplats. Polacksbackens historie
kommitte. Uppsala 1982. 
Ericsson, Tom: I fosterlandets tjänst. En studie i den svenska arme
underbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922. Umeå universitet. 
1978. 
Hellspong, Mats: "Fältgrått och khaki. Om 1900-talets svenska arme
uniformer som tidsspegel". Rig 1987:2. 
I antologin Livgrenadjärregementet i slutet av en epo!?. finns ett kapi
tel som till viss del berör militärens maskuliniteter. Det är historikern 
Björn Horgby som gjort en bildanalys av fotografier avseende militä
rens kroppsspråk i olika tidsskeenden under 1900-talet (Horgby, 
Björn: "Manlig disciplin och entydighet - militärt kroppsspråk", i 
Hellström, Sven (red): Livgrenadjärregementet i slutet av en epok. 
Kommitten för Livgrenadjärregementets historia. Linköping 2000: 
s 288-305). För vidare studier avseende maskulinitetsteorier kan jag 
även hänvisa till Dietrichson, Johan: "Mansforskning. En begrepps
och teoridiskussion", Socialhistoria i Linköping, nr 14, 2001. 
Sörensen, Thomas: Det blänkande eländet. En bok om Kronprinsens 
husarer i sekelskiftets Malmö. Malmö 1997. 

195 



10 Resic, Sanimir: American Warriors in Vietnam. Warrior Values and 
the Myth af the War Experience During the Vietnam Wai; 
1965-1973. Lund 1999. 

11 Bauman, Zygmunt: Att tänka sociologiskt. Korpen. Göteborg 1992: 
s 49-88. 

12 Bauman, s 53. 
13 Bauman, s 5 6. 
14 Bauman, s 59-60. 
15 Bauman, s 49-88. 
16 Kvarnström, Lasse: Män i staten. Stationskarlar och brevbärare i sta

tens tjänst, 1897-1937. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 
1998. 

17 Kvarnström, s 172. 
18 Kvarnström, s 176. 
19 Kvarnström, s 171-194. 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Connell, Robert W: Maskuliniteter. Daidalos. Göteborg 1999. 
Connell, s 48-50. 
Connell, s 56-58. 
Connell, s 101. 
Connell, s 101. 
Connell, s 102. 
Connell, s 103. 

27 Blomberg, Eva: Män i mörke1: Arbetsgivare, reformister och syndika
lister - politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940. Alm
qvist & Wiksell International. Stockholm 1995. 

28 Blomberg, s 31-32. 
29 Blomberg, s 345. 
30 Blomberg, s 343. 
31 Blomberg, s 342-346. 
32 Ljunggren, Jens: Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighets

projekt 1790-1914. Brutus Östlings bokförlag Symposion. Eslöv 
1999. 

33 Ljunggren, s 10. 
34 Ljunggren, s 22-23. 
35 Ljunggren, s 24-26. 
36 Nilsson, Bo: Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik. Bo-

rea. Umeå 1999. 
37 Nilsson, s 55-57. 
38 Nilsson, s 35-36. 
39 Sörensen, s 13, 16. 
40 Sörensen, s 191-192. 
41 Resic, s 8-10. 
42 Resic, s 11. 
43 Resic, s 169. 

196 



44 Lantz, Annika: Intervjumetodik - den professionellt genomförda in
tervjun. Studentlitteratur. Lund 1993: s 21. 

45 Intervju 2000-04-05 med Ingvar Gustavsson (f 1941). Underbefäl,
tillhörde T 1. Han blev furir 1960. 

46 Intervju 2000-04-05 med Anders Hill (f 1942), underofficer, tillhörde
I 4. Han blev furir 1961, och skolade in i sig underofficerskåren 
1966. 

47 Gustavsson, Ingvar.
48 Hill, Anders.
49 I 4 underbefälskå1; årsmötesprotokoll 5/2 1965, § 1. LiFA.
50 Svensk underbefälstidning, nr 4/1963, s 5.
51 Hill, Anders.
52 I 4 underofficerskår, styrelseprotokoll 3/7 1961, § 3. LiFA.
53 Hill, Anders.
54 I 4 underofficerskår, protokoll extra kårsammanträde 19/1 1962, § 6.

LiFA. 
55 I 4 underofficerskår, årsmötesprotokoll 21/3 1962, § 6. LiFA.
56 Den svenske underofficeren nr 3/1960, s 60.
57 Den svenske underofficeren nr 3/1960, s 61.
58 Intervju 2000-04-11 med Eric von Boisman (f 1939). Officer, tillhör

de I 4, utnämnd fänrik 1961. 
59 Intervju 2000-04-06 med Carl-Henric Löfgren (f 1941). Officer, till

hörde I 4, utnämnd fänrik 1963. 
60 von Boisman, Eric.
61 Intervju 2000-04-07 med Arne Kling (f 1945). Underbefäl, tillhörde

I 4, blev furir 1967. 
62 I 4 underbefälskår, årsmötesprotokoll 2/2 1962, § 22. LiFA.
63 Gustavsson, Ingvar.
64 Kling, Arne.
65 I 4 underbefälskår, protokoll kårsammanträde 7/6 1961, § 8. LiFA.
66 Gustavsson, Ingvar.
67 Svensk underbefälstidning nr 8/1960, s 5.
68 Svensk underbefälstidning nr 8/1960, s 6.
69 Hill, Anders.
70 Hill, Anders.
71 I 4 underofficerskår, protokoll höstsammanträde 11/11 1970, § 11.

LiFA. 
72 Den svenske underofficeren nr 11/1964, s 227. 
73 Löfgren, Carl-Henric.
74 Från franska språket, benämning på fänrikar och löjtnanter i klump

enligt gammal sed. 
75 Löfgren, Carl-Henric.
76 von Boisman, Eric.
77 Kling, Arne; Gustavsson, Ingvar; Intervju 2000-04-10 med Karl-Erik 

Johansson (f 1927). Underbefäl, tillhörde Lv 2 till 1962 och därefter 

197 



A 1. Han började som volontär 1947 för att under 1950-talet uppgra
deras till underbefäl med reformen 1952. 

78 Johansson, Karl-Erik. 
79 Hill, Anders. 
80 Hill, Anders. 
81 I 4 underofficerskår, årsmötesprotokoll 21/3 1960, § 18. LiFA. 
82 Hill, Anders. 
83 Svensk underbefälstidning nr 7/1962, s 5. 
84 I 4 underbefälskår, styrelsemötesprotokoll 5/5 1969, § 9. LiFA. 
85 von Boisman, Eric. 
86 von Boisman, Eric. 
87 von Boisman, Eric. 
88 Officersförbundsbladet nr 6/1961, s 123; nr 9/1961, s 206; nr 

1/1962, s 13; nr 7/1965, s 153; nr 2/1966, s 42; nr 4-5/1968, s 96. 
89 Svensk underbefälstidning nr 7/1963, s 14-15. 
90 von Boisman, Eric. 
91 Hill, Anders. 
92 Hill, Anders. 
93 Hill, Anders. 
94 I 4 underbefälskå1; styrelsemötesprotokoll 19/4 1968, § 10. LiFA. 
95 I 4 underofficerskår, styrelsemötesprotokoll 2/5 1960, § 4. LiFA. 
96 I 4 underofficerskår, styrelsemötesprotokoll 25/8 1960, § 3. LiFA. 
97 I 4 underofficerskå1; kårmötesprotokoll 2/5 1961, § 7. LiFA. 
98 Johansson, Karl-Erik; Gustavsson, Ingvar. 
99 I Tjänstereglemente för krigsmakten (TjRK), fastställt 1960, hade en 

ny indelning av krigsmaktens personal fastlagts. Underbefälen ingår 
därefter som en särskild tjänstegrad liksom övrig fast anställd perso
nal. Denna uppgift är hämtad ifrån underbefälsföreningens utgående 
och inkomna skrivelser 1961, betecknad: Till Försvarsväsendets Un
derbefälsförbund, 2512 1961. Se angående dessa reformer Svensk un
derbefälstidning nr 8/1961, s 5. 

100 Svensk underbefälstidning nr 4/1962, s 16. 
101 Svensk underbefälstidning nr 5/1961, s 12. 
102 Svensk underbefälstidning nr 1/1961, s 14. 
103 Den svenske underofficeren nr 10/1962, s 193. 
104 Armens befäl. Befälsordningen vid infanteriet med principiell tillämp

ning på övriga truppslag. 1954 års befälsutredning. SOU 1959:23, 
s 243. 

105 Den svenske underofficeren nr 9/1967, s 171. 
106 I 4 officersförening, skrivelse till Svenska officersförbundet, 31/8 

1967 (tillsammans med kårprotokollen). LiFA. 
107 Officersförbundsbladet nr 3/1965, s 62. 
108 Officersförbundsbladet nr 1/1969, s 6. 
109 Officersförbundsbladet nr 7/1968, s 167. 
110 Gustavsson, Ingvar. 

198 



111 Upphöjningen till en riktig befälskår verkställdes framförallt genom
1952 års underbefälsreform. Redan 1944 hade dock ett antal beställ
ningar för långtjänstunderbefäl tillkommit inom volontärsystemets 
ram. Innan dessa reformer hade alltså underbefälen bara en visstids
anställning och likställdes med manskapet. SOU 1959:23, s 18. 

112 Svensk underbefälstidning nr 1/1961, s 9.
113 Svensk underbefälstidning nr 8/1961, s 5. 
114 I 4 underbefälskå1; kårmötesprotokoll 29/5 1962, § 4. LiFA.
115 I 4 underbefälskå1; gemensamma möten med A 1:s underbefälskår an

gående mässen, 13/4 1965, § 12 och 8/9 1965, § 14. LiFA. 
116 I 4 underbefälskår, gemensamma möten med A 1 :s underbefälskår an-

gående mässen, 13/4 1965, § 17. LiFA. 
117 Hill, Anders.
118 Hill, Anders.
119 I 4 underbefälskå1; protokoll från den mässtyrelse som bildats mellan

I 4 och A 1 (dock samma skrift som de övriga kårprotokollen) 16/5 
1966, § 9. LiFA. 

120 I 4 underofficerskår, styrelsemötesprotokoll 6/3 1963, § 8. LiFA.
121 Kungl fortifikationsförvaltningen hade begärt direktiv rörande ut

formningen av mässanordningarna vid förband där nybyggnad skulle 
ske (därför kom debatten igång). Officersförbundsbladet nr 3/1963, 
s 138. 

122 Officersförbundsbladet nr 3/1963, s 138.
123 Den svenske underofficeren nr 9/1963, s 204.
124 Hill, Anders.
125 Hill, Anders.
126 Löfgren, Carl-Henric.
127 von Boisman, Eric.
128 von Boisman, Eric.
129 von Boisman, Eric.
130 Hill, Anders; Gustavsson, Ingvar; von Boisman, Eric.
131 Gustavsson, Ingvar.
132 von Boisman, Eric.
133 von Boisman, Eric.
134 Officersförbundsbladet nr 5/1961, s 101.
135 I 4 underbefälskå1; kårmötesprotokoll 1/3 1968, § 17. LiFA.
136 Officersförbundsbladet nr 9/1961, s 206-207.
m Hill, Anders. 
138 Hill, Anders; von Boisman, Eric.
139 Hill, Anders.
140 I 4 underofficerskår, styrelsemötesprotokoll 13/9 1961, § 5. LiFA.
141 Hill, Anders; Löfgren, Carl-Henric.
142 Kling, Arne; Hill, Anders; Löfgren, Carl-Henric.
143 von Boisman, Eric; Löfgren, Carl-Henric.

199 



144 I 4 underbefälskår, inkomna och utgående sk rivelse1; skri velse 10/9 
1961. LiFA. 

145 Hill , Anders ; Gustavsson, Ingvar. 
146 Hill , Anders . 
147 Löfgren, Carl-Henric. 
148 Hill, Anders ; Gustavsson, Ingvar. 
149 von Boisman, Eric; Hill , Anders ; Gustavsson, Ingvar ; Kling, Arne, 
150 Gustavsson, Ingvar. 
151 Den svenske underofficeren nr 6/1962, s 124. 
152 Den svenske underofficeren nr 6/1962, s 124-125. 
153 Hill, Anders . 
154 von Boisman, Eric. 
155 Hill , Anders. 
156 I 4 u nderofficerskår, kårmötesprotokoll 1/12 1969, § 10. LiFA. 
157 von Boisman, Eric. 
158 von Boisman, Eric; Löfgren, Carl-Henric, 
159 Hill , Anders. 
160 Gustavsson, Ingvar. 
161 Johansson, Karl-Erik . 
162 Den svenske underofficeren nr 7-8/1968, s 153. 
163 I 4 underof ficerskår, styrelsemötesprotokoll 29/8 1968, § 5. LiFA. 
164 Hill, Anders ; Kling, Arne; Gustavsson, Ingvar ; Löfgren, Carl-Henric; 

von Boisman, Eric. 
165 I 4 u nderof ficerskår, kårmötesprotokoll 7/9 1968, § 6. LiFA. 
166 Den svenske underofficeren nr 12/1968, s 255, 
167 Löfgren, Carl-Henric; von Boisman, Eric; Kling, Arne. 
168 Dessa inter vjuer finns på band för varade hos uppsats för fattaren. 

200 



Referenser 

Otryckt material 

Intervjuer168 

Eric von Boisman, 2000-04-11 
Ingvar Gustavsson, 2000-04-05 
Anders Hill, 2000-04-05 
Karl-Erik Johansson, 2000-04-10 
Arne Kling, 2000-04-07 
Claes-Henric Löfgren, 2000-04-06 

Linköpings föreningsarkiv (LiFA) 
I 4 officersförening 1960-1970 

Mötesprotokoll 
Styrelseprotokoll 
Skrivelser 

I 4 underofficerskår 1960-1970 
Mötesprotokoll 
Styrelseprotokoll 
Skrivelser 

I 4 underbefälskår 1960-1970 
Mötesprotokoll 
Styrelseprotokoll 
Skrivelser (dessutom 1958) 

Tryckt material 

Offentligt tryck 

Armens befäl. Befälsordningen vid infanteriet med principiell 
tillämpning på övriga truppslag. 1954 års befälsutredning. 
sou 1959:23. 

Organisationstryck 

Officersförbundsbladet, årgångarna 1960-1970 
Svensk underbefälstidning, årgångarna 1960-1970 
Den svenske underofficeren, årgångarna 1960-1970 

201 



Bearbetningar 

Bauman, Zygmunt: Att tänka sociologiskt. Korpen. Göteborg 
1992. 

Björck, Rolf m fl (red): Kronobergs regemente under .1900-
talet. Kronobergs regementes historiekommitte. Växjö 1996. 

Blomberg, Eva: Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och 
syndikalister - politik och identitet i svensk gruvindustri 
1910-1940. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 
1995. 

Connell, Robert W: Maskuliniteter. Daidalos. Göteborg 1999. 
Dietrichson, Johan: "Mansforskning. En begrepps- och teori

diskussion", Socialhistoria i Linköping, nr 14, 2001. 
Ericsson, Tom: I fosterlandets tjänst. En studie i den svenska 

anneunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922. 
Umeå universitet. 1978. 

Hellspong, Mats: "Fältgrått och khaki. Om 1900-talets sven
ska armeuniformer som tidsspegel". Rig 1987:2. 

Hellström, Sven, och Carlin, Fredrik: Samtal om Linköpings 
garnison. minnesbok. Linköping 1997. 

Hellström, Sven m fl (red): Livgrenadjärregementet i slutet av 
en epok. Kommitten för Livgrenadjärregementets historia .  
Linköping 2000. 

Horgby, Björn: "Manlig disciplin och entydighet - militärt 
kroppsspråk", i Hellström, Sven (red): Livgrenadjärrege
nientet i slutet av en epok. Kommitten för Livgrenadjärrege
mentets historia. Linköping 2000: s 288-305. 

Jämthagen, Sidney (red): Fältjägarna 350 år 1646-1996. En 
jubileumsbok utgiven i samband med Fältjägarnas 350-års 
jubileum. Försvarsmakten. Östersund 1996. 

Kvarnström, Lasse: Män i staten. Stationskarlar och brevbärare 
i statens tjänst, 1897-1937. Almqvist & Wiksell Internatio
nal. Stockholm 1998. 

Lantz, Annika: Intervjumetodil< - den professionellt genomför
da intervjun. Studentlitteratur. Lund 1993. 

Ljunggren, Jens: Kroppens bildning. Linggymnastikens manlig
hetsprojekt 1790-1914. Brutus Östlings bokförlag Sympo
sion. Eslöv 1999. 

202 



Nilsson, Bo: Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik. 
Borea. Umeå 1999. 

Resic, Sanimir: American Warriors in Vietnam,. Warrior Values 
and the Myth of the War Experience During the Vietnam 
War, 1965-1973. Lund 1999. 

Selander, Bengt m fl (red): Kungl. Svea livgardes historia. Del 5. 
1719-197 6. Stiftelsen för Svea livgardes historia. Stockholm 
1976. 

Stadin, Kekke: "Militär i det civila samhället", i Helmfrid, Curt 
W (red): Polacksbacken - en ganimal lägerplats. Polacks
backens historiekommitte. Uppsala 1982. 

Sörensen, Thomas: Det blänkande eländet. En bok 0111 Kron
prinsens husarer i sekelskiftets Malmö. Malmö 1997. 

203 





Karolinska bilder 

Att illustrera stormakten. Den svenska Fortifikationens bilder 
1654-1719. Red: Åsa Karlsson och Ulf Söderberg. Karolinska 
förbundets årsbok 1999/Meddelanden från Krigsarkivet XX. 
Historiska media, Lund 2001. 144 s. 

Karolinska förbundets årsbok har länge varit en publikation 
med haltande utgivning. Redaktionsarbetet har haft eftersläp
ningar på flera år och de tålmodigt betalande medlemmarna 
har nödtorftigt tröstats med löften och friexemplar av årsboks
register. I början av hösten 2001 var det följaktligen 1999 års 
volym som distribuerades, men denna gång har de tålamods
prövade medlemmarna verkligen fått kompensation för sin 
väntan. Den aktuella årsboken är ett stiligt planschverk som 
vill ge prov på den materialrikedom, såväl konstnärligt som 
historiskt, som finns i Fortifikationens samlingar. Dessa åter
finns numera på Krigsarkivet, som också har medarbetat vid 
utgivningen. 

Fortifikationen var den äldre militära organisation som i 
första hand skulle ha hand om rikets fästningar. Från 1635 ut
gjorde den en egen kår inom armen och 1681 omvandlades den 
till ett självständigt ämbetsverk. Allmänt var de militära orga
nisationerna de första professionella institutioner som utveckla
des av 1500- och 1600-talens expanderande statsmakter och 
deras personal korn därför på många områden att bestås den 
högsta utbildning som samtiden kunde erbjuda. De militär
ingenjörer som arbetade inom Fortifikationen kom därför ock
så genom sin kompetens att få vidsträckta arbetsuppgifter som 
inte enbart var av militär art. Kårens förste chef, generalkvar
termästaren Olof Örnehufvud, var till exempel ansvarig för den 
stadsplanereglering på Stockholms malmar som fortfarande till 
stora delar präglar gatunätet. De skickliga ingenjörerna och 
tecknarna har avsatt ett rikligt bildmaterial som ger oss varie
rande återspeglingar av den svenska stormaktstidens samhälle, 
framför allt militärt men även civilt. Under 1700-talet fortsatte 
Fortifikationens samlingar att växa och efter diverse turer över
fördes de till Krigsarkivet 1805. Urvalet i den presenterade 
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volymen har emellertid begränsats till den karolinska epoken, 
från Karl X Gustavs trontillträde till Karl XII:s död. 

I Sverige finns inget överflöd av inhemska tryckta bilder från 
1600-talet. Det mesta som duplicerades i samtiden är välkänt 
och de mest bekanta illustrationerna brukar återkomma i alla 
standardverk. Det finns därför stora fynd för historiker och 
konstvetare att göra i Fortifikationens gömmor. Nästan allt 
material i dess arkiv var strängt hemligt och exempelvis kartor 
och fälttågsplaner kom vanligen endast de högsta befälen under 
ögonen. Trots detta har det ofta lagts ned stor möda på det 
konstnärliga och dekorativa. En vanlig förklaring till detta är, 
att fastän hemliga så var dessa bilder även statussymboler. De 
höga befälen var också aristokrater och krävde därför symbo
liskt erkännande av sin ställning även i slutna sammanhang. 
Andra förklaringar som framförs av bokens författare är att 
den dekorativa illustreringen var ett sätt för tecknaren att före
visa sin egen skicklighet och därmed befordra karriären eller i 
förekommande fall att en vackert utformad fästningsplan un
derlättade att få kungens godkännande . Trista föredragningar 
om kostnader för timmertillgång och stentransporter kunde lät
tas upp av en välgjord illustration. 

Trots att de flesta illustrationerna - åtminstone i detta urval 
- alltså är mycket dekorativa står ju ändå det militära intresset
i främsta rummet. Bildmaterialet kan delas in i tre huvudgrup
per, som var och en får sitt avsnitt boken: topografiska bilder
och kart01; stads- och fästningsplaner samt krigsplaner.

Bland de topografiska bilderna återfinns uppmätningar av er
övrade områden, men även kartor över uppmarschområden för 
de svenska armeerna. Till förtret för nutida stadshistoriskt in
tresserade betraktare är det i de många stadsplanerna normalt 
endast befästningsverken som intresserat kartografen, mer sällan 
bebyggelsen innanför vallarna. I gengäld har vi då i behåll planer 
över tidigare viktiga delar av städerna, som i de flesta fall utplå
nats och ersatts av boulevarder eller långsträckta parkstråk, så
som i dagens Göteborg, Köpenhamn och Riga. På detta sätt blir 
också de handtecknade kartorna viktiga komplement till de civi
la som mångfaldigades i samtiden. Av militära skäl avbildade ex
empelvis Köpenhamnskartor aldrig fästningsverken, men dem 
känner vi ändå väl genom danska försvarsplaner och svenska 
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spionkartor. Krigsplanerna förevisar både schematiska uppställ
ningar över slagordningar och rena avbildande panoramor. Na
turligtvis är de i dessa fall tecknade i efterhand och deras främsta 
syfte torde ha varit undervisande . I den militära utbildningen in
gick att lära av tidigare bataljer och det finns också en betydan
de del utländska fältslag i samlingarna. Intresset för det utländ
ska förevisas också i ett urval mer kuriosabetonade bilder till sy
nes utan direkt militär relevans. Vidare ges prov på mönster
teckningar för militär utrustning - sele och betsel, officerstält, 
brygghus m m- och i andra fall är det enskilda intressanta detal
jer i bildernas periferi som lyfts fram för läsaren. 

Boken är organiserad med en illustration och en kort förlda
rande text per uppslag. Eftersom urvalet endast kan bli en prov
karta är det lovvärt att varje text också följs av litteraturhänvis
ningar. Texterna innehåller en hel del upprepningar, vilket torde 
vara oundvikligt då boken väl inte i första hand är avsedd för 
sträckläsning. Dessutom är texterna skrivna av författare från 
flera akademiska discipliner vilket också ger lite varierande per
spektiv. Läsaren får till exempel två helt skilda tolkningar av syf
tet med Karl XII:s norska fälttåg. 

Både fackmannen och den normalintresserade har mycket att 
hämta om den karolinska tiden i detta urval och då inte en
bart om epokens militära sidor. För den som till äventyrs vill 
fördjupa sig ytterligare i materialet skall också nämnas att den 
fullständiga kart- och bildsamlingen förtecknas i del 9 av Krigs
arkivets tryckta beståndsöversikt. 

Karolinska Förbundets årsbok för 1996 var en kritisk edition 
av den engelske diplomaten John Robinsons mycket intressanta 
beskrivning av Sverige år 1688. Även den senaste årsboken är 
ju ett slags urkundsutgåva och kanske är detta något som För
bundet borde satsa mer på i brist på annat material att publice
ra. 

Jonas Nordin 
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Svenska galärer - gårdagens amfibiekår 

Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förank
ring i det svenska samhället 1700-1824. Red: Hans Norman. 
Historiska media, Lund 2000. 414 s. 

Även om vi gärna föreställer oss den svenska krigshistorien 
som ändlösa marscher och myllrande bataljer på "Polens sand 
och Leipzigs slätter", var stormaktstidens kontinentala land
krig i själva verket en undantagsverksamhet för svensk militär. 
I det glesbefolkade, skogiga och väglösa Norden bestod den 
normala krigsaktiviteten av torftiga belägringar, härjningståg 
och skövlingar i gränstrakterna. På slätterna i Skåne och Göta
land där stora armeer kunde underhållas - kom det ibland till 
regelrätta fältslag, men ur ett europeiskt perspektiv var Norden 
en perifer tundrazon där endast lågintensiva "indiankrig" var 
möjliga. Huvuddelen av de svensk-finska trupperna under stor
maktstiden hölls kvar i hemlandet eller i garnisoner i Baltikum 
och norra Tyskland, medan de offensiva operationerna på kon
tinenten anförtroddes utländska legoknektar. Vid Breitenfeld 
1631 utgjordes över 80 % av den svenska armen av värvade 
utlänningar. Andelen steg betydligt i senare drabbningar under 
trettioåriga kriget. Först med den indelta armen under Karl XI 
skapades en inhemsk professionell militärstyrka av någorlunda 
omfång, och då var Sveriges expansion över. 

Under de krigsaktiviteter som trots allt förekom i Östersjö
området var det nödvändigt med en viss amfibisk förmåga -
kombinerad rörlighet till sjöss och till lands - eftersom bristen 
på vägar innebar att varje landmilitär operation måste backas 
upp med underhåll från sjösidan. De många öarna och för
trängningarna i Östersjön, isvintrarna och de korta avstånden 
innebar att dessa understödjande sjöstridskrafter måste vara 
grundgående och mobila, men samtidigt tillräckligt robusta för 
att bära en artilleribestyckning som kunde ge eldunderstöd till 
armen i land. Här som i Medelhavsområdet blev lösningen rad
drivna galärflottor, vilka fram till 1809 spelade en viktig - men 
förvånansvärt okänd - roll i Sveriges olika krig. Att den militä
ra identiteten under 1800- och 1900-talen kom att cementeras i 
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olika försvarsgrenar med rivaliteten mellan arme och marin 
som en central frontlinje bidrog sannolikt till att den svenska 
skärgårdsflottans insatser hamnade i skymundan. Denna märk
liga försvarsgren hade ju utan större identitetsproblem opererat 
både till lands och till sjöss. Senare generationers officerare, vil
ka helst definierade sig som soldater, sjömän eller flygare, ville 
ogärna räkna sina anor från en sådan osofistikerad hybrid. Fo
kuseringen på Sveriges kontinentala krigserfarenheter - i sko
lornas historieundervisning såväl som bland de svenska gene
ralstabshistorikerna är ytterligare en förklaring till glömskan. 

Denna nyutkomna antologi, redigerad av Uppsalahistorikern 
Hans Norman, vill dock råda bot på detta . Skärgårdsflottans 
storhetstid åren 17 5 6-1791 - under Augustin Ehrensvärd och 
Gustav III - skildrades ingående redan på 1930-talet av den 
finländske historikern Oscar Nikula. Professor Normans anto
logi vidgar dock perspektivet betydligt. Såväl förhistorien un
der stormaktstiden som insatserna under 1808-1809 års krig 
behandlas, liksom tidigare föga uppmärksammade militärteore
tiska, sociala och teknikhistoriska aspekter på ämnet. Här finns 
bidrag från etablerade forskare såväl som från yngre studenter, 
vilka skrivit uppsatser inom ramen för ett forskningsprojekt 
kring skärgårdsflottan vid Historiska institutionen i Uppsala. 

Jan Glete, professor i historia vid Stockholms universitet och 
en internationell auktoritet på flottor och sjökrigföring under 
den tidigmoderna epoken, diskuterar Vasatidens galärflottor 
och den ryska skärgårdsflottan. Under Gustav Vasa, Johan III 
och Gustav Il Adolf spelade roddfartyg en viktig roll för att 
projicera svensk militär makt kring Finska viken, på de stora 
sjöarna i Karelen och längs floderna i Ryssland. Genom Sveri
ges identitet som västeuropeisk stormakt och rival till Danmark 
och Nederländerna blev mot slutet av 1600-talet dock stora 
linjeskepp målet för rikets marina satsningar. När sjöförsvarets 
centrum flyttades till Karlskrona och den militära förvaltningen 
blev allt mer specialiserad, fick galärvapnet allt svårare att häv
da sig. Hos Sveriges uppåtstigande rival i öster fanns mindre av 
fördomar och byråkratisk stelbenthet. Som Glete påpekar är 
"en ofta underskattad kompetens" förmågan att ta till sig och 
effektivt använda ny teknik. Efter förebilder från Medelhavet 
byggde tsar Peter målmedvetet upp en rysk galärflotta, med 
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vilken han under Stora nordiska krigets senare år kunde ocku
pera Finland, förhärja den svenska ostkusten och hota Stock
holm. De svenska amfibiestridskrafternas underlägsenhet gent
emot de ryska, demonstrerad på nytt under Hattarnas olyckliga 
krig 1741-1743, ledde till sist till att en permanent skärgårds
flotta skapades (från 1756 officiellt benämnd Armens flotta), 
med sjöfästningen Sveaborg utanför Helsingfors som sin östra 
huvudbas. 

Den nya försvarsgrenen krävde särskilda fartyg, vilket disku
teras i en uppsats av Lars Otto Berg. Efter ritningar av den ge
niale fartygskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman fram
ställdes från 1760-talet särskilda skärgårdskorvetter och skär
gårdsfregatter. Dessutom byggdes ett stort antal kanonslupar 
och kanonjollar, som skulle tjäna som flytande artilleriplattfor
mar. Att skärgårdsflottan skulle slåss i den östra rikshalvan 
framgick av de (förvrängda) finska landskapsnamn som tillde
lades de olika fartygsklasserna. De endäckade skärg_årdskorvet
terna fick heta Pojama och Udema (Pohjanmaa = Osterbotten; 
Uusimaa = Nyland), de dubbeldäckade skärgårdsfregatterna 
Turuma och Hemmema (Turunmaa Åboland; Hämeenmaa = 
Tavastland). Trots att Chapmans konstruktioner inte var utan 
svagheter kopierades de flitigt av svenska mas rivaler kring 
Östersjön, och kom även att ligga till grund för en del farkoster 
i Napoleons invasionsflotta i Engelska kanalen 1805. Udema,
med sin vridbara kanoner i mittlinjen istället för längs sidorna, 
föregrep den internationella örlogsfartygsutvecklingen med 
närmare ett sekel. 

Olika aspekter av skärgårdsflottans personalförsörjning dis
kuteras i uppsatser av Patrik Höij, Fredrik Thisner, Ulf Sund
ström och Leos Muller. För bemanningen användes de indelta 
båtsmännen från Finland och områdena norr om Stockholm. 
Befäl rekryterades till en början från andra delar av krigsmak
ten, och från den under 1700-talet snabbt expanderande sven
ska handelsflottan. Med tiden blev direktrekrytering ur Skär
gårdsflottans egna led allt vanligare. Många officerare hade - i 
likhet med Johan Herman Schi.itzercrantz, konteramiral vid Ar
mens flotta 1814 - tidigare krigserfarenhet från den franska 
mannen. 

Skärgårdskrigets teori beskrivs närmare i bidrag av Einar 
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Lyth och Ulf Sundberg. Även om taktiken under inflytande av 
af Chapman utvecklades mot ökad rörlighet i slutet av 1700-
talet, saknade dock skärgårdsflottan egen anfallskraft. Den be
hövde stöd av linjeflottan för att skydda sin flank mot havet, 
stöd av armen för att skydda sin flank mot land. Den svenska 
militärdoktrinen förutsatte alltså nära samverkan mellan för
svarsgrenarna, vilket även underströks i skärgårdsflottans för
sta taktikreglemente från 1795. Härigenom ställdes stora krav 
på förmågan att leda och samordna militära operationer över 
stora avstånd, större krav än vad som med tidens kommunika
tionsteknologi var rimligt. Under krigen 1788-1790 och 
1808-1809 blev resultatet av skärgårdsflottans operationer 
också blandat . 

Den mest berömda insatsen under Gustav III:s ryska krig 
speglas i uppsatser av Erik Wallström, Erika Nylander, Claes 
Lewenhaupt och Mikael Alm. Den svenska linjeflottan miss
lyckades med att vinna sjöherravälde i Finska viken i krigets in
ledningsskede. Om kungen inte haft så bråttom att gå till anfall 
skulle troligen de ryska sjöstridskrafterna hunnit avsegla mot 
Medelhavet för att slåss mot turkarna, varigenom saken hade 
varit klar. Nu var de istället topprustade vid tidpunkten för det 
svenska anfallet, konflikten drog ut på tiden och officerskåren i 
Finland hann revoltera mot kungens grundlagsstridiga krigsfö
retag. Ett centrum för den militära oppositionen blev ordens
sällskapen på Sveaborg, som utgjorde ett första embryo till en 
finsk borgerlig offentlighet. Skärgårdsflottans officerare låg 
dock lågt i sammanhanget. De var lojala mot kungen som gjort 
betydande satsningar på deras vapengren. Till bortåt tre fjärde
delar tillhörde de dessutom de ofrälse stånden, medan de ledan
de revoltörerna inom officerskåren var adelsmän. 

En avslutning på kriget blev möjlig först genom skärgårds
flottans förkrossande seger i det andra slaget vid Svensksund i 
juli 1790. Drabbningen blev något av ett huvudnummer i pro
pagandan efter Gustav III:s ryska krig, och utgjorde motiv för 
tre av de sexton officiella minnesmedaljer som skulle erinra om 
kriget. Jämfört med linjeflottan i Karlskrona, som hade miss
lyckats med att gripa initiativet i inledningsskedet och därefter 
lamslagits av tyfus, tycktes skärgårdsflottan ha gjort bra ifrån 
sig. Dess position gentemot de konkurrerande försvarsgrenarna 
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hade stärkts, liksom förväntningarna på dess förmåga vid 
framtida uppgörelser med ryssarna. Ändå hade mer än hälften 
av personalen vid Svensksund utgjorts av kommenderade arme
soldater. En av de största triumferna i svensk sjökrigshistoria 
vanns faktiskt av förband som Livregementet till häst, Små
lands kavalleri, Svea livgarde och Upplands regemente. 

Kriget 1808-1809, det sista i världshistorien där galärflottor 
stred mot varandra, behandlas ur olika synvinklar i uppsatser 
av Stefan Lundblad, Jan-Olof Damberg, Hans Norman, 
Christopher Kandimaa, Martin Hårdstedt och Esbjörn Larsson. 
Genom Sveaborgs oväntade kapitulation i inledningsskedet kol
lapsade försvarsplanen i Finland. Förlusten av fästningen betyd
de antagligen mindre än förlusten av skärgårdsflottans Svea
borgseskader om 110 fartyg. Därigenom förlorade svenskarna 
sin rörlighet längs kusten, vilket i det vägfattiga Finland innebar 
en strategisk katastrof. Om man bränt fartyg och förråd före 
kapitulationen skulle skadan varit mindre. Nu överlämnades 
istället allt till den ryska galärflottan, som från att ha varit nu
merärt underlägsen plötsligt blev 2,5 gånger starkare än den 
svenska. 

Den massiva resursmobilisering det gustavianska Sverige 
åstadkom i detta läge var imponerande, och hade sannolikt va
rit omöjlig om inte administrativa traditioner från stormakts
tiden suttit i. Genom omfattande nybyggnation på privata varv 
och inhyrning av civila fartyg lyckades man på några månader 
fördubbla skärgårdsflottans eskader i Stockholm, samt upp
handla tillräckliga förråd för en motoffensiv. Vakanserna inom 
befälskåren fylldes med sjöbefäl ur handelsflottan och nykläck
ta kadetter från Karlberg. Personal ur det i all hast mobilisera
de lantvärnet fick bemanna roddarbänkarna. Uppsättandet av 
lantvärnet 1808, ett milisuppbåd utan utbildning och utrust
ning där en femtedel av de inkallade dog av sjukdoma1; har i 
forskningen beskrivits som en meningslös katastrof. Det dystra 
minnet bidrog under resten av 1800-talet till de svenska bonde
riksdagsmännens motstånd mot allmän värnplikt. Umehistori
ken Martin Hårdstedt menar dock att lantvärnssoldaternas mi
litära värde underskattats de gjorde god tjänst som roddare 
och vid några tillfällen även som stridande marininfanteri. 
Sjukdomsförlusterna var visserligen katastrofala men inte värre 
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än de som lidits av indelta och värvade förband i tidigare krig. 
I det kritiska läge riket befann sig i 1808 - hotat i öster 
av Ryssland, i väster av Danmark-Norge och i söder av 
Napoleons Frankrike - fanns knappast något alternativ till 
denna improviserade folkbeväpning. 

Skärgårdsflottans motoffensiv i sydvästra Finland sommaren 
1808 misslyckades emellertid. Man kunde inte hindra ryssarna 
från att tränga upp i Åbolands skärgård, och hade inte tillräck
ligt med folk för att de landstigningar som genomfördes mot 
fastlandet kunde få fotfäste och inspirera till en allmän folkres
ning i fiendens flank och rygg (landstigningen vid Lemo inspi
rerade dock Runeberg till dikten "Den döende krigaren"). 
Kung Gustav IV Adolf, som följde operationerna på nära håll, 
lät i raseri degradera de svenska och finska gardesregementena. 
Några månader senare störtades han i en militärkupp. 

I augusti 1809 genomförde skärgårdsflottan sin sista land
stigningsoperation, denna gång mot en rysk invasionsarme i 
Västerbotten. Fälttåget var en logistisk bedrift men ett militärt 
fiasko. Misslyckandet får tillskrivas svårigheterna att med ti
dens tekniska förutsättningar upprätthålla samband över mils
långa sträckor i öde Norrlandsterräng mellan flottan, skär
gårdsflottan och två separata armestyrkor i land. Den ryske ge
neralen Kamenskij var därtill en sällsynt skicklig och erfaren 
motståndare. I slutstriden vid Ratan gav skärgårdsflottan eld
understöd till den trängda svenska landstigningsstyrkan och led 
även huvuddelen av förlusterna. Kanonslupar ur skärgårdsflot
tan deltog också i striden vid Pitsund den 25 augusti 1809, den 
sista striden mellan svenskar och ryssar och den sista striden på 
svensk mark. 

Antologin om skärgårdsflottan gör halt 1824, det år när 
Armens flotta och Linjeflottan slogs samman till Kungl Maj:t 
flotta. När denna 1902 ombildades till Marinen, återskapades 
en särskild organisation för kustnära operationer - Kustartille
riet som till skillnad från skärgårdsflottan dock enbart hade 
defensiva uppgifter. I samband med världskrigens beredskap 
byggdes Kustartilleriet ut med ett omfattande systern av berg
fort, bunkrar och batterier, vilket försvunnit först med det se
naste försvarsbeslutet. Lagom till sitt hundraårsjubileum 2002 
har Kustartilleriet döpts om till Amfibiekåren, och skall bli en 
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helt rörlig styrka som liksom det övriga försvaret inriktas mot 
internationella insatser. Föga överraskande har Amfibiekåren 
sett möjligheten att knyta an till traditionerna från Skärgårds
flottan. Många och vackra illustrationer gör boken om Skär
gårdsflottan till ett i alla avseenden angenämt verk. Förhopp
ningsvis skall den även bidra till en mer realistisk bild av Sveri-

krigiska förflutna. 

Gunnar Aselius 
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Uppfriskande tankeställare om 
skyttegravarnas världskrig 

Keegan, John: Det första världskriget. Natur och Kultur, Stock
holm 2001. 491 s. 

John Keegan fick sitt internationella genombrott som militär
historiker med boken The Face of Battle 1976, som skildrar tre 
slag från tre olika århundraden ur den enskilde soldatens per
spektiv (Agincourt 1415, Waterloo 1815 och Somme 1916). 
Verket, som var inspirerat av samtida socialhistoriska trender, 
har beskrivits som "krigshistoria underifrån" och tycktes över
brygga klyftan mellan militärhistorikerna - i de flesta länder le
vande i torftiga isolat på officershögskolorna (Keegan var själv 
lärare vid Royal Military Acadeniy i Sandhurst) - och kolleger 
som blivit kvar vid universiteten. Till Keegans senare verk av 
betydelse räknas The Mas/< of Command 1987 - en studie av 
fältherrerollen från Alexander den store till Hitler samt A

History of Warfare 1993, som är en svidande vidräkning med 
Clausewitz tes om "kriget som politikens fortsättning". År 
1998 utgav Keegan en studie över första världskriget, The First 
World War, som nu utkommit på svenska. 

Född år 1930 har Keegan ett personligt förhållande till just 
denna konflikt, eftersom han "växte upp bland män som käm
pat under det första världskriget och bland kvinnor som varit 
hemma och väntat på nyheter från dem". De mellankrigstida 
stämningar författaren insöp som barn tycks även ha färgat 
hans perspektiv som gammal man. Första världskriget förblir 
den stora katastrofen i Västerlandets historia, ett alldeles onö
digt självmordsförsök som öppnade vägen för ytterligare krig, 
för gudlösa ideologier, för folkmord och tyranni under resten 
av århundradet. Själva krigsutbrottet var en ren olyckshändel
se, som kunde ha hindrats om förnuftet tillåtits råda. Alternati
va förklaringsförsök till kriget som lyfts fram av senare decen
niers forskning - inrikespolitiska spänningar i stormakterna, 
det internationella systemets struktur, hårdnande ekonomisk 
konkurrens eller centralmakternas desperation inför Rysslands 
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makttillväxt - ägnas föga diskussion. I den kommenterade bib
liografin på slutet lyfter dock författaren på hatten för Fritz 
Fischers Griff nach der Weltmacht från 1961. Därtill gör 
Keegan det viktiga påpekandet att i Europa 1914 saknades den 
formaliserade struktur för konfliktlösning som organisationer 
som FN, OSSE och EU tillhandahåller i dag. En av farorna med 
kriser är just att viktiga beslut måste fattas under tidspress. 
Fördelen med en formaliserad konfliktlösningsritual är att den 
är omständlig, fördröjer skeendet och ger parterna utrymme 
för besinning och eftertanke. 

Det är det militära händelseförloppet som står i centrum, och 
det blir givetvis svårt för Keegan att skildra armekårernas rö
relser på olika fronter ur ett "underifrån-perspektiv". Med 
nödvändighet blir det därför en ganska konventionell hand
boksöversikt som bjuds. Vad som känns uppfriskande är den 
lätthet med vilken Keegan växlar perspektiv mellan olika krigs
skådeplatser, samt de resonemang han för kring den militära 
ledningens problem. Generalerna på västfronten var inga in
kompetenta slaktartyper, som okänsliga för sina soldaters li
danden levde lyxliv på franska slott långt bakom fronten. Ge
nom slagfältens utbredning och tidens kommunikationstekno
logi hade de knappast kunnat leda sina förband på något annat 
sätt. Varje jämförelse med tidigare krigs fältherrar, som kunde 
överblicka skeendet från en närbelägen kulle, ter sig orättvis. 
Det är också orättvist att jämföra dem med fältherrar som 
Rommel, Patton, Moshe Dayan och Norman Schwarzkopf, vil
ka genom radar, radio eller satellitöverförda TV-bilder kunde få 
information från varje vrå av stridszonen i realtid. Istället var 
första världskrigets generaler tvungna att utkämpa det krig 
som gick att utkämpa med tidens teknologi, vilken var "allde
les perfekt för masslakt men helt otillräcklig för att ge dem så
dan kontroll och ledning av striden som skulle ha kunnat resul
tera i acceptabla förluster ... " 

Å andra sidan var de inte heller - som moderna, operationsa
nalytiskt inriktade militärhistoriker velat göra dem till - meto
diskt arbetande entreprenörer på jakt efter den optimala avväg
ningen mellan eld och rörelse för att bryta dödläget. Att väst
fronten åter blev rörlig under krigets sista månader skulle enligt 
detta sätt att se vara beviset för att mödorna till sist bar frukt. 
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Keegan menar dock att om massakrerna vid Ypres, Samme och 
Verdun var nödvändiga steg på väg till segern 1918, kan man 
lika gärna göra gällande att 

Dunkerque var viktigt som amfibieoperationsövning för D-dagen , , , 
Den enkla sanningen från 1914-1918 års skyttegravskrig är att det all
tid kommer att bli mycket stora förluster bland anfallande soldater 
som bara har sina kläder som kroppsskydd, då de sätts in mot soldater 
som är skyddade av jordvallar och taggtrådshinder och under.stödda 
av kulspruteeld. Det spelar då ingen roll hur välutbildade och välutrus
tade de anfallande är. 

Tråkigt nog har översättare och korrekturläsare på det svenska 
förlaget haft bråttom. På svenska kan vi kalla reservförband med 
lokala försvarsuppgifter för "milis", men inte för "militia". 
Den stora sjön i norra Italien talar vi om som Gardasjön och inte 
som "Lake Garda". I anglosachsisk ortografi kan man använda 
versaler när man skriver "de Allierade" och " det Sjätte slaget vid 
Izonzo", men knappast i svensk. Den ryske generalstabschefen 
1914 hette med gängse svensk transkription Janusjkevitj, med 
engelsk Yanuschevich. Det hade varit bra om man i en och sam
ma bok - eller åtminstone på en och samma sida - hade kunnat 
begränsa sig till en av dessa två varianter, 

Keegans bok är trots allt intressant och välskriven, och hade 
förtjänat ett bättre öde. 

Gunnar Äselius 
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Historiereportaget som "sanning" -
krigsfrivilliga i tyska Waffen-SS 

Schön, Bosse: Svenskarna so111 stred för Hitler. Ett historiskt re
portage. Bokförlaget DN, Stockholm 1999. 396 s. 
Schön, Bosse: Där järnkorsen växer. Ett historiskt reportage. 
Bokförlaget DN, Stockholm 2001. 219 s. 

Jag är mycket imponerad av Bosse Schöns förmåga att göra re
klam för sina böcker om svenska krigsfrivilliga i tyska Waffen-SS 
under perioden 1941-1945. Han har haft artiklar på Sveriges 
tyngsta debattsida DN debatt, en TV-serie i anslutning till första 
boken Svenskarna som stred för Hitler och ständigt åter
kommande bokreklam i Dagens Nyheter. Han har dessutom fått 
stor uppmärksamhet i övriga massmedia. Vad är det som väckt 
den enorma uppmärksamheten? Enligt tidigare uppgifter har det 
rört sig om ca 200 svenskar som var frivilliga i Waffen-SS. 
Bosse Schön och Tobias Hiibinette (research) har genom sina 
studier bidragit till att öka summan till 270 personer. I andra 
boken Där järnkorsen växer (s 55) finns en statistisk jämförelse 
över antalet frivilliga. Den visar att Sverige bidrog med ett av de 
minsta antalet frivilliga över huvudtaget. Vid krigsslutet räknade 
organisationen över 1 miljon man. Av dessa var ca 400 000 tys
ka1; 300 000 "folktyskar" (från Rumänien och Ungern), 25 000 
holländare, 10 000 fransmän, 8 000 belgare, 8 000 danskar, 
7 000 norrmän, 1 500 finländare, 700 schweizare, 100 liechten
steinare, 50 britter, samt en handfull islänningar och luxembur
gare.1 Dessutom tillkom este1; letter, galicier, kroater och t o m
muslimska SS-förband i samband med fälttåget mot Sovjet
unionen. Schön håller det dock för sannolikt (Svenskarna som 
stred för Hitler, s 17) att det fanns drygt 500 svenskfrivilliga i 
Waffen-SS. Inga jämförelser i övrigt, men man kan notera att det 
är samma antal (ca 500) som frivilligt deltog i spanska inbördes
kriget 1936-1939.2

Det nya med Bosse Schöns böcker är att läsaren nu skall få 
veta "sanningen" om deras historia: 
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Själv har jag rest genom sex länder i de svenska SS-soldaternas spår 
och personligen träffat flera veteraner som nu, när yrkeskarriärerna är 
över och fruarna döda och det inte längre finns något att förlora, vill 
berätta om den kanske svåraste tiden i sina liv. Nu återstår bara san
ningen. 

Så avslutas förordet i Svenskarna som stred för Hitler. Schön 
har lyckats intervjua flera av de gamla veteranerna som berät
tar om sin tid som frivilliga i Waffen-SS för över 50 år sedan. 
Boken sägs vara resultatet av mer än 20 års insamlande av upp
gifter om frivilligsvenskarna. Under dessa år har han produce
rat ett flertal tidningsartiklar som här sammanfattas till ett 
"historiskt reportage". Det verkar också vara artiklarna vissa 
av gammalt datum som utgör grunden i framställningen. En 
tes som Schön driver är att veteranerna kommit överens om 
hur bilden av frivilligtiden skall förvaltas. Ett tyst brödraskap -
en överenskommelse som inte får ifrågasättas. Boken inleds 
med två veteraner som grälar om tiden i Waffen-SS. Därigenom 
skall visas på en splittring inom frivilligkretsen. Under 1980-ta
let deltog han själv i ett hemligt veteranmöte i Tyskland och 
skrev artiklar som väckte ont blod inom veterankretsar i Sveri
ge. Veteranernas splittring blir upptakten till Schöns försök att 
bena upp vad som hände och hur de skall bedömas utifrån ef
tervärldens ögon. Schön har även intresserat sig för den svens
ka fascismens och nazismens utveckling. Före och under kriget 
var de politiska partierna en rekryteringsbas för krigsfrivilliga. 

Med kapitlet "'Kära mor'-breven hem", övergår boken till att 
beskriva de krigsfrivilliga under andra världskriget och där får vi 
följa några av dem under rekrytering och utbildning. Därefter 
följer fyra kronologiska kapitel som inleds med operation 
Barbarossa, tiden efter Stalingrad, blodbadet i Baltikum och 
avslutas med slutstriden om Berlin. Det är ett ingående historiskt 
reportage om krigsutvecklingen beskrivet genom frivilligsvens
karnas ögon. Slutligen återkommer Schön till inledningstemat 
med två kapitel om veteranerna, nazismen och arvtagarna. 

I Där järnkorsen växer återkommer Schön med temat om de 
krigsfrivilligas tigande efter andra världskriget. I Kapitlet "'Sol
dater som alla andra'/Myten", diskuterar Schön krigsförbrytel
serna som begicks på östfronten. Myten består i att de krigsfri
villiga skulle ha varit frontsoldater och inte deltagit i eller känt 
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till några massavrättningar och krigsförbrytelser. Det centrala 
verkar vara ett avsnitt ur den tyske professorn Bernd Wegners 
bok Hitlers politiska soldater, där det hävdas att det är statis
tiskt omöjligt att någon av de 200 svenska krigsfrivilliga ingick 
i insatsgrupperna (Där järnkorsen växer, s 54 ). Wegner ser det 
dock som sannolikt att någon av svenskarna kände till vad in
satsgrupperna sysslade med . De krigsfrivilliga kanske hade sett 
krigsförbrytelser, även om de inte deltog i dem . Misstanken om 
deltagande finns kvar hos Schön och förstärks av Christoffer 
Brownings bok Helt vanliga män - kanske någon av svenskar
na var med i insatsgruppernas dödande? Schön påpekar till sist 
att "Den absoluta majoriteten av SS-svenskarna stod helt klart 
utanför skändligheten och illdåden dock inte alla." (Där järn
korsen växer, s 78). 

I de följande fem kapitlen får vi följa Schöns undersökning 
av de krigsfrivilligas akter i SÄPO-arkivet blandade med ett par 
intervjuer av veteraner. Han begränsar undersökningen till de 
59 svenskar som stred i division Wiking i Ukraina under 
1941-1942 och väljer 16 av dem som, enligt honom, bedöms 
vara "mest intressanta" . Ytterligare en akt tillkommer som 
grund för en intervju med SS-soldaten Elis Höglund. Här åter
finns vittnen till grymheter. Väl känt sedan tidigare är att de 
första rapporterna om krigsförbrytelser och avrättningar som 
korn till svensk kännedom från svenskar i Waffen-SS. Det var 
Gösta Borg och Ragnar Linner som i boken ägnas ett särskilt 
kapitel. Den mest fruktansvärda skildringen, okänd för de fles
ta, ges av Höglund, som redan i början av 1960-talet framträtt 
i radio. Vid ett tillfälle i juli 1942 passerade han i bilkolonn 
förbi en arkebusering av civila judar som efteråt blev överkör
da av en liten rysk bandtraktor. 

Polisen Lennart Westberg är till en början Bosse Schöns 
nyckelöppnare till de krigsfrivilligas veteranföreningar. Denne 
skrev 1986 artikeln "Svenska krigsfrivilliga i tyska Waffen-SS 
1941-1945" i Arrnernusei årsskrift. I Schöns beskrivning fram
står Westberg att vara av tvivelaktig ideologisk hemvist efter
som han varit hedersmedlem i en av veteranföreningarna till ett 
av Waffen-SS-förbanden .  Vid ett tillfälle skickade Westberg ett 
brev till Schön, där han drev med en svensk SS-soldat och 
skämtade om att denne skulle ha skulle ha sparkat till en låda 
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med guldplombe1� snidat in "Arbeit macht frei" ovanför träd
gårdsgrinden samt klagat över att han varken fått traktamente 
eller risktillägg när han utförde ett jobb för Insatsgrupp A 
utanför Riga. Schön skriver att det var märkligt att en polis var 
medlem i en sådan organisation. 

Om vi enbart jämför Westbergs och Schöns studier, så kan vi 
direkt konstatera att Westbergs forskning är överlägsen Bosse 
Schöns. Det är ett uppenbart metodiskt problem att hantera 
intervjuer 40 till 50 år efter händelsen. Tendensen hos krigs
frivilliga i förhör hos den svenska polisen (SÄPO-arkivet) måste 
beaktas och diskuteras. Genom Westbergs utförliga noter fram
går det att han redan före 1986 gick igenom "Rikspolisstyrelsens 
arkiv (RPS/SÄK): Förhör med svenska SS-frivilliga 1942-1947 
m fl handlingar)". Det stämmer säkert att Sch ön är "den förste 
journalisten" som fått se SÄPO-dokumenten, men han var alltså 
inte den förste forskaren som studerat källmaterialet. Westberg 
skriver uttryckligen att det på grund av ett ofullständigt arkiv
material finns vissa spekulativa inslag: "Sålunda kan sannings
halten i de frivilligas egna uppgifter i samtliga tre huvudkäll
grupper - personalakterna från Waffen-SS (handskrivna lev
nadsberättelser m m), polisförhören 1942-1947 och författarens 
intervjuer - i princip ifrågasättas" .3 Av dessa skäl avstod 
Westberg från att göra en mer ingående undersökning. Detta har 
inte stoppat Schön som skyndat förbi källkritikens enkla grund
regler: närhet, beroende, tendens och kontext. Schön underlåter 
också att nämna att han inte haft tillgång till Lennart Westbergs 
samling i Krigsarkivet , sammanlagt 31 volymer, huvudsakligen 
om de krigsfrivilliga i Waffen-SS. 

I Där järnkorsen växer får vi för första gången en utvikning 
om Waffen-SS tillkomsthistoria. Uppgifterna borde varit med 
redan i Svenskarna som stred för Hitler. Dessutom lämnar de 
mycket övrigt att önska om hur SS militära delar och enheten 
som ansvarade för lägren {SS-T eller SS-Totenkopf) samman
fördes till vissa Waffen-SS divisioner under kriget. Två stan
dardverk kan här nämnas; Eugen Kogons SS-staten och The 
Order af Terror av Wolfgang Sofsky.4 Om Schön varit nog
grannare hade hans argument om svenskars möjliga krigsför
brytelser varit mer trovärdiga. I boken Svenska frivilliga påpe
kar Lars Ericson i sin utmärkta genomgång av svenskarna i 
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Waffen-SS, att det enligt Förbundsrepublikens särskilda krigs
förbrytarkommission i Ludwigsburg är belagt att inga svenskar 
varit delaktiga i misstänkta krigsförbrytelser, varken svenskar 
vid III. SS-pansarkåren eller 11. SS-divisionen Nordland. Ingen 
svensk frivillig, eller skandinav, blev kommenderad till SS be
ryktade straffbrigad Dirlewanger som begick en rad övergrepp 
under upproret i Warszawa på hösten 1944. Ingen sändes heller 
till Waffen-SS eget straffläger i Danzig-Matzkau .5 Schön avslu
tar Där järnkorsen växer (s 216) med att berätta om en under
sökning från april 2001 av Simon Wiesentahlcentret i Jerusa
lem över länder som gjort upp med nazistiska krigsförbrytelser. 
Sverige - tillsammans med Syrien - hamnade på sista plats för 
sin vägran att söka efter misstänkta balter. Detta antyder en 
otvättad byk av svenska krigsförbrytare. Möjligen finns det nå
got att hämta vad gäller regeringens hantering av utländska 
krigsförbrytare, men jag tror Schön är inne på fel spår. Frågan 
är om vi kommer så värst längre vad gäller de 2 70 svenska 
krigsfrivilliga. 

En annan intressant sak är hur många av de krigsfrivilliga 
som var andra generationens invandrare med tyskt påbrå. Det 
skymtar visserligen förbi hos Schön i bisatse1; men som Lennart 
Westberg något förenklat konstaterar hade ungefär en fjärdedel 
en tysk mamma eller pappa.6 Den utlänning som ville strida för 
Tyskland av vilken anledning det nu vara månde nazistisk 
övertygelse, antikommunistisk visshet, äventyrslystnad, tysk 
anknytning - hade begränsade valmöjligheter. Ville han strida 
på tysk sida hamnade han i Waffen-SS och inte i Wehrmacht. 
Utifrån dessa fakta så förändras perspektiven något. Detta ver
kar inte ha passat in i författarens framställning. 

Den största bristen med böckerna är att det inte finns någon 
möjlighet att direkt granska uppgifterna som Schön tagit fram. 
Jag efterlyser inte notapparat, men en rejäl käll- och litteratur
förteckning vore på sin plats. En annan brist hos Schön är hur 
han hanterat de svåra metodproblem som följer med intervjuer, 
utförda nära 50 år efter händelsen. Fallet med Eskilstunabon 
som påstod sig vara lägervakt i Treblinka, vid en tid då lägret 
var jämnat med marken, visar samtidigt på bristen av kontext 
hos intervjuaren. I Svenskarna som stred för Hitler verkar de 
intervjuade fått tala fritt och resultatet har blivit av tvivelaktigt 
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värde. I Där järnkorsen växer har de intervjuade kunnat kon
fronteras med uppgifter ur SÄPO:s arkiv. Resultatet blir natur
ligtvis bättre, även om uppgifterna knappast kan användas till 
annat än att visa veteranernas syn idag på sin tid i Waffen-SS. 

Det finns en tydlig utveckling hos Schön vid en jämförelse 
mellan de båda böckerna. Den senare framstår som betydligt 
mer välskriven och strukturerad. I det fyra sidor långa "efter
ordet" till Där järnkorsen växer ändrar boken plötsligt per
spektiv. Istället för att beskriva de krigsfrivilliga hamnar kända 
svenskar med nazistiskt förflutet i fokus. Socialdemokraten 
Ragnar Edenman och centerpartisten P O Sundmans nazistiska 
aktiviteter under 1930-talet framställs som stora nyheter. Kan
ske betyder Schöns ändring av tema att han i fortsättningen 
kommer att ändra forskningsinriktning? Avslutningsvis skall 
understrykas att böckerna är ett underhållande historiskt re
portage, men knappast någon sanning. 

Ingvar Sjöhlo111 
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Noter 

2 

3 

4 

5 

6 

Schön skriver dock felaktigt 1 000 liechtensteinare i Där järnkorsen 
växer, s 55. Jämför Westberg, Lennart: "Svenska krigsfrivilliga i tyska 
Waffen-SS 1941-1945", Meddelande XXXXV-XXXXV Armemu
seum 1984-1986, Stockholm 1986, s 268-270. 
Ericson, Lars: Svenska frivilliga. Militära uppdrag i utlandet under 
1800- och 1900-talen. Historiska media, Lund 1996, s 92. 
Westberg 1986, s 307. 
Kogon, Eugen: SS-staten. De tyska koncentrationslägrens system, 
Bergh, Stockholm 1989; Sofsky, Wolfgang: The Order af Terro1: The 
Concentration Camp, Princeton University Press, 1997. 
Ericson 1996. 
Westberg 1986, s 297. 

224 



Läsvärt - men inte på svenska 

Knopp, Guido: Hitlers krigare. Historiska media, Lund 2001. 
355 s. 

Guida Knopp, tysk historiker, är verksam som journalist och 
även som professor vid en journalisthögskola. Han har förfat
tat en rad böcker om den nazistiska perioden i Tysklands histo
ria. Utmärkande för samtliga är att de är välskrivna och att de 
på ett i positiv mening populärvetenskapligt sätt behandlar oli
ka aspekter av denna Tysklands mörka period. Böckerna är 
omåttligt populära i Tyskland och Knopp har utan tvekan bi
dragit till att kunskapen om landets nazistiska förflutna spridits 
och hållits levande. 

Den frågan Knopp, som anlitat en rad medförfattare och 
medarbetare, ägnar sig åt i föreliggande verk är hur officerare 
som uppfostrats enligt de preussisk-tyska militära hedersbe
greppen, kunde bli Hitlers handgångna män och göra sig med
skyldiga till folkmord och krigsförbrytelser. Knopp är ingalun
da den förste som ställer denna fråga. I Tyskland blev frågan 
om hur de olika eliterna kunde sluta upp bakom Hitler aktuell 
under 1980- och1990-talen.1 Vad gäller speciellt de högre tyska 
officerarna under nazisttiden var Ronald Srnelser och Enrico 
Syring först att 1995 publicera vad de kallade för biografiska 
skisser om 27 officerare.2 Detta verk har Knopp och hans med
författare utnyttjat. Däremot har de inte använt sig av ett ännu 
utförligare och mera analytiskt arbete som 1998 utgavs av Gerd 
R Ueberschär. I detta arbete behandlas 65 högre officerare.3

Knopp har nöjt sig med sex: Erwin Rornrnel, Wilhelm Keitel, 
Erich von Manstein, Friedrich Paulus, Ernst Udet och Wilhelm 
Canaris. I sitt förord skriver han att skildringen av deras karri
ärer och deras tjänstgöring under Hitler kan ge svar på frågorna: 
Varför tjänade de en mördare? Vad visste de om den nazistiska 
regimens förbrytelser och till vilken grad de var inblandade i 
den? Hur länge ansåg de att de måste visa lydnad mot Hitler? 
Det kan också slås fast med en gång att Knopp har rätt på en 
punkt: att läsa om ytterligare officerare kan vara intressant men 
ger knappast några fylligare svar. 
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Givetvis kan man diskutera Knopps urval. Det förfaller ju 
något underligt att han tagit med Udet som ende flygvapenoffi
cer. I motsats till de fem andra var Udet inte yrkesofficer. Han 
var flygentusiast och en gudabenådad flygare som under första 
världskriget var en av Tysklands mest framgångsrika jaktpilo
ter. Efter kriget försörjde han sig med flyguppvisningar och 
som skådespelare. Nazisterna utnyttjade hans popularitet - och 
han lät sig utnyttjas, trots att han mycket väl visste, vad nazis
terna stod för. Men som han själv uttryckte det hade han gått i 
förbund med djävulen för att få flyga. Och flyga fick han. 1935 
blev han, som fram till 1918 hade avancerat till löjtnant i reser
ven, av Göring utnämnt till överste i flygvapnet och chef för 
dess materielbyrå. På denna post befordrades han fram till 
1939 till generallöjtnant och under kriget till generalöverste. 
Men Udet, som var en bohem och dessutom älskade starka 
drycker allt för mycket, passade inte alls för denna befattning. 
Det var inte minst hans tillkortakommanden i detta avseende 
som bidrog till att den tyska flygvapenupprustningen ingalunda 
var så planmässig och effektiv som den nazistiska propagandan 
med betydande framgång lyckades inbilla omvärlden. Bubblan 
sprack när det tyska flygvapnet förlorade slaget om Storbritan
nien. Göring var ingalunda villig att axla sitt ansvar som flyg
vapenchef utan utsåg Udet till syndabock. Djupt deprimerad 
tog Udet i november 1941 sitt liv. De hycklande nazisterna för
klarade att han omkommit i en flygolycka och gav honom en 
statsbegravning. 

Udet hade dock troligen vissa saker gemensamma med de 
fem yrkesofficerarna, även om detta endast indirekt framgår 
hos Knopp: han ogillade Versaillesfördraget och såg ett kom
munistiskt inre hot mot Tyskland. 

De fem yrkesofficerare hade olika bakgrund och karriärvä
gar. Traditionellt preussisk var von Manstein, som härstammade 
från en gammal soldatfamilj och som uppfostrats på kadett
anstalt, som var den traditionella och finansiellt fördelaktiga 
vägen att bli officer. Hitler misstrodde även hela tiden Manstein 
just på grund av hans sociala bakgrund. Han behövde honom 
dock, i synnerhet som Manstein var den operativt mest begåvade 
tyske officeren. Detta bevisade han genom sin kända anfallsplan 
mot Frankrike och genom sina framgångsrika operationer i 
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Sovjetunionen. När tyskarna där tvingats på defensiven hade 
Hitler ingen användning för honom längre och Manstein försat
tes i disponibilitet. (Knopp skriver missvisande att han avskeda
des; fältmarskalker förblev i tjänst livet ut.) Manstein visste om 
de förbrytelser som begicks bakom hans linjer i Sovjetunionen , 
men ville inte veta. Han ville heller inte höra talas om en kupp 
mot Hitler. Den mest preussiskt uppfostrade av officerarna blun
dade för den nazistiska regimens förbrytelser och de följder det
ta fick för Tyskland. 

En blygsammare social bakgrund än Manstein hade 
Rommel, som var son till en realskolerektor. Det var fadern 
som ville att sonen blev officer. Som sådan utmärkte han sig 
under första världskriget. Han visade djärvhet och fantasi och 
kunde rycka sina soldater med sig. Efter kriget övertogs han 
visserligen av Reichswehr, men han förvägrades generalstabsut
bildning. Antagligen var hans ideer om det moderna kriget för 
djärva för traditionalisterna inom armen. Eftersom Hitler dels 
misstrodde den gamla militära eliten, inte minst generalstabs
officerarna, och dessutom var lyhörd för tekniska och taktiska 
nyheter, såg Rommel till en början med stora förhoppningar på 
honom. Uppenbarligen fascinerades han också av Hitler, vars 
verkliga avsikter han aldrig tycks ha genomskådat. Det var 
Hitler som såg till att infanteriofficeren Rommel blev chef för 
en pansarfördelning, med vilken han vann uppseendeväckande 
framgångar i Frankrike. Ännu mera berömmelse vann han som 
chef för den s k Afrikakåren. Dess nederlag mot de vida över
lägsna engelsmännen och amerikanerna behövde han inte delta 
i. Hitler ville inte att den av propagandan till skyarna höjde
Rommel skulle belastas med det och kallade hem honom i tid.
Därefter fick Rommel i uppdrag att förbättra försvaret på den
franska Atlantkusten inför den befarade allierade landstigning
en. När den kom insåg Rommel givetvis att tyskarna inte hade
någon chans att försvara sig mot den vida överlägsne motstån
daren. Han krävde nu att Hitler överlämnade befälet till en yr
kesofficer och att han slöt fred med de västallierade. Detta be
tydde brytningen med diktatorn. Rommel var dock inte beredd
att delta i en kupp som undanröjde Hitler. Han kunde emeller
tid tänka sig att fängsla honom och ställa honom inför en dom
stol. Hitler misstänkte honom dock för delaktighet i den

227 



misslyckade kuppen den 20 juli 1944 och tvingade honom att 
ta livet av sig. Igen hycklade nazisterna. Officiellt hade 
Rommel dött i sviterna efter en krigsskada och han gavs en 
statsbegravning. Rommel hade turen att tjänstgöra på fronter 
bakom vilka det inte förekom massmord och andra förbrytel
ser. Det är oklart vad han visste om det som pågick på andra 
håll i det tyskockuperade Europa. Att han skulle vara helt ove
tande om det förefaller dock osannolikt . 

Av ännu enklare social härstamning än Rommel var Paulus. 
Hans far var bokhållare på en ungdomsvårdanstalt och gift 
med dottern till föreståndaren på denna institution. Detta var 
inte fint nog för att bli antagen till officersaspirant vid marinen. 
Däremot kunde Paulus bli infanteriofficer. Året efter utnäm
ningen till fänrik, 1912, gifte han upp sig, genom att ingå äk
tenskap med en släkting till den rumänska kungafamiljen. Un
der första världskriget tjänstgjorde han mestadels i general
stabsbefattningar och det fortsatte han med efter 1918. Han 
ansågs som begåvad, artig, arbetsam och operativt begåvad. 
Även han hade blick för det moderna krigets krav. Således var 
han, vilket är mindre känt, en av de tyska officerarna som ut
vecklade pansartaktiken. Som armens ställföreträdande 
ralstabschef deltog Paulus i utarbetandet av anfallsplanen mot 
Sovjetunionen. Han insåg det vanskliga i detta företag, men det 
var honom främmande att opponera sig mot Hitler. Det ligger 
nästan något symboliskt i att just han led det största tyska ne
derlaget på den sovjetiska fronten vid Stalingrad. Paulus ville 
inte sätta sig över Hitlers order och bryta sig ur den ryska in
ringningen medan tid var. I rysk fångenskap blev han en poli
tisk officer och en av förgrundsgestalterna i Nationalkomitee 
Freies Deutschland, som uppmanade de tyska soldaterna att 
göra sig av med Hitler. Paulus vittnade under Nilrnbergrätte
gången mot de anklagade. Efter att ha släppts ur sovjetisk fång
enskap bosatte han sig i Östtyskland. Han blev inte kommu-
nist, men uttalade mot den västtyska återupprustningen. 

En något mera "ståndsmässig" social bakgrund än Rommel 
och Paulus hade Keitel . Hans far ägde ett mindre gods. Det hade 
Keitel gärna övertagit. Först ville dock inte hans far dra sig 
tillbaka och senare ville inte hans fru slå sig ned på landet. Efter 
studenten blev Keitel artilleriofficer. Under första världskriget 
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deltog han på fronten och blev senare uttagen till generalstabs
tjänstgöring. Trots att han saknade därför erforderlig utbildning 
skötte han stabstjänsten mycket väl. Efter kriget användes han i 
trupp- och stabstjänst. Nästan genom en slump blev han 1938 
chef för Oberko1111nando der Wehrmacht (OKW). Detta var en 
falsk varudeklaration. I verkligheten rörde det sig om Hitlers mi
litära kansli. På denna post visade Keitel en servil lydnad och fog
lighet mot Hitler. Han ställde helhjärtat upp på Hitlers mass
mord och förbrytelser i bl a Sovjetunionen och utfärdade de där
för nödvändiga orderna. All kritik mot Hitlers krigföring sökte 
han avskärma diktatorn ifrån. Visserligen råkade även han 
ibland ut för Hitlers vrede, men han stannade på sin post. Som 
andra höga officerare mottog han tacksamt Hitlers donationer. 
Tack vare en sådan donation ökade han sitt fädernesgods från 
229 ha med 246 288 ha.4 Under intryck av de i Ntirnberg fram
lagda bevisen övervägde Keitel, som var medveten om att han 
skulle dömas till döden, att erkänna sin delaktighet i förbrytel
serna. Han hoppades att han då skulle skjutas och inte hängas. 
Han vågade dock inte ta detta steg och hängdes. 

Canaris var marinofficer som med utmärkelse deltog i första 
världskriget, bl a som ubåtsofficer. Redan under detta krig visa
de han en läggning för det konspirativa när han i hemlighet ut
rustade tyska ubåtar i det neutrala Spanien. 1935 utsågs han 
till chef för det tyska kontraspionaget. I denna egenskap hjälpte 
han judar och motståndare mot regimen att fly och han tillät 
några av sina underordnade att arbeta på kupplaner mot 
Hitler. Som chef för den hemliga fältpolisen bar han dock även 
ansvaret för denna organisations delaktighet i förbrytelser. Å 
andra sidan protesterade Canaris skriftligt hos Keitel mot be
handlingen av de sovjetiska krigsfångarna och av den sovjetis
ka befolkningen, givetvis förgäves. Varför stannade då Canaris 
kvar på sin post? Uppenbarligen inbillade han sig att endast 
han kunde hindra SS att överta även kontraspionaget. Detta vi
sade sig vara en självöverskattning. SS drog nätet allt tätare 
kring honom. 1944 entledigades han från sin befattning och 
sändes till koncentrationslägret i Flossenbtirg, där han på 
Hitlers order hängdes i april 1945. 

Knopps bok är trots några smärre inadvertenser, som här för
bigås, mycket läsvärd, dock tyvärr inte i den svenska 
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översättningen. Översättningen är mycket bristfällig, på vissa 
ställen direkt katastrofal. En översättare som inte vet att Kapitän 
z.S. och Fregattenkapitän måste översättas med kommendör 
respektive kommendörkapten inger inget förtroende. Tyvärr 
visar det sig på var och varannan sida att han inte har förstått 
texten eller slarvat. Han har inte ens hållit reda på sin egen över
sättning. Således uppger han helt korrekt att Truppenamt var be
teckningen på den enligt Versaillesfördraget förbjudna general
staben. Längre fram får han det dock helt felaktigt till att den var 
en föregångare till OKW. Översättningen av generalstaben har 
över huvud taget ställt till det för honom. Som framgår av den 
svenske faktagranskarens mycket rediga förord har man tydligen 
bestämt sig för att i stället för generalstab använda beteckningen 
armestab. Detta är något tveksamt, men låt gå. Översättaren hål
ler sig dock inte konsekvent till detta. Rätt vad det är talas om ge
neralstab. Vad värre är så rör han ibland ihop armestab och 
OKW. Således blir Keitel på ett ställe till chef för armestaben. 

Bristande kunskaper i tyska har lett till andra otympligheter 
och felöversättningar. Knopp skriver att Paulus vid Stalingrad 
bl a band eine Luftarmee. Beteckningen är lånad från ryskan 
men ger en korrekt uppfattning om vad det rörde sig om, mer 
än tusen flygplan. I översättningen har det blivit "ett flygför
band" trots att den korrekta svenska termen är "flygarme". 

Keitel skrev självironiskt till sin far att vissa officerare ansåg 
es mangele ihm an ABC und Einmaleins. Det har översatts med 
"han hade för litet abc och ett gånger ett". Uppenbarligen är 
det översättaren obekant att Einmaleins är beteckningen för 
multiplikationstabellen. Vad Keitel ville säga var att han ansågs 
ha för litet kunskaper i skrivning och räkning. 

För Knopp har det uppgetts att Keitel gjorde intryck av att 
vara en Bahnsteigschaffner eller Fruhstiicksdirektor. I översätt
ningen står "spårvägskonduktör" och "kypare". Det bör vara 
"spärrvakt" och "direktör med sociala uppgifter". Friihstucks
direktor är en något elak beteckning för en person som inte 
kan användas för annat än att ta hand om kunderna på sociala 
evenemang. Efter första världskriget anställde några företag f d 
officerare för denna uppgift för att hjälpa dem. 

I sitt förord talar Knopp på ett par ställen om Generalität, 
dvs generalskåren. Han skriver t ex Unter der Fiihrung ihrer 
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Generalität war die Wehnnacht seit Beginn des Krieges ein ver
lässliches Instrument. Här och på andra ställen översättes detta 
inte korrekt med generalskåren utan "högsta officerare" eller 
enbart "officerare", vilket i detta sammanhang är helt felaktigt . 

Översättaren har en olycklig benägenhet att hoppa över vissa 
ord, vilket tar bort viktiga nyanser. I vissa fall har det blivit 
grovt felaktigt. Knopp skriver Rommel wählte im Gespräch mit 
seinem stellvertretenden Ja, Major Wolfram ... Det har inte sla
git översättaren att en fältmarskalk kanske hade en ställföreträ
dare med högre grad än major. Wolfram var ställföreträdare till 
Rommels stridsledningsofficer (la), inte till sin högste chef. 

Tyvärr kunde listan på felaktiga översättningar göras nästan 
hur lång som helst. Saken blir inte bättre av att boken har pro
blem med den svenska grammatiken. Grammatikaliskt felakti
ga konstruktioner som "armegruppen ... deras chef" eller "Det 
par som skötte tillsynen av villan blev förskräckta ... " är tyvärr 
inte helt ovanliga. 

Det är i och för sig tacknämligt att Knopps bok gjorts till
gänglig för en bredare svensk publik, men det borde ha skett 
med en betydligt bättre översättning. 

Klaus-R Böhme 
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Noter 

2 

3 

4 

Här skall endast hänvisas till Martin Broszat/Klaus Schwabe (Hrsg.}, 
Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten Weltkrieg. Miin
chen 1989. Där behandlar Klaus-Jilrgen Muller s 226 ff "Die deut
sche Militär-Elite in <ler Vorgeschichte <les Zweiten Weltkrieges". 
Ronald Smelser/Enrico Syring (Hrsg.}, Die Militärelite des Dritten 
Reiches. 2:a upplagan Berlin 1998. Där behandlas även några SS-offi
cerare. 
Gerd R. Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite. Bd. 1-2. Darm
stadt 1998. Även i detta arbete behandlas några SS-officerare. 1 

Gerd R. Ueberschär/Winfried Vogel, Dienen imd Verdienen. Hitlers 
Geschenke an seine Eliten. Frankfurt a. M. 1999, s 160 ff. Knopp 
nämner kortfattat att Keitel ökade sitt godsinnehav på bekostnad av 
kyrkan. Detta är inte korrekt. Hitler lät överlämna statlig egendom, 
som visserligen en gång i tiden tillhört kyrkan. Knopp anger heller 
inte hur stor ökningen var. 
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En forskningsförebild att ta efter 

Skogrand, Kjetil och Tamnes, Rolf: Fryktens likevekt: Atom
bomben, Norge og verden 1945-1970. Tiden, Oslo 2001. 
359 s. 

På norsk sida fortsätter man att producera gedigna studier om 
modern norsk säkerhetspolitik baserade på grundliga källstudi
er. Det senaste tillskottet kom i maj detta år och heter Fryktens 
likevekt: Atombomben, Norge og verden 1945-1970. Studien 
behandlar den norska atompolitiken och Norges roll i NATO:s 
kärnvapenbaserade strategier under det kalla kriget och är 
gjord av historikerna Kjetil Skogrand och Rolf Tamnes. När 
det gäller "atomstudiens" bakgrund kan det konstateras att det 
i Norge, liksom i Sverige, har funnits ett allmänt krav på att re
da ut vissa inre och yttre förhållanden under efterkrigstiden. I 
Norge har det bl a handlat om de norska säkerhetsorganens 
verksamhet och frågan om huruvida kärnvapen har lagrats på 
norsk jord. De norska myndigheternas tillmötesgående i förhål
lande till dessa krav har varit utomordentligt välvilligt. Forska
re har fått insyn i arkiv i en utsträckning som saknar motsva
righet i västvärlden. Under 1990-talet skrevs bl a den norska 
försvarsforskningens, utrikespolitikens, den civila säkerhets
tjänstens och underrättelsetjänstens historia, något som hade 
varit helt otänkbart bara tio år tidigare. Ett stort projekt om 
norsk försvarshistoria pågår för närvarande. Det första bandet, 
Krigsmakt og kongemakt 900-1814, har redan kommit och 
fyra ytterligare band som behandlar tiden fram till år 2000 
kommer inom de närmsta åren. Med Skogrands och Tamnes 
atomstudie har de norska forskarna tagit ytterligare ett steg i 
och med att de också har fått NATO att öppna sitt arkiv. Detta 
placerar studien i den internationella forskningsfronten. 

De dokument som forskarna i alla de nämnda studierna har 
fått tillgång till har också i hög utsträckning avhemligats, något 
som andra forskare sedan har haft stor nytta av. Det är kanske 
för tidigt att bedöma vilka effekter dessa olika studier har fått, 
men ett allmänt intryck är att de stundtals häftiga debatter som 
föregått flera av studierna och som vi också har fått uppleva i 
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Sverige rörande svenska förhållanden, nu kan föras utifrån 
andra utgångspunkter. 

Atomstudien är gjord på uppdrag av det norska försvars
departementet och har tagit tre år att genomföra. Resultatet är 
360 väldokumenterade sidor. Studien ger på det hela taget ett 
gott betyg till det norska politiska systemets funktionssätt, men 
också en mycket obehaglig bild av vad som kunde ha hänt i 
vårt närområde om det hade blivit ett nytt storkrig i Europa på 
1950-talet. Ett massivt västligt flyganfall med stora inslag av 
kärnvapen skulle i de östra och södra delarna av Östersjöområ
det slå ut alla flygfält, trafikknutpunkter, radaranläggningar, 
sambandscentraler och hamnar i syfte att förstöra östsidans 
kärnfysiska potential. Det handlade om att leverera så mycket 
som möjligt så snabbt som möjligt för att själv få på sig så lite 
som möjligt. Kärnvapendoktrinen "Massive Retaliation" och 
uttryck som "one massive blow" och "all out atomic war" re
flekterar vad det handlade om och den apparat man byggde 
upp på västsidan för att genomföra detta skulle antagligen ock
så ha genomfört det med råge. År 1955 genomförde NATO öv
ningen Carte Blanche i vilken man med över 3 000 flygplan 
mulerade massivt allierat bruk av kärnvapen. Denna strategi 
var till stor del en effekt av västsidans underlägsenhet i konven
tionella styrkor. Den norske statsministern Einar Gerhardsen 
uttryckte detta som att den demokratiska världen trots allt 
måste lita till atombombens avskräckande verkan och till 
"fryktens likevekt", då västblocket annars skulle vara helt un
derlägset militärt. 

På 1960-talet förändrades NATO:s strategi och kärnvapen
planläggningen blev gradvis mindre rigid. Man kan säga att de 
allierade västmakternas planläggning gick från att ha innehållit 
massivt bruk av kärnvapen initialt till att använda sig av denna 
option som en sista utväg då alla andra möjligheter uttömts. 
Detta var bl a en effekt av att västmakterna byggde upp en 
större konventionell krigskapacitet, att man ville skapa förut
sättningar för ett mer flexibelt svar på ett sovjetiskt anfall och 
att man ville skapa mekanismer för eskaleringskontroll. Denna 
utveckling välkomnades av Norge, som förut hårt drivit frågan 
om att västsidan måste ha en trovärdig konventionell kapacitet 
och uttryckt rädsla för att NATO inte skulle vilja riskera ett 
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totalt kärnvapenkrig för ett begränsat sovjetiskt överfall på t ex 
Nordnorge. Den nya strategin minskade också den allierade 
pressen på Norge i syfte att förändra den norska atompoliti
ken, vilken bl a innebar att man avstod från lagring av atom
laddningar på norsk jord i fredstid. 

Tamnes och Skogrands studie har flera intressanta aspekter. 
Författarna har haft den uttalade ambitionen att lägga särskild 
vikt på " ... å se politikk og diplomati i sammenheng med ope
rativ virksomhet". Traditionellt har forskningen om utrikes
och säkerhetspolitik fokuserat på beslutsprocesser och samord
ningen av politik och diplomati, inte på hela kedjan från dessa 
övergripande nivåer ner till den operativa militära verksamhe
ten. Författarnas förmåga att hantera denna svåra konst är god 
och resultatet är på det stora hela vällyckat. Detta metodologis
ka grepp har sina föregångare i Tamnes egen studie The United 
States and the Colcl War in the High North (1991) och i Mats 
Berdals studie The United StatesJ Norway and the Cold War 
1954-60 (1997) som på ett systematiskt sätt undersöker både 
den deklaratoriska och den operativa delen av säkerhetspoliti
ken. 

En fördel med detta perspektiv är att det gör det enkelt att 
följa och förstå vilka konsekvenser de säkerhetspolitiska beslu
ten fick i praktiken. Ett talande exempel är att Norge, i och 
med det säkerhetspolitiska beslutet att integrera sina försvars
styrkor i NATO, fick acceptera att det var NATO:s regionala 
nordkommando och inte de norska militärbefälhavarna ute i de 
olika militärdistrikten som disponerade Norges försvarsstyrkor 
i krig. Det betydde i praktiken att norska politiker och flyg
vapengeneraler fick finna sig i att de norska flygstyrkorna skul
le prioritera att stödja den allierade atomoffensiven framför att 
försvara det egna territoriet: "Dersorn 0verstkornmanderande i 
Nord-Norge ville sette inn de norske flyene til direkte forsvar 
av landsdelen, måtte han henvende seg til COMAIRNORTH 
[flygbefälhavaren i nordkommandot] og be om lov". Det säger 
sig självt att detta förhållande skapade irritation i norska poli
tiska och militära kretsar och att en statsminister som Einar 
Gerhardsen, som själv lade stor vikt vid att norska styrkor inte 
skulle uppträda offensivt i någon mening, inte tyckte att detta 
var tillfredsställande. 
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En annan fördel med författarnas arbetsmetod är att den ger 
möjlighet att se hur mycket politikerna var medvetna om när 
det gällde detaljer i de norska försvarsåtgärderna. Också här är 
resultaten intressanta. Studien visar att inte bara regeringen, 
utan också flera av de ledande aktörerna i oppositionen hade 
detaljkunskaper om den norska försvarsplanläggningen. Stor
tingets utrikeskommitte, motsvarigheten till svenska utrikes
nämnden, fick t ex information inte bara om att lager för kärn
vapen skulle byggas, utan också om var de skulle byggas. Kom
mitten var också, vilket tidigare var känt, informerad om det 
s k  SAC-avtalet, en av de mest hemliga sakerna i Norge under 
det kalla kriget, som tillkom på 1950-talet och som syftade till 
att det amerikanska strategiska bombkommandot skulle kunna 
operera från flygbaserna Sola och Gardermoen vid kriser eller 
krig. 

En tredje fördel med att använda en tydlig analysmetod är 
att framställningen blir mer fokuserad. Greppet visar också att 
Tamnes och Skogrand på ett rimligt sätt bemött den inom
vetenskapliga kritik som riktats mot vissa av de ovan nämnda 
norska historiska "storverken" för deras förmenta teoretiska 
omedvetenhet. En av recensionerna av sexbandsverket Norsk 
utenrikspolitikks historie (1995-1997) hade rubriken "En em
pirisk bauta, et intellektuelt gjesp ". Fry!?.tens likevekt är inte 
något "intellektuelt gjesp" utan en väldokumenterad och ana
lytisk studie som innehåller intellektuellt nytänkande. 

En av atomstudiens mest uppseendeväckande resultat är att 
ordföranden i den ovan nämnda utrikeskommitten informerade 
ryssarna om att atomlager skulle byggas i Norge. Ett annat vik
tigt resultat är att Norge var mer integrerat i de västliga kärn
vapenbaserade strategierna än vad som tidigare var känt. Allie
rat flyg skulle i offensiva uppdrag, utgående från norska flyg
baser, med stora inslag av kärnvapen bomba fastlagda mål i 
östblocket och i Finland. De norska styrkorna hade här en viktig 
understödjande roll, t ex eskort- och rekognosceringsuppdrag. 
Det viktigaste resultatet av studien är dock att kärnvapen inte 
hade lagrats på norsk jord, dvs att den norska atompolitikens 
praktik hade motsvarat de gjorda deklarationerna. Enkelt ut
tryckt kan sägas att norska myndigheter vidtog alla möjliga för
beredelser för att kunna motta allierat militärt stöd utrustat med 
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kärnvapen i kriser eller krig, men några kärnladdningar lagrades 
inte på norsk jord i fredstid. Norge skaffade sig vapensystem som 
kunde förses med atomammunition och omfattande tekniska 
förberedelser inklusive lagring av ickenukleära komponenter till 
atombomber vidtogs men själva laddningarna lagrades inte i

Norge. Detta väckte allierat missnöje, men som författarna skri
ver skulle det militärt sett inte ha spelat någon större roll för den 
totala styrkebalansen om ett fåtal taktiska atomladdningar hade 
lagrats i Norge. Däremot skulle de politiska kostnaderna ha 
kunnat bli betydande, både inrikes- och utrikespolitiskt. 

Studiens resultat med bäring på Sverige har redan uppmärk
sammats i svenska media, framför allt rörande att de flygplan 
som skulle utgå från Mellannorge och i vissa fall från Sydnorge 
skulle överflyga svenskt territorium på väg till och från an
greppsmålen och att de som planlade uppdragen räknade med 
att det kanske skulle bli nödvändigt för en del av flygplanen att 
nödlanda i Sverige på hemvägen. Hur Sverige skulle ha hante
rat detta är det förstås vanskligt att spekulera om, men vi vet 
sedan förut att man på svensk sida hade vissa möjligheter till 
samband med NATO-sidan, vissa möjligheter till samordning 
av igenkänningssystem med västsidan och att man på svenskt 
håll inte var intresserad av att skapa konflikter med västmak
terna. Som Neutralitetspolitikkommissionen uttrycker det: " ... 
under inga förhållanden fick 'problem med överflygning' resul
tera i att Sverige hamnade på östsidan i kriget". 

Intressant är också att Norge tog viktiga säkerhetspolitiska 
hänsyn till Sverige. Sverige och särskilt Finland spelade enligt 
studien en väsentlig roll i de norska övervägandena. Den nor
ska återhållsamheten i förhållande till den västliga förvarsinte
grationen, vilkens främsta utlöpare var den norska bas- och 
atompolitiken, motiverades förstås i första hand av att en för
ändrad politik kunde få negativa direkta effekter för Norge. 
Men i hög grad var också "omtanke" om Sverige och Finland 
(förvisso ytterst grundad i norskt egenintresse) ett motiv. Detta 
är tidigare delvis känt, men understryks i studien på ett ännu 
mer klargörande sätt: "Dersom det norske lagringsforbudet ble 
opphevet, kunne Sovjetunionen komme til å forlange baser på 
finsk jord, noe som igjen ville sette Sverige i en vanskelig situa
sjon". Det är inte orimligt att tänka sig att Sverige i en sådan 
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situation, om Finland blivit ett basområde för Sovjetunionen, 
hade övervägt ett NATO-medlemskap. 

Det fanns också i en krets runt statsminister Gerhardsen och 
tidvis hos statsministern själv en önskan om en mera generell 
nedtoning av det norska alliansmedlemskapet och därmed ett 
närmande till den svenska "neutralitetslinjen". Gerhardsens sä
kerhetspolitiske rådgivare, Andreas Andersen, var en exponent 
för denna uppfattning. Han var också en utpräglad kärnvapen
motståndare, vars inställning i dessa frågor mycket liknade så
väl den dåvarande svenske utrikesministern Östen Undcns som 
den dåvarande svenske ambassadörens i Oslo, Rolf Edberg. 

För svensk del är det också intressant att konstatera att 
Nike, ett av de luftförsvarssystem som byggdes upp i Oslo
området och som vid kriser eller krig kunde förses med atom
ammunition, hade ett täckningsområde som gick öster om 
Karlstad och söder om Uddevalla. Luftvärnsbatterierna som in
gick i systemet blev operativa år 1960 och det sista batteriet la
des ned först 1991. Det kunde med andra ord ha blivit aktuellt 
med atomladdningar avfyrade från Norge mot mål i svenskt 
luftrum. 

Slutligen kan det sägas att den norska atomstudien är det se
naste utslaget av det norska sättet att hantera landets moderna 
säkerhetspolitiska historia. Den är också ett resultat av en mål
medveten norsk satsning på långsiktig uppbyggnad av seriös 
forskning. Det skulle vara önskvärt att Sverige i högre utsträck
ning än hittills rörde sig i den riktningen. Intresset för historia 
är stort såväl i Sverige som i Norge och det kunde vara välgö
rande för den svenska debatten om en liknande ordning etable
rades också här. 

Magnus Petersson 
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Ojämn men välkommen guide 

Svensk militärhistorisk atlas. En guide till klassiska slagfält och 
krigsskådeplatser i Sverige. Red: Per Dahl. Hjalmarson & Hög
berg, Stockholm 2000. 249 s. 

Länge har det rått brist på en militärhistorisk översikt kring de 
platser i Sverige där krig har utkämpats. Med Svens!? militär
historis!?. atlas har denna brist åtgärdats. Initiativtagarna, hu
vudredaktören Per Dahl, informationsansvarig vid City-univer
sitetet i Stockholm, och Johan Engström, styresman för Arme
museum, fick senare tillökning av Lars Ericson, författare och 
då förste arkivarie vid Krigsarkivet, Fred Sandstedt, forsknings
chef vid Armemuseum samt Lennart Stenstrand, redaktör. 
Gruppen knöt därefter till sig en rad specialister som författat 
de introducerande översikterna om Sveriges säkerhetspolitiska 
och strategiska situation (Bo Hugemark, överste) respektive 
svensk armestridstaktik genom tiderna ( Gunnar Arteus, profes
sor vid Försvarshögskolan) eller ansvarat för urval och beskriv
ningar av platserna. 

Sådan är bokens förhistoria, men vad är dess innehåll? För
utom de ovan nämnda översikterna innehåller guideboken åtta 
områden där vardera 25-30 krigsskådeplatser presenteras med 
ett utrymme av ca en halv sida per plats. Därutöver finns inled
ningar till varje område, kartor till några av slagen och littera
turtips. De områden som Sverige (utifrån dagens gränser) delats 
in i är (1) Skåne, Halland och Blekinge; (2) Småland, Öland 
och Östergötland; ( 3) Gotland; ( 4) Västergötland, Bohuslän, 
Dalsland och Värmland; (5) Mälarlandskapen; (6) Stockholms 
stad och skärgård; (7) Nedre Norrland samt (8) Övre Norr
land . Avslutningsvis ingår en kronologisk tabell över svenska 
krig 1520-1814 (samt unionsupplösningen 1905) och ett orts
register. Även några händelser av ickekrigisk, men lika ödesdi
ger, karaktär ingår i boken, till exempel Armasjärvikatastrofen 
i Norrbotten 1940 då 46 soldater drunknade sedan en överlas
tad färja kapsejsat. 

Utgångspunkten har varit att "Sverige" knappast varit någon 
given enhet under den tid som guideboken omfattar, från 
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nationalstatens äldsta rötter vid slutet av 1400-talet till 1809. 
Källäget gör att äldre händelser är svåra att tidfästa och därför 
har sådana endast i undantagsfall tagits med. Av motsatta skäl 

den goda tillgången på litteratur - har också fästningar en
dast i mindre utsträckning kommit med i boken. 

Målgrupperna som utgivarna haft i sikte är dels de som in
tresserar sig för sin hembygds historia, dels de som är mer all
mänt intresserade av militärhistoria. Givetvis kan dessa båda 
intressen förenas. Rimligtvis borde den potentiella läsekretsen 
sammantaget utgöra en stor grupp. 

Hur lyckad är då boken utifrån önskemål som läsarna kan 
ha? Det finns en hel del positiva aspekter att ta fram. De all
männa introduktionerna är läsvärda och ger en bra inkörsport 
till vad som senare behandlas. Händelserna sätts in i ett större 
sammanhang som både rör ekonomisk/social utveckling och 
militärstrategiska förändringar - eller kontinuerliga drag. 
Mängden orter gör visserligen att inte så mycket sägs om var 
och en men ambitionen att täcka in så stor del av det krigiska 
svenska området som möjligt väger också enligt min mening 
tyngre än alternativet, mer fylliga texter och ett snävare urval. 
Som väl är har därför recensentens eget favoritslag, det vid 
Rotebro 1497, ett stenkast från barndomshemmet, beretts 
plats, åtminstone i form av en karta. 

Kartorna är centrala för ett verk av denna typ. Tre slag av så
dana har använts: 

(l) Nytecknade kartor där äldre skeenden lagts in.
(2) Kartor som hämtats från Julius Mankells Öfversigt af

svenska krigens och krigsinrättningarnes historia
(1890-1893) och den av generalstaben utgivna Sveriges
krig åren 1808 och 1809 (1890-1922). Mankells kartor
är exakta men knappast lika hållbara ur källkritisk syn
punkt vilket författarna varit medvetna om. De har ändå
tagits med på grund av sitt illustrativa värde.

( 3) Ett litet antal kartor med ursprung i olika publikationer
som anpassats till det övriga kartmaterialets layout.

Önskvärt hade naturligtvis färgillustrationer varit. Men om 
inte resurserna räckt till är det inte så mycket att göra åt saken. 
Eller är det kanske det? Det vill säga: hade man kunnat uppnå 
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mer pedagogiska presentationer utifrån de ramar man haft till 
sitt förfogande? Jag tror att så är fallet. Ett verk av denna typ 
bör ta stor hänsyn till läsaren som bläddrar i boken på måfå 
för att hitta något intressant. För att det ska fungera måste kar
torna så mycket som möjligt stå för sig själva. Det har man inte 
riktigt uppnått. I en del fall anges inte årtalet för slaget i kartan 
eller dess bildtext. Eftersom den tillhörande texten kan finnas 
någon sida bort knyts inte bildintrycket till händelsen på ett 
tillfredsställande sätt. Avsnitten har inledningsvis en karta där 
de olika platserna är utsatta. Numren på kartan motsvarar gi
vetvis respektive nummer för tillhörande text. I fråga om Got
land finns emellertid siffrorna bara på kartan, inte vid respekti
ve textavsnitt vilket gör att man inte ser var orten ligger, något 
som onekligen är viktigt i en guidebok. Eventuellt hade det va
rit möjligt att utveckla informationen i kartorna. Kanske skulle 
uppgifter om styrkeförhållanden tagits med även där. Som hel
het riskerar man att läsare som inte är specialister får svårare 
att orientera sig i det annars ambitiösa materialet. 

Det finns också en del korrekturfel som hade kunnat undvi
kas. Även om de inte skapar missförstånd minskas trovärdighe
ten när sådana finns. Ett par dyker upp redan i inledningstex
terna där den flitigt åberopade Julius Mankell får heta Mankel, 
vilket även görs på andra ställen. Inspirationen sägs ha kommit 
från Med arkeologen Sverige runt i Va,; Nä1; Hur-serien, inte 
från När, Va,; Hur-serien. På omslaget är bokens undertitel En 
guide till slagfält och higsskådeplatser, på titelsidan En guide 
till klassiska slagfält och krigsskådeplatser i Sverige. Dessa fel 
är mer förargliga än katastrofala, men likafullt onödiga. För
hoppningsvis kan de åtgärdas i nya upplagor av boken. Invänd
ningarna till trots är nämligen Svens!< militärhistorisk atlas 
värd att spridas till breda kretsar. Den tjänar ett trefaldigt syfte: 
som handbok i ryggsäcken, som läsning i hemmets fridsamma 
vrå och som inspiration till vidare läsning. 

Torbjörn Nilsson 
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"The Charge" som militär teori 

Stjernswärd, Hodder: Balaklavasyndromet. Probus, Stockholm 
2001. 166 s.

Hodder Stjernswärds nya bok Balaklavasyndromet behandlar 
temat militära misslyckanden. Utgående från fyra operationer 
som alla slutar i militära katastrofer söker författaren svar på 
frågan: "Hur kunde det gå så snett?" Svaret blir en förklarings
modell, eller en teori om man så vill, som givits namnet Bala
klavasyndromet. Två operationer från 1800-talet och två från 
andra världskriget granskas. Det som främst intresserar Stjern
swärd är bakgrunden till slagen. Författaren definierar Balakla
vasyndromet i termer av oklar ordergivning, underskattning av 
fienden, otillfredsställande underrättelseunderlag och fantasi
löst genomförande, brister han i de valda exemplen främst till
skriver de högsta ansvariga militära cheferna. 

Det första katastrofala misslyckandet utspelas under Krim
kriget. Det är Lätta brigadens herostratiskt ryktbara anfall vid 
Balaklava 1854, odödliggjort i Tennysons poem "Charge of 
The Light Brigade". Klockan 11.00 den 25 oktober red Lätta 
brigaden dödsföraktande till anfall mot det ryska artilleriet i 
botten på "Dödens dal", därtill på bägge sidor omgiven av fi
entligt artilleri. Anfallet slutade med att de ryska artilleristerna 
till del höggs ner, men till priset av att Lätta brigaden i realite
ten upphörde att existera. Omkring 250 ryttare av cirka 675 
dödades eller sårades och 350-400 hästar gick förlorade. 

Tsar Nikolaus försök att på Turkiets bekostnad skaffa sig 
kontroll över Svartahavsinloppen fick britter och fransmän att 
sända en gemensam expeditionskår till Krim. Överbefälhavare 
för den allierade expeditionskåren var generalen, lord Raglan, 
en godhjärtad men tvehågsen man knappast vuxen sin uppgift. 
Generalmajoren, earlen av Lucan, var chef för kavalleridivisio
nen. Han var känd för petighet och hett temperament, och an
sågs av många vara en förbrukad kraft. Hans svåger brigadge
neralen, earlen av Cardigan, var chef för Lätta brigaden, under
ställd lord Lucan. Lord Cardigan var en styvnackad, fåfäng och 
fantasilös man, hänsynslös i sin befälsföring men samtidigt en 
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modig befälhavare. De bägge svågrarna hatade varandra. Den 
skriftliga anfallsordern till kavalleriet var oklar. Lord Raglans 
avsikt var sannolikt att kavalleriet skulle anfalla det fientliga 
infanteriet och artilleriet på höjderna söder om dalen, ej artille
riet i dalens botten. Detta hade inneburit helt andra förutsätt
ningar än ett rent frontalanfall. I slutändan fick lord Lucan bä
ra hundhuvudet för Lätta brigadens katastrofala anstormning, 
medan lord Cardigan närmast blev en hjälte och senare kaval
leriinspektör. Stjernswärds slutsats är att en mörk skugga faller 
på överbefälhavaren lord Raglan som gav en order som kunde 
missförstås. Han insåg inte att han från sin höjd hade ett helt 
annat underrättelseläge än Lucan och Cardigan nere i dalgång
en. Ej heller inväntade han det infanteri han själv beordrat 
fram för att understödja anfallet. 

Som Balaklavasyndromet i bokens inledning definieras är det 
dock ej heltäckande för händelserna vid Balaklava. Även för
fattaren anser tydligen detta då han i sin summering av slaget 
tillägger att syndromet också är "att kasta fram högre förband 
mot en oviss och i det närmaste förutsägbar olycklig utgång" 
och att "spilla människoliv i onödan, utan någotsånär säkra 
garantier för framgång". Egentligen är detta två olika sätt att 
uttrycka samma sak. Därmed vidgas definitionen av begreppet 
avsevärt. Syndromet - eller teorin blir mer användbar när den 
sedan prövas i de övriga fallstudierna. 

Nästa operation som granskas är överstelöjtnanten George 
Amstrong Custers anfall på indianlägret vid Little Bighorn den 
25 juni 1876, ett anfall som ledde till Custers död och en mas
saker på delar av hans kavalleridetachement. Den initierade be
skrivning av indianfrågan som författaren gör, och ej minst be
skrivningen av Custer själv och den miljö i vilken han verkade, 
är kanske bokens bästa avsnitt. I slutfasen av slaget framryckte 
tre olika detachement från tre skilda håll mot indianlägret vid 
Little Bighornfloden. Huvudkolonnen, i vilken Custers 7. ka
valleriregemente ingick, framryckte från öster. Custers rege
mente uppgick till elva kompanier om 40-60 ryttare, uppdela
de på två bataljoner, totalt omkring 67 5 ryttare. När Custer 
nådde utkanten av det jättelika indianlägret kanske 
15 000-20 000 indianer - delade han upp sin styrka i fyra de
lar. En avdelning skulle gå över floden och anfalla från sydost. 
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Custers egen avdelning skulle efter omfattning anfalla från ös
ter, medan en tredje avdelning skulle spana och skydda anfallet 
i sydvästlig riktning. Packtrossen utgjorde reserv. Mot sig hade 
man 2 500-3 500 indianer till häst. 

Att i detalj gå in på de strider som följde, vilket författaren 
med inlevelse gö1; finns ej utrymme för här. Custers egen avdel
ning om 214 man förintades helt. I slutskedet slogs hans män 
avsuttna i fem små "motti" som skoningslöst en efter en slakta
des. Custer hade underskattat sin motståndare och överskattat 
sin egen förmåga på ett rent dumdristigt sätt. Underrättelse
tjänsten var dålig och han splittrade dessutom sin fåtaliga styr
ka. Men även den samordningsansvarige generalen Terry bär 
ett visst ansvar. Balaklavasyndromet igen! 

Därefter redovisas operationerna Goodwood och Market 

Garden under andra världskrigets slutskede 1944. Ansvarig för 
bägge operationerna var fältmarskalken Bernard Law Montgo
mery. Två veckor efter invasionen i Normandie hade de alliera
de ej lyckats nå de uppställda målen. Montgomery beslöt nu att 
genomföra en ny offensiv operation Goodwood. Ett massivt 
anfall innefattande tre pansardivisioner med mer än 750 strids
vagnar och två infanteridivisioner, som skulle understödjas av 
750 artilleripjäser och mer än 4 100 bomb- och attackplan. 
Anfallet påbörjades den 18 juli och sattes in på en relativt smal 
bredd öster om staden Caen. Det tyska försvaret var uppbyggt 
kring sex slitna och underbemannade pansardivisioner som 
grupperats för djupförsvar. De brittiska pansardivisionerna 
ryckte fram på kolonn. Ett snabbt genombrott verkade inled
ningsvis bara vara en tidsfråga . Men efterhand hårdnade mot
ståndet och stridsvagn efter stridsvagn slogs ut. Det fjorton 
kilometer djupa tyska försvaret, dubbelt så djupt som underrät
telsetjänsten trott, hade endast till del knäckts under förbe
kämpningen och leddes dessutom skickligt. 

Så småningom hade 450 stridsvagnar förstörts och britternas 
offensiv hejdats över hela linjen. Stjernswärd citerar här författa
ren Henry Maule som i sin bok Caen 1944 kallar dessa pansar
anfall för "The Charge of the Armoured Brigades", en modern 
version av Lätta brigadens anfall 1854. Den övergripande skul
den för misslyckandet lägger Stjernswärd på Montgomery, som 
var pressad och dessutom tyngd av prestige. Han underskattade 
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fienden och överskattade sina egna truppers förmåga. Hans pan
sarförband anföll på för smal bredd mot en krigsvan och välut
rustad fiende, och underrättelsetjänsten misslyckades med att 
fastställa djupet på tyskarnas försvar. 

Den sista operationen som redovisas är Market Garden eller 
"The last Charge" som Stjernswärd kallar den. Den för viss 
försiktighet kände Montgomery lade nu fram en briljant och 
dristig plan, som överbefälhavaren Eisenhower godkände. Ett 
kombinerat pansar- och luftlandsättningsanfall skulle genomfö
ras i Holland. Fem broar skulle tas samtidigt av den 1 .  luftbur
na kåren. Den 17 september 1944 inleddes anfallet. Till följd 
av brist på transportflyg måste dock kårens divisioner landsät
tas i tre omgångar. Andra och tredje omgångarna kom dessut
om att fördröjas av dåligt väder. Tyskarna, ehuru överraskade, 
hämtade sig snabbt och tillförde reserver. Hårdast åtgången 
blev den 1. brittiska divisionen som luftlandsattes i anslutning 
till Arnhem. Den kom omgående i strid med tyskt pansar. En
dast en bataljon lyckades ta Arnhembrons norra brofäste. Nå
gra av de andra broarna hann tyskarna också förstöra. Tids
schemat sprack. I stället för två tog det åtta dagar innan brit
tiskt pansar nådde Rhens södra strand. Enligt Stjernswärd un
derskattade Montgomery här i än högre grad tyskarnas förmå
ga. Han nonchalerade också rapporterna om tyskt pansar vid 
Arnhem och hade en överoptimistisk tro på en orealistisk tids
plan liksom på de egna truppernas kapacitet. Slutligen var han 
fixerad vid iden att "rusa mot Berlin". 

Det grepp Stjernswärd tagit när han lanserar Balaklavasyn
dromet som förklaringsmodell är intressant, men innebär också 
en risk för generaliseringar och förenklingar. Populärt fram
ställd krigshistorisk litteratur förklarar ej sällan militära miss
lyckanden med just misstag begångna av högste befälhavaren. 
Detta gällde måhända den tid när fältherren ofta också den 
politiske makthavaren - från en plats kunde överblicka och på
verka striden. Flera historiska exempel finns. Men när författa
ren vid Goodwood och Market Garden-operationerna lägger 
all skuld på en person - Montgomery - tangerar han en avse
värt mer komplex problematik. Iden om en mans felbedöm
ningar som orsak till misslyckanden utgår från den traditionel
la uppfattningen att befälhavaren utövar oinskränkt befäl och 
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därför också har det fulla ansvaret för allt. Problematiken har 
av forskare benämnts "The Dogma of Responsibility". Den 
moderne befälhavaren befinner sig i en avsevärt mer komplice
rad situation än sina föregångare. Befälhavarens roll kom un
der andra världskriget mer att likna direktörens för ett stort fö
retagskonglomerat där andras föreställninga1; krav och behov 
också påverkade besluten. Den moderna fältherren blev mer 
och mer beroende av politiska beslutsfattare, medarbetare, spe
cialiste1; underställda chefer, fungerande teknik och ej minst in
formation. Kort sagt, hans förment oinskränkta befäl blev till 
del en chimär. Att med vetenskapligt godtagbara metoder bara 
söka påvisa de troligaste orsakerna till varför en modern mili
tär operation misslyckas kan därför vara svårt nog, då det ej 
sällan är ett antal olika faktorer fJå flera olika nivåer som sam
mantaget leder till misslyckandena. 

I sin bok hänvisar Stjernswärd till chefens för 82. luftlands
ättningsdivisionen James M Gavins bok Härar genom luften 
från 1950 som del av det grundmaterial som utnyttjats. Divi
sionen ingick i den 1. luftburna kåren. Samme general gav 
1958 ut boken Krig och fred i rymdåldern. Här anger Gavin 
som huvudskäl till att såväl Montgomerys operation i Holland 
som generalen Pattons operation i söder misslyckades den 
komfJro1niss överbefälhavaren Eisenhower tog beslut om: 
"Montgomery skulle få ta hand om bollen, men Patton skulle 
lyckliggöras med en mindre boll". Eisenhower borde inte låtit 
både Montgomery och Patton gå till anfall samtidigt. Ingen av 
Eisenhowers armechefer gillade heller denna kompromiss. Att 
Market Garden misslyckades berodde därutöver, enligt Ga vin, 
främst på tre faktorer: det rådde brist på divisionstrnpp, liksom 
på transportflyg, och anfallsorderna hamnade tidigt i tyskarnas 
händer. Med ytterligare en armekår eller en luftlandsättningsdi
vision och mycket större tillgång på transportflyg hade Mont
gomery - trots de tyska motåtgärderna kunnat lösa sin upp
gift, menar Gavin. I motsats till Stjernswärd anser alltså Gavin 
att det främst var resursbrist i kombination med kraftsplittring, 
som låg bakom misslyckandet (Gavin 1958, s 89 ff). 

Den uttalade avsikten med boken Balaklavasyndromet är 
enligt författaren främst att "underhålla med trovärdiga re
dovisningar" och ej att "rådbråka sanningar med diverse 
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vetenskapliga spekulationer". Boken är också ett gott exempel 
på underhållande populärhistoria. Att Stjernswärd begränsat 
sig till ett fåtal militära operationer är även en förtjänst. Här
igenom ges utrymme för mer ingående redovisningar av slagens 
bakgrund och förlopp liksom intressanta presentationer av hu
vudaktörerna, även sett ur mer psykologiska och sociala per
spektiv. Boken är dessutom både vackert illustrerad och för
sedd med ett förnämligt kartmaterial. Därtill kommer att Hod
der Stjernswärd ej bara är en god stilist utan också en god be
rättare. Texten både flyter och fångar intresset utan att uteläm
na viktiga detaljer. Lägg därtill författarens stora personliga er
farenhet och kunnande om såväl kavalleri som hästar och pan
sarförband. Boken kan varmt rekommenderas för läsning. 

Bengt Wallerfelt 
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Militärpsykiatrin under 1900-talet 

Shephard, Ben: A War of Nerves. Soldiers and Psychiatrists 
1914-1994. Jonathan Cape, London 2000. 487 s. 

Behandlingen av krigstrauman under 1900-talets världskrig har 
varierat från ett krasst militärt tänkande till ett mer individuellt 
och empatiskt bemötande. Men även om den militära psykia
trin idag kan sägas vara helt igenom genomsyrad av empati för 
den enskilde individens lidande, så visar Ben Shephard i boken 
A War of Nerves. Soldiers and Psychiatrists 1914-1994 att ut
vecklingen genom det 20:e århundradet inte har varit särskilt 
rätlinjig. Många centrala medicinska och psykiatriska landvin
ningar gjordes redan under första världskriget; problemet har 
sedan dess varit att applicera kunskaper om det mänskliga psy
ket och att få den militära organisationen att acceptera ett mer 
individinriktat synsätt. 

Shephard är en brittisk historiker som gjort karriär som TV
producent av bl a de i Sverige kända BBC-dokumentärerna The 
World at War och The Nuclear Age. I A War of Nerves ger han 
en monumental inblick i militärpsykiatrins utveckling i allmän
het och behandlingen av (huvudsakligen brittiska och ameri
kanska soldaters) krigstrauman i synnerhet. Efter Vietnam
kriget har militärpsykiatrin hamnat i fokus som aldrig tidigare, 
där man inom den anglosachsiska världen på nytt fått upp ögo
nen för krigsneuroser under tidigare världskrig. Shephards am
bition har varit att med hjälp av officiella och politiska dolm
ment kombinera överblicken och helhetsperspektivet med indi
viduella vittnesskildringar så nära frontlinjen som möjligt. Stu
dien vänder sig också mot tidigare tendenser under 1970- och 
1980-talen att analysera medicinhistoria ur ett snävt köns- eller 
maktperspektiv, där intentionen hos Shephard blir att försöka 
kombinera ett genomskådande av irrationaliteten i en förgång
en och "outvecklad" era med en samtidig förståelse för skeen
det utifrån aktörernas egna referensramar. 

Att belysa den militära psykiatrins utveckling medför auto
matiskt att man tittar på utvecklingen av begrepp som psykisk 
instabilitet eller "karaktärssvaghet". Shephard konstaterar 
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initialt att den västerländska synen på det nervösa samman
brottet genomgått mycket stora förändringar sedan slutet av 
1800-talet. År 1894 noteras i den engelska pressen att betydel
sen i uttryck som att "ha nerver" förändrades; från att ha varit 
synonymt med mod och mental styrka började det i större ut
sträckning betyda raka motsatsen, att vara svagsint och feg. 
När man ospecificerat talade om nerver tänkte man oftare på 
svaga nerver än starka. I vissa kretsar blev det nervösa sam
manbrottet på modet, som ett uttryck för tidsandan under se
nare delen av 1800-talet men också som ett sätt att applicera 
rationella vetenskapliga modeller på de mest irrationella ut
trycken för den mänskliga organismen. Hysterin lades under 
lupp, kläddes bokstavligen av och förevisades ibland i naket 
tillstånd - för en djupt engagerad publik som imponerades och 
suggererades av de oftast mycket dynamiska (huvudsakligen 
franska) estradörer som var den tidens stora namn inom psyki
atrin. 

Den mest omskrivna teoretiska framställningen av hysteriska 
symtom korn 1895 från Sigmund Freud, där han gav rationell 
förklaring till omedvetna irrationella processer: Grundtanken 
var att minnen av det som gett upphov till symtomen trängdes 
bort från medvetandet för att undvika den mentala konflikt 
som upplevelsen annars hade åstadkommit om den hade varit 
helt igenom medveten; i vissa fall kunde bortträngda minnen 
konverteras "hysteriskt" till iakttagbara fysiska symtom. 

Under första världskrigets initialskede blev neuros och hyste
ri mer allmänt kända begrepp i samband med att de första rap
porterna började strömma in till det brittiska krigsministeriet 
om mycket stora mängder soldater som var tvungna att evaku
eras på grund av olika former av psykiska chocktillstånd; det 
sades att 7-10 % av officerarna och 3-4 % av de meniga var 
drabbade. Trots vissa negativa erfarenheter från boerkrigen 
1899-1902 fanns dock ingen vilja inom den brittiska armen att 
ta till sig kunskap om nervösa kollapser och neurotiska sym
tom. Man var mer eller mindre ovetande om de civila psykia
trernas teorier om neurotiska reaktionsmekanismer. Synen på 
psykets beskaffenhet under extrem utsatthet hade framförallt 
moraliska övertoner. Kriget som sådant upplevdes inte som 
destruktivt utan sågs tvärtom som den yttersta manlighetsriten, 
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och en soldats mentala inre antogs per definition präglas av 
känslomässig självkontroll och en självklar förmåga att kanali
sera svåra känslor i aktiv handling. Med de referensramarna 
var det inte lätt för militärerna att vare sig acceptera eller 
förstå hur skyttegravskrigande soldater som inte var synligt 
skadade kunde utveckla symtom som yttrade sig som förlorad 
syn, smak eller hörsel. Andra drabbade kunde inte stå på sina 
ben, kunde inte tala eller gå på toaletten. En del hade tappat 
minnet, några kräktes oupphörligt, många skakade okontrolle
rat i olika kroppsdelar. 

Den brittiske psykologen och medicinaren C S Myers anses 
vara den förste som i en medicinsk artikel i början av 1915 tog 
upp den i militära kretsar redan tidigare använda termen 
"shellshock". Myers ville beskriva ett hysteriskt-neurotiskt till
stånd som antogs ha orsakats av den omedelbara närheten till 
ett granatnedslag. Artikeln fick ett stort genomslag, och den 
diskussion som följde inom medicinska kretsar togs snart även 
upp av den allmänna hemmaopinionen. Erfarenheten av ett 
modernt skyttegravskrig var vid den tiden endast nio månader 
gammal, och man började plötsligt inse att det moderna kriget 
representerade någonting helt nytt, med enorma armeer av sol
dater som låg fixerade i skyttegravar, utsatta för systematiskt 
genomförd granateld under långa tidsrymder och utan uppe
håll . Under första världskriget senare skeden hade soldaterna 
exponerats för så extrema situationer under så långa tidsrym
der, att förlust till följd av (antagna) psykiatriska symtom var 
uppe i 30 %. 

Samtidigt fanns det stora variationer inom expertisen i synen 
på vilken typ av hysteriska symtom som var av mer allvarlig art 
och vad som var att betrakta som en medveten manipulering. 
Militären hade sin syn klar, medan en orolig engelsk hemma
opinion var mer förstående för sönernas mänskliga reaktioner 
på ett krig som var mer fasansfullt än något tidigare. Arme
staben i London erkände 1915 att det existerade gråzoner mel
lan feghet och galenskap. Om soldaten hade befunnit sig i ome
delbar närhet av en granatexplosion kunde denne utveckla psy
kiska symtom med ära och heder i behåll. Om inte, ansågs det 
nervösa sammanbrottet vara uttryck för en konstitutionell 
svaghet som gick, eller borde gå, att bemästra med en viljeakt -
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om bara viljan fanns. Gränsen till att man från militärens sida 
såg sammanbrottet som direkt feghet var hårfin, en gräns som 
hade sina konsekvenser eftersom risken fanns att man kunde 
bli avrättad just för feghet (sammanlagt 307 engelsmän blev 
skjutna för feghet i krig under åren 1914-1918, ca 2 700 blev 
dömda till döden utan att domen verkställdes). 

Många av de militära läkarna såg som sin huvudsakliga upp
gift att med så enkla medel som möjligt kasta tillbaka soldater
na in i infernot igen, medan några eldsjälar - däribland C S 
Myers som hade fått en ledande roll i utvecklingen av begrän
sade avsnitt av den frontnära behandlingen försökte sig på 
hypnos, empatiska samtal och till och med drömanalys för att 
väcka de traumatiska minnena till liv för vidare bearbetning 
och eventuellt fördjupa förståelsen av den enskilde soldatens 
personlighet. Mer vanligt var dock en betydligt tuffare attityd 
som i användandet av smärtsamma elchocker gränsade till sa
dism, en vanlig och enligt källorna i enskilda fall framgångsrik 
metod när det gällde att upphäva befintliga symtom, förutom i 
de fall då patienten istället blev djupt deprimerad eller psyko
tisk. 

Ben Shephard beskriver dock den vanlige medicinska office
ren till skillnad mot de civila psykiatrerna väl integrerad i den 
militära organisationen som den kanske mest effektiva be
handlaren av traumatiserade soldater. Den medicinska officeren 
hade en närhet till och förståelse för det militära livet som de 
civila läkarna ofta saknade. En annan viktig aspekt var att ar
mens egna läkare ofta bortsåg från individuella olikheter i psy-
1<:isk styrka och fokuserade helt krasst på det som de ansåg som 
viktigast; upplevelsen av det sociala trycket från den grupp de 
tillhört och nu lämnat genom den hysteriska reaktionen. Det 
soldaten mådde bäst av var att komma tillbaka till sina egna 
kamrater vid fronten, till den grupp som inte bara hade perso
nifierat det yttersta helvetet utan även den djupaste meningen, 
de starkaste bindningarna. Det var en gryende kunskap att den 
enskilde soldaten inte alltid slogs för sitt land, och inte heller 
alltid för att själv överleva . 

Resonemanget medför också ett visst ifrågasättande av ett 
mer psykologiserande synsätt som ofta fokuserade på soldatens 
inre konflikt mellan plikt och självbevarelsedrift. Shephard 
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lyfter istället fram iakttagelsen att man slogs för den grupp 
man tillhörde: för sitt befäl som man beundrade, för soldaten i 
gruppen, ofta för någon enskild kamrat som om man hunnit 
överleva så länge och gruppen inte hade splittrats - kunde upp
levas som en av de viktigaste människorna i ens liv. Enkla me
toder som refererade till grupptrycket och som agerade med så 
snabba och enkla medel som möjligt - övertalning, hot, en 
stunds vila - lyckades få tillbaka ett stort antal soldater i krig, 
vilka sannolikt inte heller led av renodlade neuroser utan troli
gen endast var fullständigt psykiskt och fysiskt utmattade. 
Sömn var en viktig kurativ faktor som expertisen gradvis börja
de upptäcka, men kanske framförallt underströks vikten av att 
de psykiatriska enheter som vid fronten hanterade soldaterna 
utstrålade en förvissning om att det här var enkelt behandlat 
och att symtomen gick att bota. 

Efter krigsslutet gick slutsatserna isär på ett sätt som marke
rar olika grader av empati och förståelse för soldaternas utsatt
het. En utbredd åsikt bland militärerna var att samhället inte 
fick förledas av kollektiva skuldkänslor gentemot dem som 
samhället skickat ut i krig. Mycket krasst såg man soldatens ut
sikter till att bli hemskickad - och dessutom bli ekonomiskt 
kompenserad genom krigspensioner - som en faktor som hade 
bidragit till svårigheten att differentiera mellan "äkta" och 
"oäkta" neuroser. Hos akademiska forskare var dock en av de 
mer centrala slutsatserna av skyttegravshelvetet att om man 
tillräckligt länge utsätts för extrem press av traumatiserande 
karaktär kan vem som helst bryta ihop. Framförallt den ameri
kanska militären tog fasta på den tankegången, och under an
dra världskriget arbetade man aktivt för att utveckla normen 
att det var naturligt att i vissa lägen kunna vara rädd. En annan 
slutsats från första världskriget handlade om att begränsa den 
enskilde soldatens krigsexponering i tid, vilket under nästa 
världskrig medförde rullande tjänstgöringsscheman med nog
grant uträknade tidsenheter som varje individ antogs klara av 
(ofta upp till ett års tjänstgöring). 

Erfarenheterna från första världskriget har på så vis format 
mycket av det tänkande som också idag omger organiseran
det av kriget ur ett psykologiskt perspektiv. När det gäller be
handlingsinsatser så har det humanistiska och individinriktade 
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perspektivet i än större utsträckning fått ett genomslag. Idag 
görs det primärt för individen, inte för de militära målen i sig, 
vilket är en utveckling som Shephard samtidigt problematise
rar. Han menar här att det inte bara varit av godo med den 
starka fokusering på individuell bearbetning av krigstraumatis
ka upplevelser som framförallt skett i USA efter Vietnam. Han 
konstaterar att "good intentions are not enough", och menar 
då att man riskerar att sjukförklara hemvändande soldater som 
istället borde ha tagits emot på annat sätt än av den psykiatris
ka vårdapparaten. 

Ben Shephards genomgång av 1900-talets militärpsykiatri är 
en monumental bok, skriven av en historiker lite utanför fack
kretsarna, med ett journalistiskt driv som han samtidigt förmår 
kombinera med en stor kärlek till detaljerna. I vissa stycken är 
boken möjligen för stor, och de övergripande resonemangen 
riskerar att inte alltid vara lika avvägda. Författaren gör det lite 
för lätt för sig när han slår ner på överidentifierande terapeuter 
av 1970-talssnitt, styrda mer av omnipotenta godhetsbehov än 
av en realistisk förståelse för den situation soldaten befinner sig 
i. Men vad Shephard framförallt vill lyfta fram är "godhetens",
eller den goda viljans svårigheter att fungera som behandlings
modell i ett sammanhang som egentligen inte går att förstå för
en utomstående och som präglas av sina egna lagar. Krig är på
så vis inte bara individuella upplevelser av traumatiska skeen
den, utan ett samhälleligt tillstånd - ett samhälleligt trauma
som kanske främst måste hanteras just på en samhällelig nivå.

Mattias Klawitter 
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Var uppgifL är all utveckla le
dare som skall skydda dig, din 
familj och dina nära och kära 
mot ett okänt hot. Ett hot som 
i värsta fall kan innebära ett 
outsägligt lidande, som kan 
kasta omkull hela vår värld 
och leda till ett tillstånd av full
ständigt kaos. 

I detta kaos måste våra leda
re ändå kunna avgöra vad som 
är rätt och fel - för sig själv och 
för den grupp han eller hon 
lcdei: 

Och vara modig nog att ta 
beslut som kanske utsätter 
honom eller henne och grup
pen för stor personlig fara. 

För all klara detta, ställs 
naturligtvis mycket höga krav 
på individen. Men också på 
utbildningen. 

Vi genomför utbildningar 
inon1 alla n1ilitära discipliner, 
men även inon1 några son1 inte 
är traditionellt militära. Natur
ligtvis utbildar vi i ren krigs
konst, strategi, militärteknik 
och militärhistoria. 

Men det som verkligen av
gör om en chef lyckas eller 
misslyckas i att leda sin personal 
i såväl fred, kris som krig har 
mycket mer med kommuni
kation, ledarskap, teambuil
ding och krishantering att göra. 
Därför har Försvarshögskolan 
under senare år startat sam
arbeten med andra universitet 
- däribland Handelshögskolan 
och Uppsala universitet - i bl a 

Försvarshögskolan. 
Ledarskapsutbildning för svensk 

och internationell säkerhet. 
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folkrätt och statskunskap. 
Att ha denna breda kom

petens avgör framgången hos 
chefer i såväl totalförsvaret som 
näringslivet. 

Precis som i näringslivet, 
pågår en globalisering i det 
militära ledarskapet. Hotet mot 
Sverige kan idag komma var
ifrån som helst i världen. Och 
svensk militär verksamhet kan 
ske långt från Sveriges gränse1' 
Detta gör naturligtvis ledar
skapet än mer komplext, och 
än tncr ullnanande. 

Naturligtvis ställer det också 
ännu högre krav på oss och på 
våra cleve1: 

Om du vill veta mer om 
oss och våra utbildninga1; gå 
in på: 
www.fi1S.mil.se 




