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Förord 

Militärhistoriska avdelningen firar i år sitt fyrtioårsjubileum, 
åtminstone under nuvarande namn. Avdelningen räknar ju 
egentligen sina anor tillbaka till Generalstabens krigshistoriska 
avdelning 1873 (från 1937 Försvarsstabens krigshistoriska av
delning). När krigshistoriska avdelningen officiellt drogs in den 
1 juli 1962 grundades istället Militärhistoriska avdelningen 
(MHA) vid Kungl Militärhögskolan, som tillsammans med ett 
fristående forskningsråd - Delegationen för militärhistorisk 
forskning - skulle handha den militärhistoriska verksamheten. 
Avdelningen skulle bedriva undervisning, studier och utred
ningar av aktuell militärhistorisk natur, medan främjandet av 
forskning om äldre perioder överläts på delegationen. Med ti
den har den kronologiska begränsningen för MHA:s verksam
het mjukats upp och de civila forskarna kommit att dominera 
inom personalen. Tanken var ju redan från början att MHA:s 
ställning inom Militärhögskolan så långt som möjligt skulle 
motsvara de historiska institutionernas vid universiteten. När 
den högre officersutbildningen i Sverige akademiserats efter 
1994 har också MHA kommit att spela en viktig roll. Avdel
ningen ingår numera i den ordinarie institutionsorganisationen 
vid Försvarshögskolan som en självständig enhet inom Institu
tionen för säkerhet och strategi. I den nuvarande bemanningen 
ingår två professorer, en lektor, en militär doktorand och en 
deltidsadjunkt. Militärhistorisk Tidskrift, som med föregånga
ren Aktuellt och Historiskt har utgivits av avdelningen sedan 
1953, har i år sin ämnesmässiga tyngdpunkt på den tidig
moderna perioden - mellan 1500-talet och Napoleonkrigen. 

Magnus Mörners studie av Bernadottes arme i Danmark 
1808 belyser på ett fascinerande sätt olika nivåer i en militär 
operation: det storpolitiska sammanhang som ledde till att 
spanska trupper drogs samman på Fyn och Själland för en inva
sion av södra Sverige, det strategiska sammanhang som innebar 
att den brittiska flottan med en minimal stridsinsats kunde kull
kasta hela invasionsplanen, samt det operativa sammanhang 
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som medförde att uppmarschen sist och slutligen kom att dikte
ras av tillgången på hö, ved och sängplatser i danska städer och 
byar. 

Mats Hemströms undersökning om Hälsinge regemente un
der 1808-1809 års krig berör en annan sida av Napoleonkri
gens logistik - nämligen sjukvården. Att denna befann sig i ett 
katastrofalt tillstånd vid den svenska armen under finska kriget 
är väl känt, liksom att sjukdomar normalt tog mer liv än strids
handlingar under förindustriella krig. Men vilka moderna sjuk
domsdefinitioner döljer sig egentligen bakom ett begrepp som 
fältsjuka? Och hur samvarierade dödligheten vid Hälsinge rege
mente med årstiden, och med perioder av rörelse och vila vid 
förbandet? 

Leif Mårtensson presenterar sin forskning om den svenska 
krutframställningens historia. Genom sin militära betydelse 
kom krutnäringen tidigt att ställas under omfattande myndig
hetsuppsyn, och har därigenom genererat ett rikt - ehuru hit
tills skäligen försummat - källmaterial för historikerna. I fokus 
för Mårtenssons undersökning står kvalitetskontrollen av kru
tets egenskaper med Torsebro bruk i Skåne som typfall. 

Mats Hallenberg publicerar en uppsats om Vasatidens fogdar 
och deras militära funktioner, som i huvudsak bygger på hans 
avhandling Kungen, fogdarna och riket från förra året. Som 
framgår var gränsdragningen mellan civil och militär adminis
tration ganska ointressant för den tidigmoderna staten, efter
som såväl skyddet av den territoriella integriteten utåt som häv
dandet av auktoriteten inåt ytterst vilade på förmågan att utöva 
organiserat våld. 

Göran Ulväng ifrågasätter i sitt bidrag invanda föreställ
ningar om den indelta officerskårens roll för den agrara revolu
tionen i Sverige. Vilka var det egentligen som bebodde officers
boställena, hur definierades lönsamhet inom jordbruket och vil
ken ekonomisk roll hade den fysiska bebyggelsen? 

I anslutning till vår recensionsavdelning publicerar vi slutli
gen en intressant översikt av Gunnar Arteus, professor i militär
historia vid Försvarshögskolan, om militärhistoria som historio
grafiskt område. Artikeln är ursprungligen tillkommen som bi
drag till en internationell encyklopedi och är därför författad 
på engelska. 
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Själva recensionsavdelningen har vuxit sedan i fjol och om
fattar nu inte mindre än 26 titlar. Den kompletteras dessutom 
av en förteckning över andra nyutkomna böcker av militär
historiskt intresse. 

Inför nästa års utgåva finns ännu ingen färdig inriktning fast
lagd. Redaktionen är som alltid lyhörd för goda ideer och mot
tager tacksamt bidrag i form av uppsatser och recensioner. En 
särskild uppmaning vill vi rikta till studenter och forskare vid 
våra lärosäten. 

Ett gott nytt 2003 tillönskar vi våra läsare! 

Gunnar Aselius och Per Iko 

11 





Marskalk Bernadotte i Danmark 

En spansk-fransk arme hotar Skåne 1808 

MAGNUS MöRNER 

Vansklig neutralitet 
Inte många vet att marskalk Jean Baptiste Bernadotte - vår se
nare monark - våren 1808 stod i begrepp att med franska och 
spanska trupper liksom danskt stöd invadera Skåne. Det rörde 
sig i själva verket om ett av de snabba schackdrag varmed Na
poleon ibland lyckades ändra Europas karta - dock ej i detta 
fall. 

En av förutsättningarna var att Spanien efter freden med 
Frankrike i Basel 1795 utgjorde en svag allierad, de facto styrd 
av Manuel Godoy, drottningens älskare. Båda makternas flot
tor hade i oktober 1805 lidit det förintande nederlaget vid Tra
falgar vilket krossade Napoleons dröm att invadera England. I 
stället växte kejsarens politik fram att ekonomiskt besegra sin 
huvudmotståndare. Efter Preussens fall i oktober 1806 påbjöd 
han från Berlin sin kontinentalblockad. Efter segern över rys
sarna vid Friedland i juni 1807 följde den för Sverige så ödes
digra alliansen i Tilsit. 

Både Sverige och Danmark, irriterade av britternas bryska 
behandling av deras sjöfart, hade fått med Preussen och Ryss
land i ett väpnat neutralitetsförbund 1800. Men England sände 
i april 1801 amiral Nelson med den flotta till Köpenhamn som 
besegrade den danska. Därmed sprängdes förbundet. Danmark 
fortsatte emellertid sin neutrala kurs men stärkte samtidigt 
kraftigt sitt försvar. En stark örlogsflotta var ju ett livsvillkor 
för den centraliserade enhetsstat som utgjordes av Danmark, 
Norge, furstendömena Slesvig och Holstein samt andra territo
rier i Atlanten och tropikerna. 1802 infördes en begränsad 
värnplikt för landsbygdens unga män. Den reguljära armen 
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utgjorde i Danmark nästan 40 000 man och var även i Norge 
ansenlig. Ännu vintern 1808 regerade kronprins Fredrik för sin 
sinnesjuke far Kristian VII. En medelmåttigt begåvad pliktmän
niska hanterade han sin absoluta kungamakt ansvarsfullt, men 
hade svårt att ompröva en gång fattade beslut. Efter Tilsit stod 
han med sin arme i Holstein, beredd på en fransk attack. Men 
det var en engelsk flotta som den 16 augusti med femton linje
skepp och 14 000 landtrupper dök upp utanför Köpenhamn 
och terrorbombade staden. Efter dess kapitulation tog man 
med sig som rov hela den danska flottan, bland annat femton 
linjeskepp och femton fregatter. En självklar konsekvens var att 
Danmark i Fontainebleau den 31 oktober 1807 blev Napoleons 
allierade och förklarade Storbritannien krig. Den 29 februari 
1808 måste danskarna under fransk-rysk press också förklara 
Englands sista bundsförvant Sverige krig. 1

Lika pliktmedveten som sin danske kusin var ju Sveriges 
självhärskare, Gustav IV Adolf, men dessvärre mentalt instabil 
och allt svårare att nå med rationella argument. Hans hat mot 
Napoleon fick en närmast patologisk natur. I oktober 1805 för
klarade han oprovocerat Frankrike krig och påbörjade illa 
ledda krigsoperationer i Pommern. I juli 1807 hade Napoleon 
och tsar Alexander I i Tilsit beslutat att tillsammans fordra att 
de ännu neutrala Danmark, Sverige och Portugal skulle vara 
beredda att förklara England krig. I Pommern bröt i stället 
Gustav IV Adolf själv den vapenvila som han slutit med frans
männen. I Tilsit hade Alexander av Napoleon fått fria händer 
vis-a-vis Sverige. Fastän pressad av Napoleon att agera, tvekade 
emellertid tsaren länge att angripa Sverige, trots att mycket 
skulle stått att vinna. Redan i november 1807 var det svenska 
sändebudet i Sankt Petersburg, general Curt von Stedingk, 
övertygad om att kriget skulle komma. Det skedde dock inte 
förrän den 21 februari 1808, då tsaren lät sin arme utan krigs
förklaring gå över gränsen i Finland. Allt detta tillhör bakgrun
den till den fransk-spanska expedition som här skall skildras.2

1 Se t ex Feldbrek (1998) och Bj.0rn (1990). Beträffande armen, se 
Frantzen (2000). 

2 Om Gustav IV Adolf, se Carlsson (1944) och Carlsson (1946). Om 
von Stedingk, se von Platen (1995), s 240-261. 
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Samling norrut 

I slutet av 1806, då Napoleons vilja var lag på Västeuropas 
fastland, skrev han till utrikesministern de Talleyrand att han 
behövde en observationskår i trakten av Hannover mot even
tuella engelska aktioner. Talleyrand skulle därför låta Godoy i 
Madrid veta att han måste ställa totalt 14 000 man till för
fogande, i första rummet 5 000-6 000 spanska soldater i 
Toscana. Dem hade Napoleon redan 1805 rekvirerat för att 
skydda det lilla kungadömet Etrurien, som han 1801 upprättat 
och försett med en dotter och måg till den spanske kungen Karl 
IV som monarker. Nu ville kejsaren, som han anförtrodde 
Talleyrand, snarast bli av med dessa trupper. Förklaringen var 
att han 1807 skulle förvandla Etrurien till furstendöme åt sin 
syster Elisa! Ett förslag till chef framställdes av Godoy, men 
Napoleon genomdrev att det i stället blev generallöjtnanten 
Pedro Caro y Sureda, markis de la Romana. Kanske kände han 
honom? Romana hade som ung en tid bedrivit studier i Frank
rike men sedan kämpat i kriget mot detta land 1793-1795. 
Godoy påstår i sina memoarer att han vid Romanas avskedsvi
sit antytt för honom att kåren kanske med tiden kunde byta 
sida, förena sig med svenskarna och skaffa sig en odödlig ära. 
Detta påstående luktar dock efterkonstruktion till Godoys egen 
förmån.3

Godoy och den spanske kungen Karl IV gick med på saken i 
februari 1807 men det var till och med för kejsaren svårt få 
dem att handla, så saken dröjde. I april började kåren i Etrurien 
sin marsch över Tyrolen till Augsburg. Under befäl av general
major Miguel de Salcedo kom de till Hannover. Där avskildes 
större delen för att under generalmajoren Juan Kindelan i Pom
mern förstärka den franska kåren under marskalk Brune mot 
de i Stralsund instängda svenskarna. Det var infanteriregemen
tena Za1nora och Guadalajara jämte en katalansk bataljon och 
kavalleriregementena Algarve och Villaviciosa som fick denna 
ära. Särskilt efter en sammanstötning den 6 augusti berömdes 
både Kindelan och andra chefer och enheter i en dagorder. 

3 Napoleon till Talleryrand 15 december 1806 i Fernandez Gaitan 
(1961), s 1-3. Godoy (1956), s 105f. 
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Deras förluster var troligen ganska ringa. De fick nu förena sig 
med Bernadottes styrkor kring Hamburg.4

Det finns en högst märklig liten bok som anknyter till den 
"etruriska divisionens" marsch. En mängd information om dess 
rutt finns i den Manual del soldada espafiol en Alemania som 
utgavs i Miinchen just 1807 av skribenten Carlos de Gimber
net. Denna utmärkta geografiska handbok innehåller också en 
beskrivning av festligheter i Miinchen med anledning av an
komsten av Miguel de Salcedos division, i vilka det bayerska 
kungaparet deltog. Den måste alltså tidigast utkommit i slutet 
av juni och varit avsedd att doneras till eller inköpas av de 
spanska officerarna. Gimbernet utgav även en spansk-tysk ord
bok 1807 med angivna uttal, tydligt avsedd för de spanska sol
daterna. Det vore intressant att veta hur dessa hypermoderna 
förberedelser hade ordnats och finansierats.5

De styrkor som kom direkt från Spanien tog sig i slutet av 
april över Pyreneerna och infanteriet tycks i Frankrike ha sänts 
med hästskjuts till Mainz. Dit kom också Romana den 16 juli 
efter att uppvaktat Napoleon i Paris. I Hamburg mötte spanjo
rerna i slutet av juli sin högste chef marskalk Bernadotte, fur
sten av Pontecorvo, som han i regel omtalades. Dennes ställ
ning hos kejsaren varierade från tid till tid men var på våren 
1807 ganska god. Samtidigt blev kejsaren uppbragt på Brune, 
som låtit svenskarna på alltför gynnsamma villkor utrymma 
Pommern. Den 14 juli ersattes han av Bernadotte som guvernör 
över hansestäderna Hamburg, Hannover och Bremen. 

Under Bernadotte lydde Romanas två divisioner, en hol
ländsk under general Gratien och två franska under genera
lerna Dupas och Boudet. I februari utgjorde Bernadottes kår to
talt 47 000 man (se bilaga 1). Han fick behålla sin vän general 
Maurice Etienne Gerard som stabschef. Fältherren från Pau 
trivdes med spanjorerna, talade sannolikt spanska med dem 
och tog en spansk enhet till livvakt. 

4 Schmidt (1901), s 6-14. Det är det klart bästa arbetet i ämnet på 
något språk. Björlin (1882), s 214-221. 

5 Gimbernet (1807) finns i varje fall i ett exemplar på Biblioteca Nacio
nal i Madrid. 

16 



Pedro Caro y Sureda, tredje 111arkis de la Ro111a11a (1761-1811), tjänst
gjorde från början i flottan, men gick sedan över till armen. Efter åter
komsten till Spanien efter den danska expeditionen 1809 tog han befälet 
över den spanska vänstra armen i ka111pe11 111ot fransmännen. Han dog i ett 
plötsligt anfall av andnöd i januari 1811 under fälttåget i Portugal. 
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Hans förhållande till Romana blev från första början speciellt 
gott. Markisen måste ha haft något karismatiskt i sin person
lighet. Den bästa skildringen av honom kommer från en hol
steinsk dansk diplomat, Johan Georg Rist, som först lärde 
känna honom vintern 1805 i Madrid. De blev mycket goda 
vänner. Denne beundrade Romanas alldeles osedvanliga kun
skaper som matematiker, filolog, kännare av både klassisk och 
tidens litteratur, hans skämtsamhet och humor. Spanjoren, å 
sin sida, skämdes samtidigt uppenbart över det spanska kunga
hovet och Godoy. När de den 13 februari återsåg varandra vid 
Bernadottes högkvarter och fick ett samtal mellan fyra ögon, 
var Romana samtidigt förtrolig och reserverad. Hans situation 
var uppenbart svår då det "inom honom arbetade något som 
ännu ej mognat". På samma gång var Romana ytligt sett när
mast liknöjd, sömnig, oftare sedd i boklådor än på exercisplat
ser, och tydligen, som Rist menar, angelägen att ge ett intryck 
av obetydlighet. Memoarerna av den franske residenten i Ham
burg vid denna tid, Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, ger 
också en bild av en extremt sömnig spansk general.6

Vägen till Skåne stängs av britterna 

Bernadotte var till en början framförallt beordrad att i sitt 
nordvästliga hörn av Tyskland se till att kontintalblockaden 
tillämpades och att samtidigt de franska funktionärernas kor
ruption och andra missbruk inte blev för extrema. Han skulle 
givetvis också vara på sin vakt mot brittisk aggression. Efter 
Tilsit blev det naturligtvis ofrånkomligt att denna stora trupp
massa också skulle användas för att söka förmå både Danmark 
och Sverige att ansluta sig till kontinentalblockaden. Den 18 
augusti 1807 beordrades Bernadotte på kejsarens vägnar av 
stabschefen marskalk Berthier, furste av Neuchatel, att hålla sig 
redo att rycka in i det danska riket för att endera stödja eller 
angripa danskarna, beroende på deras egen hållning mot Eng
land. Bernadotte själv yrkade hos Napoleon på att åtminstone 

6 Rist (1880) I, s 316ff; II, s 10-12. Bourrienne (1830) II, s 213-216. 
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få besätta det danska rikets närmaste del, hertigdömet Hol
stein.7 

För att förstå den kommande händelseutvecklingen under det 
danska fälttåget är det nödvändigt att hålla i minnet några kän
netecken på Napoleons sätt att föra krig. Det första är att alla 
ideer och beslut av någon vikt borde utgå från honom själv och 
i regel gjorde så. Generalstabschefen Berthier och hans och kej
sarens egna staber skulle bara tjäna till att praktiskt verkställa 
dessa beslut. Kejsaren hade i allmänhet Berthier i sin närhet och 
gav honom endera muntligt eller i starkt koncentrerad skriftlig 
form besked om vad denne skulle skriva till vederbörande mar
skalk eller annan adressat. Bernadotte krävde vissa hänsyn i sin 
egenskap av svåger till kejsarens bror Louis. Å andra sidan var 
kejsaren ibland missnöjd med honom, t ex för hans roll under 
dubbelslaget vid Jena-Auerstädt 1806. Han var trots Napo
leons visade välvilja ingen favorit som exempelvis kollegan Jean 
Lannes. 8 När det gällde fälttåget i Danmark ingrep teamet 
Napoleon-Berthier i ting som rimligen varit kårchefens sak att 
bestämma. Han dröjde samtidigt, som vi skall se, med att be
svara eller avvisade väsentliga spörsmål från marskalkens sida. 

Efter den brittiska aktionen mot Köpenhamn 1807 och i syn
nerhet efter den fransk-danska alliansen i Fontainebleau den 31 
oktober, stod det klart att det var Sverige som anfallet skulle 
riktas emot. I november pågick i Sankt Petersburg livliga dis
kussioner mellan danska och franska diplomater och ryska mi
nistrar om hur ett ryskt infall i Finland skulle kunna kombine
ras med en fransk-dansk aktion mot Skåne. Enligt en skrivelse 
av den 29 januari 1808 från den franske utrikesministern 
Champagny till det franska sändebudet i Köpenhamn, baron 

7 Höjer (1939), s 357-363, 368. Den 17 februari 1808 skrev Napoleon 
till sin bror Louis, kung av Holland, att "Une armee russe est entree en 
Finlande pour attaquer le roi de Suede, qui decidement fait cause 
comun avec l' Angleterre. Faites passer autant de chaloupes cannonieres 
que vous pourrez en Danemark pour aider a !'expedition danoise et 
franc;aise qui va se rendre en Scanie". Correspondance, XVI (1855), 
s 337; se även ibid, XV (1855), s 467. Brev från Napoleon den 
2 augusti 1807 återges delvis i Touchard-Lafosse (1838), s 8-9. 
Kommentar i Schmidt (1901), s 33-36. 

8 Vachee (1913), passim. 

19 



Didelot, måste en sådan aktion göras så snart som möjligt -
innan vintern var över - och med all kraft. 9 Men de order som
Bernadotte samtidigt fick från Napoleon-Berthier sade bara att 
han skulle hålla sig redo för avmarsch med 18 000 man (en 
fransk, en spansk och en holländsk division) mot Själland och 
Skåne. Dessförinnan ansåg kejsaren det nödvändigt att mar
skalken hade en rådplägning med kronprinsen/regenten Fred
rik. Denne hade länge residerat i Kiel, men den 26 februari 
hade han överflyttat till Köpenhamn och armen på Själland för
stärkts på hertigdömenas och Jyllands bekostnad. Från denna 
stad nåddes Bernadotte av ett brev från Didelot daterat den 9 
februari. Denne hade just haft ett samtal med den danske utri
kesministern Christian Giinther Bernstorff som sagt att tsaren 
nu äntligen efter mycket vacklande bestämt sig för krig mot 
Sverige. Kronprinsen önskade också ett sådant krig. Jämte 
Bernadottes kår skulle danskarna med tillsammans 35 000 man 
göra en sådan övergång från Själland till Skåne. Men då fanns 
inte ett ögonblick att födora.10

Det var inte minst angeläget att klara ut relationerna mellan 
fransmän och danskar. Den 11 februari anlände kommendör
kapten Hans Lindholm som representant för kronprinsen till 
Bernadottes högkvarter i Hamburg för att begära de franska 
"hjälptrupper" som utlovats. Marskalken gjorde då genast 
klart för honom att det inte längre var möjligt. Hans egna trup
per var de som utgjorde en "huvudkår" till vilken de danska 
hade att ansluta sig och Bernadotte var dess chef. Lindholms 
försök att slippa en invasionsväg till Skåne rakt genom Dan
mark genom att i stället ange Pommern som lämplig utgångs-

9 Grade (1913), s 142f, 148f, m fl. Champagny till Didelot 31 januari 
1808 återges delvis i Godchot (1924), s 102f. 

10 Höjer (1939), s 368f. Till sitt sändebud i Sankt Petersburg, general 
Caulaincourt, skrev kejsaren redan den 2 februari att "je fait donne 
l'ordre a Bernadotte de faire passer en Scanie 14 000 Fran1,ais et 
Hollandais". Lecestre (1897), s 142ff. Några sådana order hade han 
då ännu inte givit Bernadotte. Onekligen förvånande att han i brevet 
glömt bort de 14 000 spanjorerna! Didelots brev till Bernadotte den 
7 februari i BFA, Carl XIV Johans arkiv. Lettres particulieres, vol 13. 
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punkt blev också avvisade. Fredrik var klok nog att acceptera 
Bernadottes besked som var allvarligt menat. Denne visade å 
sin sida sina danska bundsförvanter en på samma gång realis
tisk och förhoppningsfull syn på projektet. Han var väl medve
ten om att engelsmännen så fort det blev isfritt skulle sätta in 
stora flottstyrkor och troligen också 10 000-12 000 man som 
hjälptrupper till svenskarna i Skåne. Men det framgår också att 
han samtidigt inte hade någon hög tanke om spanjorers eller 
danskars stridsvärde. Han trodde dock att en snabb aktion 
skulle göra företaget möjligt.11 

För egen del var kronprins Fredrik och hans medhjälpare in
tensivt verksamma. Han beordrade att alla slags farkoster 
skulle samlas ihop i några hamnar på Fyn för att forsla Berna
dottes trupper och hästar över Bälten. I varje hamn skulle en 
dansk sjöofficer ha ansvaret. Efter den engelska kuppen 1807 
fanns det gott om lediga sådana. Två stabsofficerare, Haffner 
och Du Plat, fick order att undan för undan inkvartera Berna
dottes förband i köpstäderna, ej på landsbygden, så "at mar
schen kan gaa med Hurtighed og Orden". I Sydnorge fick mili
tärbefälhavaren prins Kristian August order om att ha 5 000 
man redo för att samtidigt med infallet i Skåne låta företaga en 
diversionsattack mot Bohuslän. Till Du Plat och Haffner skrev 
kronprinsen den 28 februari att han verkligen beklagade att 
Bernadotte ännu inte fått marschorder från kejsaren: "At alt 
dete ej kan behage mig, er let at indse. Alt er besorget og bear
beides med Drift som h0rer til en Landgang." 16 000 man 
kunde tas till Skåne med en enda transport, men då krävdes åt
minstone ett linjeskepp och minst 20 kanonslupar. Men natten 
innan hade temperaturen fallit till -10° C. Kanske kunde man 

11 Schmidt (1901), s 40-48; MKG, III (1888), s 219-222. 
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därför, liksom en gång svenskarnas Karl X Gustav föra armen 
över Bälten och därutöver Öresund.12 

Till Danmark 

Vi skall i detta avsnitt i snabba drag skildra hur Bernadottes 
arme tog sig upp till Fyn men där blev tvungen att stanna. Kej
sar Napoleons växlande direktiv till sin marskalk blir därvid 
något av en röd tråd. Att analysera vad denna förflyttning tek
niskt innebar blir ämnet för nästa kapitel. 

Den 29 februari avgavs den danska krigsförklaringen mot 
Sverige. Efter att till sist ha sänt sin adjutant överste Hamelinaye 
till kejsaren i Paris fick Bernadotte äntligen en skrivelse från kej
saren som han med litet god vilja kunde tolka som en avmarsch
order. Han uppmanades att personligen ta reda på hur man 
skulle kunna ta sig över Bälten till Själland. Man skulle ta med 
sig de fransmän, spanjorer och holländare som fanns omkring 
Hamburg och låta förstå att invasionen av Skåne skulle ske från 
ön Rligen. I själva verket var dock enligt kejsaren denna väg 
omöjlig på grund av det långa avståndet och bristen på fartyg.13

12 Fredrik till kommendören Sten Bille den 18 februari. Det gällde 
Nyborg, Snogh0j, Svendborg, Or0sund och Kjerteminde. Brev till 
generalkvartermästarlöjtnanterna Haffner och Du Plat den 20 feb
ruari. Kristian August var densamme som under namnet Karl August 
1809 blev svensk kronprins men dog redan följande år. I brevet pekar 
Fredrik också på att Haffner och Du Platt bör skaffa sig god kontakt 
med den franske stabschefen Gerard, "en udmaerket ldog og duglig 
Militxr". Han ger också några "spiondata" om de i Göteborg 
infrusna sju brittiska fartygen för vidare befordran till fransmännen. 
MKG, III (1880), s 297-302. 

13 Napoleon till Berthier den 22 februari i Correspondance, XV (1855), 
s 363. Enligt Godchot (1924), s 110f, hade Bernadottes överste Hame
linaye haft med sådana muntliga anvisningar från kejsaren i Paris. 
Godchots syn på Bernadotte är fientlig. Han söker som regel skulden 
till Napoleons missgrepp på honom. För den danska krigsförklaringen 
den 24 februari som nådde Stockholm med lång försening, se ibid, 
s 112-115. Se även Schmidt (1901), s 48. 
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Den 5 mars började Bernadottes trupper - sedan han tre da
gar innan fått kejsarens brev av Hamelinaye - sin avmarsch 
från Hamburg och andra garnisonsorter i Nordtyskland. De 
var uppdelade i sexton olika kolonner på 2 000-3 000 man 
vardera för att underlätta både underhåll, inkvarteringar och 
inte minst havspassager (se bilaga 2 och karta). Bernadotte och 
hans stabschef Gerard räknade med att man omkring 25-30 
mars skulle ha fått åtminstone 25 000 man till Själland.14 Det 
var sent men knappast deras fel. 

Den 13 mars marscherade den första spanska kolonnen in i 
Rendsborg. Här råkade den sinnesjuke danske monarken 
Kristian VII befinna sig. Han tycks ha blivit så förskräckt över 
spanjorernas för honom främmande utseende och regements
musik att han drabbades av slag. En nyanländ tyskspråkig lärare 
berättar att en spansk soldat kom fram till honom, lutade huvu
det i ena handen och sade "El Rey Kaputt" - ett budskap lätt att 
förstå. Via Middelfart kom trupperna över till Fyn och Odense 
där Bernadotte lämnade kvar sin maka Desiree och sonen Oscar. 
Det var först i Nyborg som han tycks erhållit sin egentliga 
marschorder av den 2 mars från paret Napoleon-Berthier. 

14 Klartecken för avmarsch från Napoleon kan möjligen ha getts genom 
Hamelinaye. Schmidt (1901), s 48-53; Höjer (1939), s 372. De första 
kolonnerna beräknades kunna bli överförda till Själland den 18 mars. 
Redan dagen efter att Bernadotte inlett sin marsch in i Holstein skrev 
Napoleon den 6 mars till sändebudet i Sankt Petersburg Caulaincourt 
att marskalken troligen nu redan befann sig "arrive sur les bords de la 
Baltique ... avec plus de 21 000 hommes ... ". Därtill skulle komma 
10 000 danskar: "Si le temps est favorable, il sera bientot en Suede, et 
la diversion que desire l'Empereur [tsar Alexander] sera bientot faite". 
Lecestre (1897), s 160f. Orden om väderleken antyder att han nu 
tänker sig en övergång över isen. 
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Man biföll en önskan från marskalken att lämna kvar hollän
darna i Nordtyskland, men lät honom inte heller ta med divi
sionen Dupas som Bernadotte hade valt till avantgarde. Inga 
franska avdelningar skulle tills vidare få övergå Bälten, endast 
spanska. Följden var att alla kolonnerna - utom den första 
spanska - på marskalkens order måste stanna upp för att tillåta 
den nya marschordningen (se bilaga 3). Orderna kunde på 
denna sena tidpunkt bara sabotera expeditionens syfte, vare sig 
man tänkte sig en övergång av Stora Bält och Öresund med 
hjälp av farkoster eller - som kronprinsen tycks ha varit den 
förste att framkasta - man skulle hoppas på att marschera över 
isen! 15

Kronprins Fredrik och hans rådgivare hade ju redan gett av
kall på sina tidigare krav. Att Fredrik tog projektet allvarligt 
skulle ett år senare bekräftas av hans försök att med egna trup
per - utan fransmän - upprepa invasionsföretaget över isen. 
Det enda som Napoleon för sin del brydde sig om var tydligen 
att inte riskera för många franska soldaters särskilt dyrbara liv! 
Förutom de 13 000 spanjorerna skulle danskarna tvingas del
taga med 13 000 man, mer än dubbelt så många som man tidi
gare talat om. De måste ju också kunna försvara Själland. 
Fransmännens antal hade bantats ned till 10 000, alltså totalt 
alltjämt ungefär 36 000. Bernadotte måste nu, såsom avtalat 
var, träffa den - formellt - nye kungen Fredrik VI i Köpen
hamn, och tog sig med båt till Själland. Han mottogs med både 
vänlighet och en artighet på ett statsöverhuvuds nivå. Fredrik 
hade tidigare insisterat på att vara överbefälhavare vid aktio
nen men envisades ej längre därmed. Bägge beklagade emeller
tid i högsta grad de olycksaliga orderna från Paris. Kungen för
sökte övertala marskalken att ignorera dem med hänvisning till 

15 Schmidt (1901), s 52-59; Höjer (1939), s 370-373. I sitt brev till Ber
thier den 14 mars bad Napoleon denne att förbereda "un projet de 
lettre" till Bernadotte om att Alexander nu inryckt i Finland och att 
"mon intention est qu'il [Bernadotte] active son marche autant que 
possible; que si'il arrivait, comme on croit avoir lieu de esperer, que les 
Beltes vinssent a geler, il ne doit pas hesiter a les passer" med sina 
franska, spanska och danska divisioner om totalt 30 000 man. Så fort 
som kejsaren fått veta att så skett skulle han låta en holländsk och en 
fransk division följa efter. Correspondance, XV (1855), s 416. 
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"viktiga lokala omständigheter", men förgäves. Det vågade inte 
Bernadotte, trots att han - som den svenske historikern Torvald 
Höjer menar - säkert känt sig djupt desavouerad, ja, vanärad 
inför Europa. 

Efter fyra dagar i Köpenhamn beslöt sig Bernadotte den 21 
mars att över Stora Bält återvända till sitt högkvarter i Kolding 
på Östjylland. Men när han med sitt följe kom fram till Korsör 
väntade en överraskning. En brittisk fregatt och en brigg avskar 
nu passagen till Fyn.16

Invasion av Skåne - över isen?

Vi kommer nu fram till ett centralt problem för hela Bernadot
tes fälttåg i den mån man - som också Napoleon i en not till 
Berthier av 14 mars utgick ifrån - skulle hoppas på att kunna 
gå över isen. Vintern 1808 hade hittills inte varit mild men ej 
heller tillräckligt hård för att skapa varaktiga isar. I Stora Bält 
verkar hållbar is endast ha förekommit kring månadsskiftet 
februari-mars. I Öresund fanns det sedan den 12 mars drivis 
och Köpenhamns hamn var isbelagd. Från den 24 mars var 
dock detta vatten åter isfritt. Bernadottes egna tvivel på möjlig
heten att nu förverkliga planen på en skånsk invasion måste ha 
stärkts till visshet under hans långa och vådliga återresa från 
Köpenhamn.17

Vad de två brittiska örlogsfartygen beträffar tillhörde de en 
eskader som under kapten Sir George Parker i slutet av februari 

16 Höjer (1939), s 37 3f. I Korsör fick Bernadotte tack vare den optiska 
telegrafen veta att tre kurirer med post väntade på honom i Nyborg. 
Den 18 mars skrev Bernadotte till Bourrienne, franskt sändebud i 
Hamburg, att nya "dispositioner" enligt depeschen från Paris för
dröjde överfarten av Stora Bält några dagar. "För övrigt gynnar oss 
årstiden såtillvida att vi har en förfärlig kyla. Sundet och Kattegatt är 
alltjämt fulla av is." 

17 Mer detaljerad information om isförhållandena i danska vatten genom 
tiderna än Speerschneider (1915) står knappast att få. För vintern 
1807/1808 se s 29, 32, 106 . Medeltemperaturen december 1807-mars 
1808 beräknas ha varit-1 ° C, jämfört med-1,6 ° C för 1806/1807 och 

-1,7 ° C 1808/1809. Se även Rxder (1847 ), s 191, som däremot menar
att vintern 1807/1808 var mycket hård: "Bxlterne vare fulde af is och
Sundet en kort Tid tillagt."
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inkommit till Vingafjärden vid inloppet till Göteborg och legat 
infrusen där. När Parker hörde om den franska hjälparmens 
marsch norrut, satte han till alla klutar för att med svensk hjälp 
få sina fartyg isfria. Den 16 mars hade i varje fall två av farty
gen tagit sig ned till Stora Bält, där de valde en position nära 
Sprogö. Jag skall strax ägna det korta, dramatiska sjökrig som 
följde ett särskilt avsnitt. 

Bernadotte måste nu välja en annan rutt för att komma till
baka till Kolding. Han begav sig först till Vordingborg på Själ
lands sydspets, sedan till Nyköbing på Falster och Nakskov på 
Lolland, dit han ankom den 25. Att därifrån ta sig genom driv
isen till Langeland misslyckades följande dag. Med en sydligare 
och mindre isig men avsevärt längre rutt efter femton timmar 
i öppen båt - tog han sig dock den 27 till Sönderborg på ön Als 
och Åbenrå i södra Jylland. En dag senare var han äntligen i 
Kolding. Här, på det berömda medeltidsslottet, insomnade han 
säkert djupt efter alla sina mödor och strapatser. Men de span
ska soldaterna ur regementet Princesa, som ju själva kände sig 
frusna, hade eldat på alltför intensivt. Elden hade trängt in i 
trossbottnarna. Klockan fyra på natten blossade elden upp och 
man måste väcka marskalken. Halvklädd kastade han sig ut för 
att, dock förgäves, leda släckningsarbetet. Sedan dess är Kol
dinghus en ruin. Bernadotte måste också fortare än han tänkt, 
den 29 mars fortsätta till Odense.18

Det var först nu som Bernadotte fick ta del av den depesch 
från Berthier som vidarebefordrade kejsarens order av den 14 
mars. Han informerades om att ryssarna den 21 februari börjat 
kriget i Finland. Napoleon uppmanade honom därför att på
skynda sin marsch med 30 000 spanjorer, fransmän och dan
skar över "les Belts" som nu väntades frysa till. Allt tyder på att 
"les Belts" för Napoleon och Berthier också inbegrep Öresund. 
Hur absurda dessa order var i nuläget kunde Bernadotte onekli-

18 Schmidt (1901), s 63-65. I Muller (1867/69) vederläggs ett par myter 
kring Bernadottes dramatiska natt på Koldinghus. Den som väckte 
honom var den danske hovmarskalken von Levetzau, vilken tjänst
gjorde som generalkommissarie vid hans arme. 
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gen ge besked om. Den mottagna befallningen var, som han 
skrev, helt enkelt "inexecutable", i varje fall under detta år.19

Nya verklighetsfrämmande order från Napoleon av den 23 
mars nådde honom snart från Berthier. Hans egen rapport från 
den 2 april hade de båda herrarna ännu inte fått. Expeditionen 
måste bli av, men inte förrän ryssarna för sin del nått fram till 
Åbo. Den skulle också göras med så många som 14 000 dan
skar så att hela styrkan uppgick till 36 000 man, kort sagt "när 
företaget har all utsikt att lyckas". Nu följer en rad detaljerade 
visioner av vad marskalken skulle göra i Skåne och en varning 
att inte fortsätta till Stockholm förrän Bernadotte visste sig ha 
stöd av ett substantiellt, fransksinnat parti. Uppmaningen att 
för all del inte kalla Gustav IV Adolf "Roi de Suede" eller sig 
själv bara marskalk Bernadotte gör ett direkt komiskt intryck 
och påminner faktiskt om den excentriske svenske kungens 
skrivsätt. 

När duon Napoleon-Berthier skriver nästa gång, den 13 
april, sägs däremot ingenting längre om expeditionen till Skåne, 
bara att två spanska regementen bör överföras till Själland för 
att hjälpa den danske kungen med öns försvar. Samtidigt upp
manas Bernadotte att sprida de spanska styrkorna på öarna, 
särskilt för försvaret av Fyn, men att "de förtjänar viss kon
troll" och att det är nödvändigt att isolera dem så att de ingen
ting kan göra! Därmed kom den spanska expeditionskårens 
historia in i en ny fas, direkt länkad till Napoleons samtidigt så 
aggressiva politik i Spanien. Parallellt nödgades han via sände
budet Caulaincourt i mjukast möjliga ordalag meddela tsar 
Alexander att Skåneprojektet misslyckats. 

I det danska riksarkivet finns det en "Styrkeoversigt" från 
den 1 april som visar hur de franska och danska styrkorna då 
var förlagda (se kartan). Totalt var då 6 734 man förlagda till 
Fyn. Av dem var alla i och kring Odense, förutom det belgiska 
kavalleriregementet och 5. infanteriregementet (1 648 man), 
spanjorer. I Jylland och Slesvig fanns totalt 20 032 man, av 
dem 7 965 spanjorer. De viktigare förflyttningar som därefter 

19 Se not 15 för kejsarens brev av den 14 mars. Bernadotte svarade den 
2 april: "Les Belts n6n pas gele cette annee; et il est tres rare que cela 
arrive". Polemiken mot detta hos Godchot (1924), s 154f, är orimlig. 
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skedde var att infanteriregementet Asturias från Assens i olika 
omgångar och på olika vägar med farkoster den 12-24 maj 
lyckades ta sig över till Ringsted på Själland. Guadalajara-rege
mentet gjorde från Skanderborg på Jylland via Kjerteminde och 
Svendborg från den 24 maj till 30 juni i små avdelningar en lik
nande överfärd. Den franske brigadgeneralen Fririon fick av 
Bernadotte i uppdrag att kommendera detta på Napoleons or
der till Själland förlagda detachement. 

Jämför man Napoleons fjärrledning av Bernadottes fälttåg i 
Danmark med det sätt på vilket han gick från seger till seger 
fram till 1807, är skillnaden verkligen slående. Hur kunde man 
söla så med instruktioner till Bernadotte i februari 1808? Tviv
lade han ännu vid denna sena tidpunkt på att tsaren skulle gå 
till angrepp i Finland? Det kan knappast ha varit annat än en 
rädsla att riskera just egna dyrbara, franska trupper som låg 
bakom den för fälttåget olycksaliga depeschen av den 14 mars. 
Depeschen från den 23 som ju var helt osammanhängande ter 
sig närmast obegriplig och omöjlig att försvara. Mot denna 
bakgrund borde Bernadotte - utan att vara något egentligt mili
tärt snille - haft bra mycket större chanser att lyckas om han 
sluppit kejsarens direktiv. Den vedertagna åsikten att Napo
leons storhet som fältherre nedgick i och med kriget 1809 före
faller med andra ord att bekräftas. Tanken ligger nära att det 
var Napoleons allt djupare engagemang i Spanien som kom ho
nom att missköta Bernadottes expedition. Jag finner dock detta 
mindre sannolikt. Napoleon var van att jonglera med flera bol
lar på samma gång och året 1808 förefaller för honom snarast 
att ha varit mindre krävande än åren 1805-1807 och 1809-
1812.20 

Man kan fråga sig hur mycket allvar som överhuvudtaget låg 
bakom projektet kring en invasion i Skåne hos de olika aktö
rerna. Napoleon hade redan i september 1807 övervägt en så
dan invasion eller att åtminstone hota med en sådan. Sedan 
överläts Sverigeproblemet till tsaren. Det var alltså denne som 
under sitt långa vacklande i frågan om krig mot Sverige, tar 
upp iden som ett nödvändigt komplement till sin attack. Vad 

20 RA. Hrerens archiv. 19 b-2. Schmidt (1901), s 71-72. Av Guada/ajara
regementet kom två kompanier till Själland så sent som den 14 juli. 
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den danske kronprinsen beträffar är han från början i och för 
sig mycket positiv till saken, men på sina egna villkor. Han vill 
själv ha högsta befälet och samtidigt ej se för stora franska styr
kor i sitt land. Han föredrog om i varje fall en övergång också 
skedde från f d svenska Pommern. Dock går han slutligen med 
på de franska villkoren, just därför att aktionsmålet. är honom 
så kärt. Napoleon själv var sannolikt engagerad i projektet 
fram till dess han hört att tsaren den 21 februari slagit till i Fin
land - och på så sätt blev förhindrad att på andra håll vara stö
rande för franska planer. Bernadotte verkar för sin del i början 
ha varit entusiastisk för projektet, men avkyldes genom Napo
leons order av den 2 mars och av egna reserfarenheter. Höjer 
anser att invasionsprojektet haft stor chans att lyckas om det 
hade företagits redan i februari.21

Napoleon-Berthiers extrema långsamhet på nyåret 1808 ty
der enligt Höjer på att Napoleon aldrig menade allvar med sina 
löften till Ryssland och Danmark eller sina order till Berna
dotte. Kanske var allt en enda stor bluff och Bernadotte i bör
jan bara duperad. I vilket fall som helst förstod Napoleon att 
genom sitt sändebud i Sankt Petersburg, Caulaincourt, hela ti
den påminna tsaren om Bernadottes framsteg. I sina brev till 
sändebudet gick kejsaren ibland ett steg eller två före verklighe
ten. Albert Vandal skriver i sitt klassiska verk om Napoleon 
och Alexander att den senare verkligen trodde att invasionen 
skulle äga rum och underlätta erövringen av Finland. Men Na
poleon gjorde strax klart att han inte hade lust att offra någon 
egen division för ett projekt som inte var av direkt intresse för 
honom. Det var enligt Vandal den första stora ryska besvikel
sen efter Tilsit, och därför på sätt och vis också ett avlägset fö
rebud till kriget 1812. 

21 Höjer (1939), s 370f. Vandal (1891), s 221f. Se även Foumier (1913), 
s 225 ff, som ser det som "ein Schachzug gegen Alexander". Foumier 
citerar också ett brev från Napoleon till Talleyrand den 25 april 1808, 
där han säger sig omöjligen ha kunnat kasta in franska soldater i 
Sverige där Napoleon själv ej hade något att hämta: "Sa majeste n'a 
point un assez grand interet a cette expedition pour la hasarder avec 
moins de trentesix mille hommes." 
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Brittiskt sjöherravälde 

Det är väl motiverat att nu också kasta en blick hur det marina 
läget utvecklat sig sedan kapten Parkers fregatter avskurit den 
fransk-spanska övergången av Stora Bält. Fredrik VI:s medhjäl
pare hade sett till att farkoster fanns redo, men man vågade ej 
ta risken att använda dem. Det var i denna situation som kung 
Fredrik den 18 mars sände order till kaptenen för ett av de två 
linjeskepp som riket hade kvar efter den brittiska kuppen mot 
Köpenhamn 1807, då de råkat ligga i norska vatten. Kapten 
Carl Wilhelm Jessen på Prinds Christian Frederik, som med 
dess tjugoåtta 24-pundiga kanoner låg utanför Kristiansand i 
Sydnorge, fick order att så snart som möjligt gå till Stora Bält 
för att förjaga de brittiska fregatterna. Kapten Jessen begav sig 
alltså iväg med sitt fartyg men blev utan att märka det siktad 
från ett av de tre fientliga linjeskepp som också "övervintrat" 
vid Vinga. Kapten ]essens huvudproblem var emellertid att en 
mycket elakartad tyfus börjat härja ombord redan vid avresan 
från Norge. Man skall ha förlorat totalt 200 sjömän och solda
ter fram till den 22 mars. Av de 170 reservister som togs om
bord var flertalet totalt oerfarna. 

Den 21 mars gick fartyget från Köpenhamn i en sväng norr om 
Själland. Man hoppades kunna driva fregatterna ut från Stora 
Bält så att Bernadottes trupper skulle kunna fortsätta sin 
avbrutna rutt. Det verkade att lyckas men sedan dök två för kap
ten Jessen okända linjeskepp upp. Det var Stately och Nassau 
det senare f d danskt med ett tredje linjeskepp i reserv. Den 
våldsamma men ohjälpligt ojämna närstrid som den 22 mars tog 
vid blev särskilt blodig och destruktiv på Prinds Christian 
Frederik. Efter drygt tre timmar hade av fartygets besättning på 
576 man (inklusive 36 sjuka) 42 dödats, 84 fått svåra och 61 
lättare blessyrer, däribland flertalet officerare. Därför valde 
Jessen nu att stryka flagg. Prinds Christian Frederik sattes i 
brand. Engelsmännen lät snart de sårade skickas åter till Köpen
hamn. Återstoden sändes däremot till en för många långvarig 
fångenskap och "prison ships" utanför den engelska kusten.22

22 Wandel (1915), s 73ft; Dahlerup (1840); Rreder (1847), s 191; Tops0e
Jensen (1933). Den senare berör också den romantiska aspekten. 
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Hur mycket slaget betydde för huvudaktörerna kan illustre
ras med en promemoria som kung Fredrik den 26 mars till
ställde fränden Kristian August i Norge. Själland måst nu "an
ses som blockerett, og lidet eller intet Haab kan haves til Land
gangen paa Skaane, hvilket dog var det sikreste Middel til at 
give denne Krig en heldig Vending for os". Man kan också i ett 
historiskt perspektiv konstatera att slaget vid Sjrellands Odde 
innebar att den brittiska flottan fram till krigets slut helt skulle 
behärska de danska farvattnen och omöjliggöra alla större 
havstransporter. Det var så även om enstaka danska kapare 
och kanonbåtar lyckades ta eller sänka en del fartyg i brittiska 
konvojer. Men också i ur dansk synpunkt bästa fall, skulle 
Prinds Christian Frederik sannolikt inte kunnat mer än för
dröja en sådan utveckling. 

Slaget hade emellertid för Danmark också en annan, mer 
subtil betydelse. När striden vid Sjrellands Odde var över flöt 
21 av de stupade danskarna i land på öns nordöstra kust. De 
blev högtidligt jordfästa i en "hjältegrav" på närmaste kyrko
gård med många sörjande som kommit från huvudstaden eller 
från andra håll. En av de begravda har blivit särskilt berömd, 
premiärlöjtnanten Peter Willemoes. Han hade 1801 varit den 
unge hjälte i slaget på Reden vars mod rentav prisats av fiende
amiralen Sir Horatio Nelson. På Langeland hade Willemoes 
också blivit vän till den där då bosatte, snart så berömde dikta
ren och författaren N F S Grundtvig. Då budet om Willemoes 
död kom, strängade skalden sin lyra till hans och de andra 
danska kämparnas ära: 

0, Willemoes Son af den herlige Old, som kun i et spejl at beskue jeg 
mregter! ... 
For Dannemarks bolde, elskvaerdige Son: Din Gravhoj skal blaane af 
trette Krerminder. 

Både nationalismen och romantiken hade fått en martyr.23 

23 Den drapa om Willemoes som citeras ovan fick Grundtvig tryckt i Ny 

Danske Tilskuer redan den 26 maj 1808. Hjälten rör sig i Valhalls och 
Odens "Oldtid" och hyllas av valkyrior. 
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England till Sveriges undsättning 

Kampen mellan Napoleon och britterna har hela tiden utgjort 
den ram inom vilken Danmark-Norge, Sverige och för den de
len också övriga europeiska makter hade att agera. Napoleon 
hade successivt böjt regimerna i Preussen (1806) och Ryssland 
(1807) efter sin vilja. På nyåret 1808 hade kontinentalsystemet 
blivit en realitet och England var illa trängt. Regeringsskiftet 
där i mars 1807 blev emellertid utgångspunkten för en beslut
sam och energisk brittisk motoffensiv. Regeringschefen lord 
Portland var ingen dominant ledare men utrikesministern 
George Canning och krigsministern lord Castlereagh, bägge un
der fyrtio år gamla, var två kraftfulla, mycket begåvade män. 
De ledde skickligt kampen mot Napoleon. Den gamle monar
ken Georg III spelade som rådgivare en icke oviktig roll. 

Castlereagh fann krigsmakten i ett ganska eftersatt skick. 
Han tog genast itu med att förbättra både den illa organiserade 
armen och den nedslitna flottan. Hotet att Napoleon skulle ta 
över Danmarks avsevärda örlogsflotta uppfattades emellertid 
som akut och både Castlereagh och marinministern lord Mul
grave gick snabbt till aktion. Ur militär synpunkt blev dråpsla
get mot Köpenhamn en succe, inte minst rovet av femton 
danska linjeskepp, även om kungen fortfarande fann det vara 
"a very immoral act". I vilket fall som helst blev resultatet att 
Danmark skulle bli Napoleons mest trogna bundsförvant.24

Den brittiska utrikesledningen var efter Köpenhamns kapitu
lation påfallande försiktig. Man gav snabbt upp ockupationen 
av Själland och fastän Gustav IV Adolf genast visat sina sympa
tier drev engelsmännen inte på underhandlingarna om en 
engelsk hjälparme på lO 000-15 000 man i Skåne. Avsikten 
var att tillsammans med svenskarna när så verkade lämpligt än 
en gång kunna besätta Själland. Fältmarskalken Johan Chri
stopher Toll avrådde emellertid därför att han fann den försörj
ningsbörda den skulle innebära för Skåne alltför tung. Även 
den svenske kungen följde denna gång ett klokt råd. Särskilt 
anmärkningsvärt är framförallt att England i slutet av 1807 
starkt tillrått att Sverige skulle söka fred med Napoleon och 

24 Muir (1996), s 4-18, 23-226. 
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hans allierade. Inte ens om svenskarna tvangs att förklara Eng
land krig skulle man i London nödvändigtvis ta detta seriöst. 
Men till ett så cyniskt beteende, det vill säga systematisk smug
geltrafik, hade den endast alltför principfaste Gustav Adolf alls 
inte varit beredd.25 

I sin egenskap av Englands enda kvarvarande bundsförvant 
på Europas fastland yrkade han genom den svenska gesanten i 
England envist på all slags hjälp från herrarna i London. Den 
8 februari 1808 underskrevs ett subsidieavtal, vilket gav Sverige 
så mycket som 1,2 miljoner pund årligen. Ett par veckor senare 
gjorde Ryssland sitt länge befarade angrepp på det svenska Fin
land den 21 februari 1808. Danmarks krigsförklaring mot 
Sverige kom åtta dagar senare. Hur besvärlig den svenske 
kungen än månde vara, ansåg man nu i London att något måste 
göras åt Östersjöområdet. Det var ju så oerhört viktigt kom
mersiellt. Därifrån kom också nästan alla de produkter som 
själva örlogsflottan behövde: trä av hög kvalitet, tjära, hampa 
och annat. En särskild station - skild från den för Nordsjön 
måste etableras där. Redan den 20 februari hade viceamiralen 
Sir James Saumarez, lugn och erfaren med stor auktoritet, av 
Mulgrave fått uppdraget som chef. Men förberedelserna tog 
tid.26

Först den 14 mars överlämnades den danska krigsförkla
ringen i Stockholm. Inför trefrontskriget utfärdade kungen om
gående sina order. Den Södra armen under fältmarskalk Toll 
skulle förläggas i kantoneringskvarter utmed Skånes kust. En 
Västarme under general Gustaf Mauritz Armfelt skulle avmar
schera mot norska gränsen. Den skulle liksom en fördelning 
längre norrut stå för ett anfall i nordlig riktning. Kungens 
stabschef, generaladjutanten Gustaf Wilhelm af Tibell - tidi
gare i fransk krigstjänst i Italien där han uppnådde brigadgene
rals rang - hade en minst sagt avvikande åsikt. De fientliga 

25 Ryan (1988), s 239; Carlsson (1944), s 78-87. 
26 Om Saumarez se hans Memoirs (1838), II, utgivna av en ung under

ordnad, John Ross; och The Saumarez Papers, utgivna av Ryan (1968) 
med bl a hans instruktioner av den 16 och 22 april, s 11-14; Fagrell 
(1975), s 145-165; Hansson (1975), s 127-138; Ryan (1988). 
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trupperna i Sydnorge var överlägsna och kunde stödja sig på 
flera fästningar. Här var svensk passivitet bäst och trupper 
borde snarare sändas härifrån till den av Bernadotte hotade 
Sydarmen. Men framförallt borde armen i Finland få hjälp -
det var det mest väsentliga. Kungen vidhöll emellertid sin linje. 
Hans förhoppning om att den engelska flottan skulle undanröja 
hotet mot Skåne blev ju också ett par dygn senare infriad.27

Under tiden inlöpte till London nyheter om att det danska 
linjeskepp, Prinds Christian Frederik, som genom att vara i 
Norge hade undgått den hänsynslösa räden mot Köpenhamn, 
nu var till sjöss i Kattegatt. Vidare fick man veta att marskalk 
Bernadottes arme sedan den 5 mars var på väg mot Själland 
och Skåne. Förste sjölorden Mulgrave beordrade då kommen
dörkapten George Parker att med en mindre eskader från 
Nordsjöflottan möta dessa hot. De fransk-spanska truppernas 
övergång över Bälten hejdades av Parkers skepp den 16 mars 
och Prinds Christian Frederik gick sitt öde till mötes den 22 i 
samma månad, händelser av helt avgörande betydelse. Själv 
försvinner dock Parker därefter från vår historia. 

Den 16 april fick Saumarez sina instruktioner innan han av
seglade mot Göteborg med elva linjeskepp och fem fregatter. 
Hans flaggskepp var Victory, samma stolta linjeskepp på vilket 
lord Nelson mött sitt öde vid Trafalgar. Saumarez skulle i sam
råd med den engelska gesanten i Stockholm, Edward Thornton, 
söka säkra Sveriges, särskilt Skånes, försvar mot varje inva
sionsförsök och samtidigt trygga engelsk sjöfart i Östersjö
vatten. Saumarez borde också särskilt se till att förhindra varje 
form av fransk infiltration i Norge. Det var vad man i London 
trodde att Bernadotte efter sitt marschavbrott sysslade med. Sex 
dagar senare fick Saumarez en ny order, nämligen att samar
beta med chefen för den armestyrka under generallöjtnant Sir 
John Moore som regeringen nu skickade till Sverige. Cirka 

27 Tingsten (1924), s 38-42. General Armfelt var Gustav IIl:s tidigare 
storfavorit. 
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11 000 man fraktades alltså till Göteborg i transportfartyg, 
konvojerade av konteramiralen Richard Keats.28

Farhågor för Bernadottes frammarsch hade i mars gjort en
voyen Carl Gustaf Adlerbergs yrkanden i London alltmer en
trägna. Men parterna hade redan där visat sig vara långt från 
eniga om hur den brittiska kåren borde användas. Kungen ville 
använda dem i en offensiv mot Kristiania för att erövra åtmins
tone Sydnorge. Det var ett krigsmål som han bland annat ärvt 
från sin far Gustav III. Ett erövrat Norge skulle också i en fram
tid kunna möjliggöra ett byte mot ett förlorat Finland. England 
ville däremot inte alls sätta in trupperna i ett offensivt företag 
utan bara som garnison i t ex Göteborg. Därigenom skulle 
svenska förband kunna frigöras för Finland. Att Adlerberg i 
lösliga ordalag, utan ett klartecken från sin kung, utlovade ett 
hjärtligt välkomnande i Göteborg skulle visa sig särskilt fatalt. 
När Adlerberg och de engelska ministrarna till sist inte kom 
överens om varken truppernas användning eller vem - kungen 
eller Moore som skulle utöva högsta befälet över denna 
styrka, hänsköt de frågan till Gustav IV Adolf och Moore att 

28 I sina instruktioner för general Moore av den 20 april hade Castle
reagh förutsatt att svenskarna skulle vilja erövra Norge. Han uttryckte 
därvid sin skepsis. Skulle norrmännen disponera också franska trup
per eller officerare vore det emellertid en annan sak. Då vore det kan
ske "advisable to anticipate such an attack rather than wait for it"; 
Clason (1912), s 286. Under april 1808 kunde ett par tilldragelser 
noteras. Den 22 hade Gotland med lätthet erövrats av ryssarna. Men 
den ryska flottstyrka som tagit över trupper dit avlägsnade sig snart. 
Det blev därför lika lätt för svenskarna att den 16 maj ta över trupper 
till Gotland och få ryssarna att sträcka vapen. Den andra tilldragelsen 
var att den svenska Västarmen i början av april satte igång en offensiv 
mot Sydnorge under general Armfelt. Men överbefälhavaren för de 
norska stridskrafterna, prins Kristian August av Augustenborg lycka
des så småningom slå tillbaka svenskarna. I juli ingicks en informell 
vapenvila. Feldbrek (1998), s 121f; Hansson (1984), s 123-126. 
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bestämma tillsammans efter ankomsten. Därmed var fiaskot re
dan nu oundvikligt.29

Moores styrka anlände till Göteborg den 17 maj, medan Sau
marez hade kommit tio dagar tidigare. Varken kungen eller 
Moore hade någon förmåga till kompromisser. Trupperna 
måste, på kungens order, stanna ombord, så länge som deras 
destination och funktion ej bestämts. Moores dagbok och andra 
dokument visar att han ansåg Sverige redan ohjälpligt förlorat. 
Han såg därför stora risker för sin kår. En distingerad engelsk 
spion styrkte denna tanke genom att i en rapport förse honom 
med systematiskt undervärderade data om de svenska styrkorna. 
Ett bud som nu anlände om Svea borgs helt omotiverade, närmast 
förrädiska kapitulation den 3 maj gjorde inte Moores tankar om 
svenskt försvar bättre. Kungens ovilja att överlämna försvaret av 
Göteborg till en utländsk kår han inte helt litade på var inte 
mindre. Han ville sätta in engelsmännen mot Norge eller rentav 
med dem angripa Själland. Hans linje var att Sverige ej behövde 
främmande trupp för sitt försvar, bara för offensiva syften.30 

29 Om Adlerberg, se biografi av Erik Naumann i Svenslä biografiskt lexi
kon, I (1918), s 103-106. Clason (1912) gör den grundligaste under
sökningen av Mooreepisoden. Författaren visar övertygande att Gus
tav IV Adolf alls inte var den enda skyldige till fiaskot. Genom att stu
dien bara utgivits på svenska är den emellertid okänd för nästan alla 
de engelska historiker som berört episoden. För förhandlingarna om 
en svensk-engelsk ockupation av Själland respektive engelska trupper i 
Skåne se ibid, s 8-13, om subsidietraktaten s 14, och om Adlerbergs 
förhandlingar i London s 15-33. Noteras bör att Castlereagh gjort 
klart för Adlerberg att Moores kår endast skulle kunna påräknas fram 
till årets slut, om ens det. Ibid, s 38. 

30 Redan före Moores ankomst hade överste George Murray den 21 april 
sänts till Sverige för att om möjligt lösa en del problem kring expeditio
nen. Se Clason (1912), s 29, 32, 38f. Han hade egentligen ingen fram
gång, men bevarade en bättre kontakt med kungen och andra svenskar. 
Beträffande Moores underskattning av det svenska försvaret, se Clason 
s 44-52. Den anonyma sekreta rapporten återgiven på s 288-293, 
Moores instruktioner på s 284-288, 293-295. Den 21 maj hade Moore 
och Tibell ett möte, varvid den senare på kungens uppdrag visade en 
plan för ett svensk-engelskt anfall mot Norge. Kungen hade återkommit 
till denna av både Tibell och Moore redan hårt kritiserade ide. Enligt ett 
brev från Moore till Castlereagh skall Tibell heller inte kunnat dölja hur 
orimlig han fann planen vara, så de föredrog att prata om annat. 
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Under direkta förhandlingar i Stockholm hotade Moore med 
att återvända till England utan att avvakta ett besked från Lon
don. Kungen befallde honom då att stanna till dess han själv el
ler Georg III gett honom tillåtelse att ge sig av. Detta, i och för 
sig olämpliga, uttryckssätt tolkade Moore som om han formli
gen satts i rumsarrest, från vilken han dock snart "lyckades fly" 
till Göteborg. Moores mytversion lever kvar i en del nutida 
engelsk facklitteratur. I vilket fall som helst avseglade Moore 
den 3 juli med sina 11 000 man, av vilka blott ett fåtal högre 
befäl fått komma i land och dansa med flickorna i Göteborg. 
Moore fick ett nytt befäl i Spanien, visade där både militärt 
snille, mod och otålighet och stupade på nyåret 1809 i La Co
rufia.31 

Tack vare Moores avfärd från Göteborg fick Saumarez friare 
händer. Moores expedition hade han från början haft sina du
bier om. Den var bland annat för liten för att bli av strategisk 
betydelse, ansåg han. Också i London tog man misslyckandet 
anmärkningsvärt lugnt. Med sitt koncilianta sätt fick Saumarez 
i gång det bästa samarbete med sina svenska kollegor. Med sin 
eskader i Östersjön hjälpte han till att stänga in den ryska linje
skeppsflottan i Baltischport (dagens Paldiski). Men, som han 
påpekade, låg svenskarna efter i navigationskonst och dess
utom var besättningarna svårt utsatta för skörbjugg. Engelska 
fartygsläkare hjälpte till så mycket de kunde med citrussaft. 
I den finska skärgården var emellertid stora fartygs nytta 

31 Kungens "befallning" efter protokoll vid sammanträde den 25 maj i 
Clason (1912), s 261. I sin instruktion för Moore den 2 juni slog Cast
lereagh fast att fortsatt landningsförbud vore orsak nog för kåren att 
lämna Göteborg; s 255f. En rolig skildring av Saumarez och Moore i 
Göteborgs sällskapsliv i memoarer av Marianne Ehrenström, maka till 
kommendanten i staden. Se Hansson (1984), s 139ff, och Fagrell 
(1975), s 153ff. Hon säger om Saumarez att han "hade ett fullkomligt 
franskt sätt att vara, och ingen kunde vara mer älskvärd". Moore var 
däremot "mera allvarlig och mindre meddelsam". Intressanta kom
mentarer till Mooreepisoden i Georg III:s Correspondence, utgiven av 
A Aspinall, 5 (1970), s 95-99, 132. 
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begränsad. Att en merpart av den svenska skärgårdsflottan gått 
förlorad i Svea borg var därför ett allvarligt handikapp. 32

Saumarez etablerade också genast, liksom sina konteramira
ler Hood, Keats och Bertie, ett utmärkt samarbete med fältmar
skalken Tall. Av hans brevkoncept till kungen vet vi att att 
Hood den 23 april vänt sig till honom för ett gott råd i ett 
mycket viktigt ärende. Hood hade nämligen 300 svårt sjuka be
sättningsmän på de bägge linjeskeppen Stately och Nassau. De 
hade deltagit i striden mot Prinds Christian Frederik och där ta
git fångar. Tydligen hade smittan kommit från dem, kanske ty
fus. Toll avrådde Hood från att landsätta de sjuka som skulle 
ha kunnat sprida smittan till både allmoge och soldater. I stället 
borde han genast låta fartygen återvända hem så att sjömännen 
fick bättre vård och skeppen kunde saneras. Hood verkar att 
snabbt ha följt detta råd.33 

Den inte minst viktiga av den brittiska flottans uppgifter var 
att konvojera brittiska eller neutrala handelsfartyg. Ar 1806 
hade brittisk handel på Östersjön uppnått ett värde av 7,5 mil
joner pund, men 1808 skulle den nedgå till 2 miljoner. Det var 
denna trend som måste vändas. Fastän passagen i norra Öre
sund var ganska trång hade den alltid varit en huvudled för sjö
farten. Den 9 juni skulle två smärre örlogsfartyg, Turbulent och 
Thunder, föra igenom en stor konvoj. Då blev det stiltje, idea
liskt för de 25 små danska kanonbåtarna med snabba roddare 
som låg beredda. De bemäktigade sig Turbulent och tog åt
minstone tolv av fartygen i konvojen. Det var mot denna bak
grund som Saumarez begärde och hädanefter kunde sända kon
vojerna genom det mindre utsatta Stora Bält. Den brittiska Ös
tersjöflottan under befäl av den kloke Sir James Saumarez 

32 Parkinson (1977), s 122, citerar brev från Saumarez av den 11 septem
ber 1808: " ... the Swedish ships were not coppered and were no good 
working windward . . . unused to being at sea for long periods and 
lacked any knowledge of scurvy, its prevention and cure. A third of 
their seamen sick at any given time ... ". Lyckligtvis, menade han, var 
ryssarna inte bättre. 

33 Toll till kungen den 25 april 1808. Koncept. LUB, Handskriftsavd. 
Tollska saml. D 7a-b. 
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skulle mycket snart bli en huvudaktör i fråga om den spanska 
divisionens öde. 34

Det danska fälttågets logistik och 
samhällskonsekvenser 
Länge var krigshistorisk forskning helt koncentrerad till studiet 
av fältherrarnas taktik och strategi och de stora bataljerna. 
Först på senare tid har också frågor om truppernas rörelser och 
hur de fick sitt underhåll kommit i fokus. De har ju ofta varit 
fullt ut lika viktiga för ett fälttågs resultat. I sitt standardarbete 
i ämnet valde Martin van Creveld 1977 att, i fråga om land
krig, definiera begreppet logistik som "the practical art of mo
ving armies and keeping them supplied". Det gällde alltså i vårt 
fall vägval, marschhastighet, transporter och magasinering, un
derhåll med mat för trupperna, med foder för hästarna, med 
kläder, filtar, ammunition, form av förläggning för varje för
band, övergång av vattendrag, sjukvård och inte minst finansie
ringen av alltsammans.35

Forskarna verkar nu anse att armeerna, fram till första 
världskriget, både brukat medföra förråd och rekvirerat vad 
man behövde i operationsområdet. Vad övernattning beträf
fade, kunde man endera inkvartera trupperna hos den lokala 
befolkningen eller låta dem bivackera, det vill säga låta dem slå 
upp tält eller - då fienden var nära och vädret så tillät - sova 
under bar himmel. Det första alternativet berörde självfallet lo
kalsamhället mycket mera, ju mer ju längre inkvarteringen va
rade. Särskilt i fråga om hästfoder var det rimligt att täcka 
detta behov lokalt. Vad maten beträffar uppställde sig ständigt 
frågan hur mycket förbandet rimligtvis kunde föra med sig, 
jämfört med vad lokala bönder och bagare kunde frambringa. 
Problemet var inte bara av kvantitativt slag utan också kvalita
tivt eftersom befälet ställde sådana krav. 

34 Marcus (1971), s 372-274; Wandel (1915), s 204-206. Om kanonbå
tarna, se även den detaljerade skildringen av Liebe (1973}. De inciden
ter som anförs är talrika men just denna fattas. 

35 Creveld (1977), s 1 & passim. Se även Lynn (1993 ), passim; Hårdstedt 
(1995); Hårdstedt & Backman (1999). 
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De föreläsningar i strategi och taktik som en svensk rege
mentsofficer 1817 publicerade belyser hur man under Napo
leonepoken såg på en del logistiska problem. Överstelöjtnant 
Johan Peter Lefren såg bivackering främst som ett medel "att 
hastigt kunna möta fienden med samlad styrka", alltså att över
gången till militär aktion kunde ske så mycket snabbare än vid 
inkvartering. Denna var å andra sidan främst berättigad för att 
skydda truppen från "väderlekens våldsamhet", men skulle be
gränsas till en så liten landyta som möjligt. Vad marschbegrep
pet beträffade skilde Lefren mellan "tågmarsch" när man inte 
behövde räkna med att råka på fienden och "durchtåg" (eller 
"marche forcee"), då det var så bråttom att man lät truppen 
forslas på kärror. Var syftet med marschen att direkt uppsöka 
fienden föredrog Lefren att helt enkelt tala om "krigsrörelser". 
Han ägnar mycket intresse åt begreppet "tross", alltså vad som 
senare kallats träng (av franskans "train" ). "Fälttrossen", med 
utvalda förråd av ammunition, sjukvårdsartiklar och redskap 
för broslagning m m, borde transporteras i anslutning till för
bandet, likaså vad han kallar "Artilleri-Parken". Övrig tross 
kunde däremot föras andra, helst säkrare vägar: "magasins
tross" med bl a fältbageri, proviant och foder; "sjuktross" och 
"belägringstross." Lefren underströk att trossproblemen ej fick 
föraktas och krävde att de ansvariga var skickligt folk.36

Bernadotte hade själv avsevärd erfarenhet av logistiska pro
blem, särskilt efter att 1805 ha kommenderat den 1. kåren av 
La Grande Ar1nee från Hannover till Austerlitz. Han hade haft 
under sig omkring 15 000 man och hållit ganska hög marsch
hastighet från Göttingen till Wurzburg, 310 km på 10 dagar. 
Under Napoleon skedde offensiverna på en bred front vilket ju 
utvidgade den geografiska basen för att insamla förnödenheter. 
Varje kår valde om möjligt parallella vägar. Bernadotte måste 
marschera genom det neutrala furstendömet Ansbach, vilket 
dessutom tillhörde Preussen. Med tanke på detta höll han då 

36 Johan Peter Lefren (1784-1862) blev 1860 general. När han höll sina 
föreläsningar hade han bl a erfarenheter från kriget i Norge 1814. Kan
ske hade han hunnit läsa sin franske kollega A de Roginats Considera

tions sur !'art de la Guerre (Paris 1816), som likaledes underströk 
transportsystemets betydelse. Lefren (1817); Creveld (1977), s 75f. 
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särskilt sträng disciplin, såg till att alla förnödenheter betalades 
kontant och att trupperna ej inkvarterades utan bivackerade.37 

I enlighet med traktaten mellan Frankrike och Danmark i 
Fontainebleau, ryckte Bernadottes här i mars 1808 in i sist
nämnda land som allierad, men alla kostnader för härens trans
porter, logi, mat och furage skulle värdlandet stå för. Som vi 
sett hade den danske kronprinsen gjort förberedelser för trans
port av trupper och hästar både över Bälten och över Öresund 
med insamlade farkoster och också kommit överens med frans
männen om att de marscherande förbanden ett efter ett skulle 
inkvarteras i eller omkring ett antal i förväg utsedda köpstäder. 
De samtal som Fredriks adjutanter Du Plat, Haffner och en 
tredje, Carl Bardenfleth, hade med Bernadotte samma dag de 
ankom till Hamburg, den 22 februari - två dagar senare också 
med stabschefen general Gerard - verkar ha varit särskilt vik
tiga. Eftersom högst 1 500 man och 500 hästar på en dag 
kunde föras över Stora Bält, fick ingen av de kolonner som un
dan för undan lämnade Hamburg överskrida 2 000 man och 
500 hästar. Från Själland till Skåne skulle det finnas så många 
"Fart0jer af hvert Slags" att 15 000-20 000 man skulle kunna 
överföras åt gången. Dagsmarscherna fick ej överskrida fyra 
mil om dagen och efter den franska armens sed skulle var femte 
dag ägnas åt vila. Om någon marsch över isen tycks man inte 
då ha talat av de tre danskarnas rapporter att döma. Det är fak
tiskt i kronprinsens svar till Du Plat och Haffner av den 29 feb
ruari som isalternativet först presenteras: 

Det fryser siden i Gaar Nat fra 9 til 10 Grader uafbrudt. Hvem ved, 
hvad dette kan have for F0lger? Bliver den haarde Vinter ved, vilde en 
Marche fra Middelfart blive udforbar over Svendborg, Taasinge, 
Langeland, Vordingborg og Kallehave? Exemplet af de Svenske gjor en 
saadan Tanke nu mulig, og da er allt vundet.38 

37 Höjer (1939), s 305-307. 
38 MKG, III, s 301f, 321-326. Enligt Rxder (1847) hade kronprinsen/ 

regenten inte funnit officerare med högre grad och militär kompetens 
med tillräckligt goda kunskaper i franska. Därför måste han skicka 
dessa unga kaptener till Bernadotte. Enligt Rxder var detta en nackdel 
som gjorde det svårt för dem att hävda sig mot en motpart som gene
ral Gerard. 

42 



Den marschprocedur man kommit överens om förefaller att ha 
fungerat väl ända till dess att Bernadotte den 13 mars mottog 
Napoleons order att ändra marschordningen och då två engel
ska fregatter två dagar senare dök upp utanför Nyborg och där
med avskar passagen över Stora Bält. I och med kejsarens nya 
order blev inte bara de militära utan också de logistiska förut
sättningarna för fälttåget väsentligt förändrade. 

Spanjorer bland danska allmogen 

Det kan nu vara lämpligt att ta upp konkreta exempel på hur 
inkvarteringar och andra militära behov tillgodosågs. En av de 
första stationerna på härens marschrutt var Haderslev i Sönder
jylland. Den 21 mars 1808 fick stiftsarntsrnannen Moltke be
sked från stadens kommendant, major Otto Ahlefeld, att två 
spanska regementen, Guadalajara och Al111anza, den 22 vänta
des till staden. Den 23 borde de beredas plats i trakten av Ribe 
något längre västerut. Moltke gav nu borgmästaren där in
struktion att ge sig till Haderslev för att tillsammans med Ahle
feld och andra därifrån besluta hur inkvarteringen i området 
skulle ordnas. Orten Gram, som låg mittemellan de båda stä
derna, reserverades då för brigadens stab och omnejden för in
fanteriregementet Guadalajara, medan Almanza-dragonerna 
skulle förläggas i och omkring Ribe. De sistnämnda bestod av 
613 man, 567 hästar och fyra trossvagnar. 

Den 23 drog Almanza-regementet in i Ribe på svarta andalu
siska springare i gula uniformer med blå krage och uppslag, 
mottagna av platskornrnendanten major Lachendorph och sä
kert många på samma gång nyfikna och ängsliga Ribebor. Dra
gonchefen inkvarterades hos ett kammarråd, en major Conway 
hos en rik änka, och regementskaplanen med tre kaptener hos 
biskopen för detta ärevördiga gamla stift. Vid inkvartering 
gällde inga privilegier, bara hur stort och i gott skick ens bout
ryrnrne var. De av styrkan som ej fick rum i staden inhystes hos 
bönderna i de närmaste socknarna. Senare korn soldaterna att 
förläggas i ett "Cantonnernent", ett läger, utanför Ribe. Borg
mästare Lund fick instruktion att omgående anordna en sjuk
stuga för soldaterna från Guadalajara-regementet, som tydligen 
var värst däran till hälsan, vilket fick bli i ortens eget "Hospi-
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Vid Flen�borg låg under sommaren 1808 det franska 5 6. linjeregementet i 
bivack. Aven om "Cantonnement" jämfört med inkvartering drabbade be
folkningen betydligt lindrigare, kom naturligtvis de stora truppansamling
ama att i högsta grad påverlw ortens normala liv. 

tal" med från enskilda inlånade sängkläder och en kvinna som 
anställdes som kokerska. Till att börja med var patienterna en
dast alltför pigga och bråkiga men sedan blev allt bra. Office
rarna blev mellan den 24 mars och 7 april utspisade hos en 
gästgivare. Ett utskott av borgare stod för att också soldaterna 
försågs med föda. Allt tyder på att förhållandet mellan staden 
och soldaterna snart blev utmärkt och man kommunicerade 
med teckenspråk och av spanjorerna rådbråkad tyska.39

I den lilla orten Ebeltoft nära Randers på Jylland skedde den 
spanska inmarschen den 20 april. Byfogden hade särskilt stora 
problem eftersom man också hade ett danskt förband att sörja 
för. Exempelvis måste man inrätta en sjukstuga för vardera sor-

39 Ribes borgare ville egentligen inte ha kavalleri "da Beboernes egne 
Kreaturer ju fyldte deres stalde". Stemann (1968), s 8. 
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ten. Men det värsta var när litet senare också en spansk "B0sse
mager" med fru och två barn anlände och alla hus var fulla. By
fogden placerade dem då i en skollokal och rekvirerade en del 
husgeråd och sängkläder från ett dödsbo, samt lånade in annat 
för gevärssmeden och hans familj. I december 1808 anlände 
från fältkommissariet en respektingivande summa av 668 riks
daler för att alla skulle få sina utlägg ersatta.40

På Holevadsgården knappt en mil norr om Assens på västra 
Fyn satt bonden Lars Andersen och skrev ned i sin antecknings
bok vad som under månaden hade tilldragit sig. I mars 1808 
skriver han att fursten av Pontecorvo den 13 kommit till 
Odense och "begynte de franske at marsere her igienom". Vi
dare blev alla i Bågs härad befallda att leverera dynor och lakan 
till Middelfart. De i Vends härad skulle leverera bröd och 
brännvin till en ort kallad Gripsvad. Han nämner emellertid 
också mycket riktigt att trupperna ej längre kunde fortsätta 
framryckningen bortom Nyborg som först avsetts. I stället blev 
de "inlagt i inqvartering forst ved landevejen, og de af Baag 
herred leverte visse pund brnd af hvert sogn". I mars rådde för 
övrigt frost och från den 14 mest ostlig vind. Den 8 april, fort
sätter han, korn spanska trupper och inkvarterades i hans bygd. 
Varje "gaardmand" fick ta emot fyra till sex man. Den 28 
"reyste" alla vidare till Fåborg - verbet antyder att de möjligen 
kördes i vagn. I juni då det var varmt och milt fick man åter 
"inqvartering af de spanske". I augusti omnämner han slutligen 
den spanska kårens "opstand" under "De la Romana, som paa 
en l0msk madde forte dem her af landet" .41 

Inte långt därifrån, på Gielberg i Vends härad, bodde den in
validiserade Eskel Sörensen, son till en bonde och en mycket fli
tig skribent i allehanda ämnen. I ett mer historiskt opus skriver 
han: "I marts måned 1808 kom franske och spanske tropper . 
her i landet. Den hyrde, man havde af disse fremmede gixster 

40 Drnhse (1908). Många spanjorer hade kvinnor och barn med på expe
ditionen. Därtill kom annat "lösefolk". Vid spanjorernas evakuering 
från Langeland i augusti uppgick deras antal till 183. Schmidt (1901), 
s 264, Myndigheterna kunde omöjligen ha varit mer tillmötesgående 
mot dem än de var i Ebeltoft! 

41 Rasmussen (1982), s 48-50. 
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med ki0rsel, stafetriden og indqvartering, tillige skrrek og an
geste, lader ieg sta derhend." Från den 16 mars till den 11 april 
gällde det små grupper av fransmän. Den 28 maj-24 juni var 
det frågan om tre spanska soldater av regementet Princesa.

"Disse var meget fredelig folk, de holte dem selv såvidt med 
proviant, undtagen hvad dem gives godvillig". 42

I Fåborg på södra Fyn var enligt en stadskrönika den spanska 
inkvarteringen den största händelsen under det sju år långa kri
get mot England. Det var regementet Villaviciosa med 633 man 
och 531 hästar som i granna röda uniformer red in i staden den 
4 april. Chefen, överste Armendariz, skulle bo hos den ledande 
köpmannen Johan Voigt. Denne fick också svara för ett maga
sin med foder. Voigt var emellertid ingen trevlig person. Han 
lät knappt den höge spanske officeren äta vid sitt bord. Annars 
var i Fåborg, liksom på de allra flesta platser, förhållandet ut
märkt danskar och spanjorer emellan, ända tills de senare läm
nade staden den 8 augusti. I stället blev nu Drottningens Rege
mente inkvarterad i staden. Voigt var lika elak och vrång mot 
de danska officerare han nu måste ta emot.43

Som redan påpekats hade avbrottet av marschen den 15 mars 
avsevärda logistiska konsekvenser. Ett "Cantonnement" upp
rättades vid vägen mellan Odense och Nyborg. Fältkommissa
riatet sände således kapten von Struve som ombesörjt inkvarte
ring i hertigdömena till Fyn för att där avbryta den tidigare 
"Natural-Forpleiingen af de allierede Tropper". Särskilt frans
männen hade kommit med speciella önskemål om vin och 
kaffe. Fältkommissariatet ställde sig dock klart avvisande. Inte 
heller gick man med på snabbare utbetalningar av kompensa
tion för utlägg för de främmande truppernas behov. Med den 
franske "ordonnateur-en-chef" Duprat avslöts en konvention 
som innebar att det skulle inrättas ett centralt magasin, där i 
varje fall trupperna på Fyn dagligen skulle kunna avhämta sina 

42 Kristensen (1989), s 266. Se även s 23 om ett nu förlorat manus om de 
"Franske og Spanske Troppe marsch 1808". Sörensens mycket kri
tiska reflektioner om det egna landets militär är intressanta, se s 146-
151. De tre spanjorerna måtte ha varit änglalika för att få hans kompli
mang.

43 Blomberg (1956), s 103ff.
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matransoner. Magasinet var i funktion den 20 april och kapten 
von Struve fick högsta ansvaret för dess verksamhet. Från se
nare delen av mars gjorde sig också de främmande styrkornas 
ökade behov av vagnar och draghästar alltmer påtagligt. På 
Fyn måste man bland annat få fram jord till ett nytt kustbatteri. 
Det tog dagligen fyrtio bondvagnar i anspråk. 

Under tiden från den 5 mars till spanjorernas brytning med 
både fransmän och danskar skall utgifterna för de främmande 
trupperna ha uppgått till totalt cirka 20 000 riksdaler per dag, 
fördelade på de huvudposter som följer: 

Mat för 1 391 officerare efter rang 
Mat för 30 000 soldater a 32 skilling 
Foder för 5 000 hästar 
Körslor och transporter 
Sjukvårdskostnader för ca 1 000 man 

3 314 riksdaler 
10 000 riksdaler 
5 666 riksdaler 

500 riksdaler 
520 riksdaler 

20 000 riksdaler 

16,6 % 
50,0 % 
28,3 % 
2,5 % 
2,6 % 

100,0 % 

Den väldiga diskrepansen mellan matkostnader för befäl och 
manskap faller en nutida observatör särskilt i ögonen. En divi
sionsgeneral kunde för sin del kräva mat för 50 riksdaler om 
dagen! Sedan också fransmännen mot slutet av 1808 lämnat 
Danmark uppgick de totala kostnader som Danmark haft till 
omkring 5 miljoner riksdaler.44

Det kan avslutningsvis ha sitt intresse att göra några jämfö
relser med en annan lång truppförflyttning i Norden vid denna 
tid. Jag syftar på den svenska reträtten efter nederlaget vid Ora
vais den 14 september 1808 med ryska armen i hälarna. Bägge 
armeerna tog sig längs Österbottens kust till Uleåborg i norr för 
att därefter på den västra sidan av Kvarken röra sig söderut ge
nom Västerbotten. Resterna av den svensk-finska arme som 
opererat i Finland kapitulerade dock för ryssarna redan i slutet 
av mars i Kalix strax väster om Torneå. Avstånden och trupp
styrkornas storlek - svenska och ryska - var ungefär desamma 
som i fråga om Bernadottes kår och danskarna. Förutsättning
arna i övrigt var däremot högst skiljaktiga. I den nordliga zo
nen var bosättningen mycket fattig och gles och det fanns inga 

44 Lindeberg (1974), s 169; Rubin (1892), s 259-261. 
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herrgårdar eller gods. Svårigheten att få fram packhästar var 
extrem. Ävenså var det svårt få fram foder till de få hästar man 
hade. Städerna var få och små, mycket färre än i Jylland och på 
Fyn, närmast försumbara för inkvartering. Underhållet i bägge 
armeerna måste därför, de långa avstånden till trots, baseras på 
magasin och transporter. För svenskarna gällde det att få fram 
dessa på kustvägen från Mellansverige. I nordligaste Sverige
Finland var vintern mycket längre än i Danmark. Den varade 
1808-1809 från november till juni. Ändå lät sig inte istäcket i 
denna del av Östersjön, Kvarken, användas för transporter, an
nat än under den korta isfria tiden. 

De svenska soldaterna fick i bästa fall en dagsranson med 
salt, kornmjöl, bröd och en gnutta smör samt endera salt kött 
eller salt fisk, någon gång i stället en bit färskt kött. Bönderna 
tvingades i fråga om skjutsar stå för en så stor del av transpor
terna som möjligt. I princip var den svenska sjukvården organi
serad på både brigad- och regementsnivå men i praktiken var 
situationen i regel mycket svår. Faktiskt dog drygt en tredjedel 
av den svenska armen i Finland och Västerbotten i olika sjuk
domar, oftast en följd av sjukvårdens brister. Militära aktioner 
skördade mycket färre liv. Mot denna bakgrund kan den 
fransk-spanska styrkan i Danmark ha haft en strapatsfri och 
mer eller mindre angenäm tid. Detsamma gäller i hög grad den 
lokala befolkningens villkor. I norr följdes ju de svenska solda
ternas närvaro av de ryska. De senare uppförde sig visserligen 
betydligt mer hyfsat än under tidigare krig, men efter svensk
arna fanns ju föga kvar av böndernas förråd. Exploateringen av 
lokalsamhällets kvarvarande resurser tog sig också mer god
tyckliga former. 45

45 Hårdstedt & Backman (1999); Hårdstedt (1995).
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Epilog 
Som vi sett var i varje fall i maj 1808 faran för en fransk
spansk-dansk invasion i Skåne över. Ett nytt försök av dan
skarna att ensamma marschera över Öresund vintern 1809 fick 
heller inget resultat. Därmed avslutas alltså denna uppsats. Jag 
går därför inte närmare in på den fascinerande historien om 
hur de spanska trupperna skulle tvingas att svära trohetsed till 
sin nye monark- av broderns nåde - Joseph Napoleon. Den be
rättar hur de i stället framförallt ville desertera och återvända 
hem för att bekämpa "tyrannen". Trots att Bernadotte försökte 
hålla spanjorerna spridda, lyckades Romana i augusti 1808 få 
inte mindre än 9 000 man över till ön Langeland sydost om 
Fyn. Innan Bernadotte med franska trupper hunnit fram, kom 
styrkan iväg till Göteborg på småfarkoster och engelska linje
skepp. Där avhämtades de snart av brittiska transportfartyg 
som förde dem till Nordspanien. Däremot kom de två spanska 
regementena på Själland inte loss. Där hade ett myteri utbrutit 
men kuvats av kung Fredrik och hans arme. Som krigsfångar 
fördes dessa spanjorer till Frankrike och fick länge vänta på 
hemkomst. En del officerare kring general Kindelan stannade 
också frivilligt kvar hos fransmännen och kallades med tidens 
term "afrancesados". Hela processen förlöpte märkligt nog 
nästan utan blodspillan. I Spanien kom spanjorerna från Dan
mark, den s k  Division del Norte, att i Pyreneerna kämpa mot 
Napoleons armeer. En mycket stor del av dem stupade i slaget 
vid Espinosa i november 1808. Markisen de la Romana kom 
för sin del att spela en viktig men kontroversiell roll både som 
politiker och general fram till sin död 1811. Han befann sig då 
med egna trupper vid gränsen till Portugal där han samarbetade 
med Wellington och dennes arme. På samma sätt som han char
mat Bernadotte hade lorden i honom sett en nära vän. På det 
vackra gravmonument som nu finns i katedralen i Palma de 
Mallorca står Wellington som en ärkeängel över den döende 
markisen. Jag hoppas att i sinom tid i bokform framlägga en 
övergripande bild av hela detta fascinerande ämne. 
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Bilaga 1 

Styrkor under fursten av Pontecorvo 
den 1 februari 1808* 

Chef för generalstaben: brigadgeneral Gerard 

Franska förband 

Divisionen Dupas 
Divisionen Boudet 
Totalt antal franska trupper 

Totalt antal hästar 

Spanska armen 

Effektiv styrka 
5 303 
7 897 

15 690 

3 738 

Chef: general markis de la Romana 
Ställföreträdare: generalmajor (Mariscal de Campo) Kindelan 

Regemente Chef Effektiv styrka 
I. Div Asturias De la Vieilleuse 2 167 

Zamora Darcourt 2 021 
Bataljonen Barcelona Borellas 1 319 
El Rey (kavalleri) Gamboa 677 
Infante (kavalleri) Mariano 669 

II. Div Princesa San Roman 2 008 
Guadalajara Martorell 2 017 
Bataljonen Cataluiia Vives 1 164 
Algarbe (kavalleri) Yebra 600 
Almanza (dragoner) Caballero 638 
Villaviciosa (dragoner) Armendariz 643 
Artilleri och pionjärer Bresson resp Hermosilla 502 

Totalt antal spanska trupper 14 463 

Totalt antal hästar 3 571 

* 

Enligt en originalförteckning i BFA, Carl XIV Johans arkiv. Lettres 
particulieres, vol 13. 
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Holländska förband 

Generallöjtnant Gratien och brigadgeneral Heldring 

Två kavalleridivisioner 
Totalt antal holländska trupper 

Totalt antal hästar 

Totalt antal trupper under 
fursten av Pontecorvo 

Totalt antal hästar 

** 
Enligt en annan förteckning 43 159 man. 
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Effektiv styrka 

16 873 

1 911 

47 026"·* 

9 220 



Bilaga 2 

Marschordning för Bernadottes kår 
från den 5 till den 14 mars 18 0 8 

Förbanden var uppdelade i sexton olika kolonner, "etappes", 
på 2 000-3 000 man vardera för att underlätta både underhåll, 
inkvarteringar och inte minst passager över vatten. 

Kolonner 

Divisionen Dupas: 
I 14. kavalleriregementet

5. infanteriregementet
Il 19. infanteriregementet

Artilleriet
111 5 8. infanteriregementet

Tross

Divisionen Salcedo: 
IV Kavalleriregementet Belgique''*'' 

Infanteribataljonen Barcelona 
V Dragonregementet Villaviciosa 

Infanteribataljonen Catalufza 

Divisionen Boudet: 
VI 3. infanteriregementet

23. kavalleriregementet
VII 93. infanteriregementet

Artilleriet
VIII 5 6. infanteriregementet 

Tross 

*** Detta regemente gjorde sig snabbt känt som armCkårens mest odisci
plinerade och bångstyriga enhet. Både spanjorerna och lokalbefolk
ningen krävde alltid att det skulle flyttas "bort" och det kom därför 
ofta att växla förläggningsort och plats i organisationen. 
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Divisionen Kindeldn 

IX Infanteriregementet Asturias 
Artilleriet 

X Infanteriregementet Zamora 
Kavalleriregementet Algarbe 

XI Infanteriregementet Princesa 
Kavalleriregementet El Rey 

XII Infanteriregementet Guadalajara 
Dragonregementet Almanza 

Xill Kavalleriregementet El Infante 
Tross 

Holländska divisionen 

XIV 6. regementet
7. regementet

XV 8. regementet
Artilleriet 

XVI 9. regementet
Tross 

Kvar i depå i Hamburg 500 spanska soldater. 

58 



Etappstationer 

Nyttjade 

A Rendsborg 
B Slesvig 
C Flensborg 
D Åbenrå 
E Haderslev 
F Kolding 
G Vejle 
H Middelfart 
I Odense 
J Nyborg 

Ej nyttjade 

K Kors0r 
L Slagelse 
M Ringsted 
N Roskilde 

Etappstationerna låg en dagsmarsch från varandra. Kolonn nr I 
skulle anlända till A (Rendsborg) från Liibeck den 7 mars och 
dagen efter till B (Slesvig) då kolonn nr Il anlände till A (Rends
borg). Den 10 mars skulle således kolonn nr IV från Hamburg 
komma till A (Rendsborg) och så vidare. Kolonn nr I ankom 
slutligen till J (Nyborg) som den skulle den 15 mars. 
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Bilaga 3 

Vidtagna förändringar i marschordningen 
den 15 mars 1808 

Kolonn 
I 
Il
m 

IV
VVI
VII
VIDIX 
X
XI
XII
xm 

XIV

} 

XV}XVI 
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Nytt läge eller mål 
Slå läger vid landsvägen Odense-Nyborg 
Slå läger vid landsvägen Odense-Årup 
5 8. infanteriregementet till Fredericia, kavallerirege
mentet Belgique till Kolding och Vejle 

Marschera förbi kolonnerna I-III till Nyborg 

3. infanteriregementet förläggas i Åbenrå, 23. kaval
leriregementet förläggas i Haderslev
93. infanteriregementet förläggas i Glucksborg, stab
och artilleriet till Flensborgs distrikt
Förläggas i Flensborgs stad
Regementet Asturias till Middelfart, artilleriet slutli
gen till Nyborg
Till Vejle med omnejd
Till Kolding med omnejd
Till Gram och Ribe med omnejd
Till T0nder med omnejd
Tillbaka till Hamburg från Elmshorn

Stanna kvar i Hamburg som man aldrig hunnit lämna 



Armeernas värsta fiende 

Sjukdomsproblematiken under 1808-1809 
års krig >:-

MATS HEMSTRÖM 

Inledning 
Sjukdomar var förr ett stort problem för armeerna och den en
skilde soldaten. Sveriges krig mot Ryssland 1808-1809 ut
gjorde inget undantag. Den forskning som behandlat detta krig 
anser främst att orsaken till sjukdomarna berodde på dåligt or
ganiserad och bristande sjukvård, bristande beklädnad, samt 
otillräcklig och dålig föda. Dessa faktorer har tillsammans med 
ansträngande marscher i höstregn och vinterkyla ansetts vara 
orsaken till sjukdomarnas uppkomst. Däremot har frågan hur 
de epidemiska sjukdomarna uppkommer och sprids enligt min 
uppfattning ej tillräckligt uppmärksammats. 

Mitt syfte med denna uppsats är därför att försöka visa var
för och i vilka sammanhang epidemiska sjukdomar utbröt, och 
när dödligheten blev som störst. Avsikten är att ge en fullstän
digare bild av armens problem med sjukdomar. Som föremål 
för undersökningen har Hälsinge regemente utvalts. Det drab
bades i likhet med övriga trupper under 1808-1809 års krig 
svårt av sjukdomar. I syftet ingår även att för regementets del 
försöka uppskatta antalet döda av sjukdom i förhållande till 
antalet döda i strid. Genom att studera detta regemente kan 
förhoppningsvis en lucka i den tidigare forskningen fyllas ut. 
Huvudfrågan är: varför uppstod sjukdomarna bland regemen
tets soldater, och i vilket sammanhang blev dödligheten som 

* Denna text är en bearbetad version av författarens C-uppsats i historia
"Sjukdomar, armeernas värsta fiende. En studie av Helsinge regemente
och dess förluster under kriget mot Ryssland 1808-1809" framlagd
vid Uppsala universitet 2000.
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störst? Vidare ställs frågan vad som gjordes för att motverka 
sjukdomarna, och hur de sjuka vårdades. Som jämförelse kom
mer andra krigförande länders problem med sjukdomar, i 
första hand under slutet av 1700- och början av 1800-talet, att 
översiktligt tas upp. Genom att även jämföra dåtidens kunska
per och metoder med dagens, nås förhoppningsvis större förstå
else för vilka förutsättningar den äldre tidens läkarvetenskap 
hade att arbeta efter. 

Historisk bakgrund 

Trettioåriga kriget (1618-1648) var det första krig i modern tid 
som berörde hela Europa. I kriget deltog de flesta västeuro
peiska länder. Enligt den estniske historikern Margus Laidre 
dödades och sårades under dessa år sammanlagt cirka 450 000 
människor, vilket kan jämföras med siffrorna för hela 1600-ta
let, då cirka 950 000 människor dödades i krig. Ytterligare om
kring 150 000 dog av skadorna de fick. Detta innebär att för
lusterna, som var förknippade med krigshandlingar under 
1600-talet, omfattade cirka 1 100 000 man. Armeerna förde 
också med sig farsoter som orsakade ännu större förluster än 
striderna. Laidre utgår från att koefficienten för sanitära förlus
ter under 1600-talet var 2, alltså att antalet soldater som dog av 
sjukdom var dubbelt så stort som det antal som stupade eller 
som avled på grund av skador i strid. Genom detta får vi en to
talsiffra på 2 200 000 soldater som dog av sjukdom.1 

Epidemier har haft stor inverkan på befolkningsutvecklingen 
och finns tidigt beskrivna. De benämndes ofta pest, vilket var 
en allmän beteckning på en farsot, som emellertid inte alltid var 
orsakad av pestbakterier. Under digerdöden, 1347-1350, som 
var en böldpestepidemi, beräknas att upp till 40 procent av 
Europas befolkning dog. Pesten härjade även under trettioåriga 
kriget. Böldpesten som var den vanligaste formen, hade 50-60 
procents dödlighet. Den spreds av loppor eller genom öppna 
sår. Lopporna överfördes via svartråttor, som också kallades 

1 Laidre, Margus: "Förluster och sjukvård i svenska armen i Estland och 
Livland under senare hälften av 1600-talet", Karolinska förbundets 
årsbok, 1989 (1990): s 39. 
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för skeppsråttor. Pestepidemier förekom även under 1600- och 
1700-talen bland annat i Skandinavien, oftast i samband med 
krig. 2 Dysenteri var en sjukdom som också åstadkom stora för
luster i armeerna under 1700- och 1800-talen. Smittan spreds 
genom förorenat vatten och skämd mat. Flugorna spelade här
vid en viss roll. Man hade dessutom den felaktiga uppfatt
ningen att dysenteri orsakades av utdunstningar från kroppen 
och från avföring. 3

De sjukdomar som genom århundradena härjat värst i den 
svenska armen och flottan är s k fältsjukdomar, som var ett 
samlingsnamn för flera olika tarm- och infektionssjukdomar. 
Till fältsjukan räknades bland annat rödsot {dysenteri), nervfe
ber (tyfoid) och fläckfeber (tyfus). Nervfebern blev först under 
1600- och 1700-talen uppmärksammad som en särskild tarm
sjukdom. Fläckfebern var tillsammans med pesten den svåraste 
sjukdomen under trettioåriga kriget. Fläckfebern spreds genom 
klädlöss, men detta påvisades genom forskning först i början av 
1900-talet. Idag vet vi att bristen på hygien var den främsta or
saken till ovan nämnda infektionssjukdomar. Bristfällig renlig
het var en grogrund för att klädlössen skulle trivas, och dessa 
trivdes bäst när människor länge bar samma kläder och inte 
tvättade sig.4 Men människorna förr i tiden hade ej våra kun
skaper om medicin och om läkekonstens praktiska utövning. 
Att i en historisk framställning därför använda dagens kun
nande som måttstock, innebär att göra sig skyldig till en ana
kronism.5 

Forsknings läget 

Internationellt finns flera arbeten där förlustsiffror anges för eu
ropeiska armeer och flottor. I vissa fall är siffrorna redovisade 

2 Norrby, Ragnar: "Epidemier", i Bra böckers stora läkarlexikon. Bd 3. 
Höganäs 1993: s 98-101. 

3 Laidre, Margus: Segern vid Narva. Börian till en stormakts fall. Natur 
och Kultur, Stockholm 1996: s 185. 

4 Villner, Katarina: Blod, kryddor och sot. Läkekonst för 350 år sedan. 
Carlsson, Stockholm 1986: s 95, 97-98. 

5 Nilsson, Ingemar och Peterson, Hans-Inge: Medicinens idehistoria. 
SNS, Stockholm 1998: s 11. 
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som "döda i strid" och "döda i sjukdomar". I Frankrike har 
Andre Corvisier bland annat undersökt militärsamhället demo
grafiskt. Härvid har ett infanteriregemente mellan åren 1716-
1749 studerats. Undersökningen visar att dödligheten även i 
fredstid var hög bland soldaterna. I krigstid var siffrorna emel
lertid högre och det visade sig att sjukdomar var det största pro
blemet. Den riktiga "mördaren" var vinterkvarteren.6

Corvisier skildrar även militärsjukvårdens organisation, an
talet sjukhus och verksamheten i fält under revolutionsepoken 
och under kejsartiden i Frankrike. Han beskriver kvaliten på 
sjukhusens personal och hygieniska förhållanden. En översikts
bild av döda i sjukdomar i relation till döda i strid eller till följd 
av strid, visar att sjukdomarna åstadkom betydligt större för
luster än striderna. Undersökningen visar även att mellan okto
ber 1813 och januari 1814 så dog 13 448 man i sjukdomar av 
den 25 000 man starka franska styrkan som belägrade staden 
T orgau. Detta innebar större förluster för fransmännen än 
exempelvis slaget vid Waterloo.7 

För engelska flottan har Michael Lewis gjort beräkningar av 
förlusterna. Där framgår att mellan åren 1793-1815 har av 
103 660 avlidna sjömän 84 440 dött till följd av sjukdomar och 
individuella olyckor. Dödssiffran för sjukdomarna är ungefär 
52 000 och för olyckorna 32 000. Lewis anser att hygieniska 
förhållanden och dålig föda främst orsakade sjukdomarna. Dö
dade i strid beräknades 6 540 man ha blivit. 8

Peter H Wilson redogör i sitt arbete hur sjukdomarna åstad
kom stora förluster i de tyska och österrikiska armeerna. Under 
kriget mot turkarna 1787-1792 hade den österrikiske kejsaren 
66 000 man under direkt befäl. Av dessa var 53 000 sjuka i 

6 Corvisier, Andre: Annies and societies in Europe, 1494-1789. Indiana 
University Press, Bloomington 1979: s 173-174. 

7 Corvisier, Andre (ed): Histoire militaire de la France. 2. De 1715 a 
1871. P U F, Paris 1992: s 327-329. 

8 Lewis, Michael: Asocial histon, of the navy 1793-1815. George Allen 
& Unwin, London 1960: s 402, 419-421, 442-443. 
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slutet av maj 1788. Under de kommande tolv månaderna in
sjuknade ytterligare 120 000 soldater, varav 33 000 dog.9

Sven A Nilsson har gällande Sverige undersökt vilka befolk
ningsmässiga verkningar utskrivningarna av soldater fick. Där 
finns också uppgifter om förluster som nästan alltid visat sig 
bero på sjukdomar, epidemier och andra farsoter, som under 
trupptransporter, i garnisoner och befästa läger nådde en om
fattande spridning.10 Jan Lindegren har ingående studerat Byg
deå sockens soldater. Bland annat har han kartlagt dödlighe
tens storlek under de olika fälttågen. Av de bygdeknektar som 
avled på kontinenten dog nästan samtliga av olika sjukdo
mar.11 Epidemier och dess verkningar har Hans Norman stude
rat. I hans arbete undersöks två mortalitetsuppgångar, 1773 
och 1808-1811. Norman konstaterar att framför allt två epide
miska sjukdomar dominerar, nämligen röt- och fläckfeber samt 
rödsot. Krisen som uppkommer i samband med 1808-1809 års 
krig i Finland berodde i första hand på krigstillståndet, där epi
demierna grasserade i osunda förläggningar och sedan spreds 
genom hemvändande soldater .12

Laidre har granskat förluster i strid och i sjukdomar för 
svenska armen i Estland och Livland under senare hälften av 
1600-talet. Det framgår att epidemier skördat stora offer bland 
soldaterna. Laidre redogör även för hur sjukvården funge
rade.13 Otto E A Hjelt har i sin Svenska och finska medicinal
verkets historia 1663-1812, del 3, en stark kritisk syn på mili
tärsjukvårdens organisation under kriget mot Ryssland 1808-
1809. Även K E Linden riktar i sin Sjukvård och läkare under 

9 Wilson, Peter H: German armies. War and German politics, 1648-

1806. UCL Press, London 1997: s 295. 
10 Nilsson, Sven A: De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och 

bondesamhälle. Uppsala universitet, 1990: s 166-167. 
11 Lindegren, Jan: Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduk

tion i Bygdeå 1620-1640. Uppsala universitet 1980: s 162ff. 
12 Norman, Hans: "Svält och epidemier. Krisåren 1773 och 1808-1811 i 

Örebro, Stora Mellösa och Hällefors. Omfattning, dödsorsaker och 
demografiska följder", i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 5 (1983): 
s 12-13, 17. 

13 Laidre (1989), s 39ff, 47ff. 
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kriget 1808-1809 kritik mot de styrandes sätt att förbereda och 
tillgodose sjukvården för de svensk-finska trupperna. 

Generalstabens Sveriges krig åren 1808-1809 är det hittills 
mest kompletta verket om finska kriget. Där tas också sjuk
domsproblemen upp, främst i form av statistik som hämtats 
från olika sjukhusrapporter. 

Den som tillsammans med Hjelt och Linden grundligast satt 
sig in i sjukvård och sjukdomar under detta krig är Gunnar 
Samuelsson, vilket redovisas i avhandlingen Lantvärnet 1808-
1809. Han anser främst att dålig hygien och okunskap om de 
epidemiska sjukdomarnas spridning orsakade lantvärnets stora 
förluster. Samuelssons resultat baseras bl a på provinsialläkares 
rapporter och sjukhusjournaler. 

I nyare forskning om sjukdomsproblemen under 1808-1809 
års krig har Martin Hårdstedt studerat lantvärnet vid Stock
holmseskadern 1808. Studien visar dåtidens oförmåga att för
stå epidemiers uppkomst och spridning, vilket fick allvarliga 
följder. Svårigheterna med att ordna inkvartering och vård åt 
det hemvändande lantvärnet innebar att både friska och sjuka 
sammanträngdes, vilket medförde att många av de friska in
sjuknade och dog.14

Teoretiska utgångspunkter 

För att beskriva sambandet mellan krig, dålig hygien, samman
trängande av soldater och sjukdomar har en teoretisk utgångs
punkt valts, där händelseförloppet under krig sätts i relation till 
sjukdomarnas uppkomst och förlopp. Resonemanget är upp
byggd efter tidigare forskning om samband mellan sjukdomar 
och krig. 

För att åskådliggöra krigets struktur tas en utgångspunkt i 
Eirik Hornborgs konstaterande att krigen förr i tiden hade en 
annan karaktär än i våra dagar. Den mest påfallande olikheten 
mellan krigen före den period av teknisk utveckling, som inled-

14 Hårdstedt, Martin: "Lantvärnet vid Stockholmseskadern 1808 - en 
meningslös katastrof?", i Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär 
användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824. Red: 
Norman, Hans. Historiska media, Lund 2000: s 322-324. 
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des under 1800-talet, och i vår tid kan sammanfattas i para
doxen: "förr låg man i fält, nu är man i krig". Tidigare var fält
livet med sina mödor och umbäranden det väsentliga, och 
själva striderna mer eller mindre sällsynta händelser. Endast 
under några av Napoleons för sin tid häpnadsväckande snabba 
och energiskt ledda fälttåg förekom serier av tätt på varandra 
följande strider. I allmänhet var två stridsdagar i följd rätt 
ovanliga och tre mycket sällsynta. Veckor och månader kunde 
skilja striderna åt och vintertid lades trupperna helst i kvarter. 
Oftast hade man inte kontakt med fienden. Strategiska förflytt
ningar var vanligare än taktiska avgöranden. Transport- och 
underhållssvårigheterna var ett ständigt problem. Sjukdomar
nas härjningar var betydligt svårare än stridernas, dels på grund 
av dålig hygien, dålig sjukvård och bristande medicinska insik
ter, dels på grund av fälttågens strapatser och stridernas säll
synthet.15 

Alf W Johansson framhåller också truppernas orörlighet ef
tersom de var beroende av ständig kontakt med sina förrådsba
ser. Detta bidrog i sin tur till att krigföringen bestod i ett 
manövrerande för att beröva fienden hans stödjepunkter och 
försörjningsdepåer. Den tekniska och industriella utvecklingen 
påverkade sedan krigen främst genom att ge armeerna ökad 
eldkraft och rörlighet.16

En annan utgångspunkt är tidigare uppfattningar om sjukdo
mar och hur de spreds. Robin Fåhraeus beskriver äldre och se
nare tids meningar om sjukdomar. Det torde enligt Fåhraeus 
inte finnas något generellt problem i läkekonstens historia som 
varit större, dunklare och obegripligare än orsaken till de epide
miska sjukdomarna. Smittämnen fanns, och de var en viktig an
ledning till de epidemiska sjukdomarnas utbredning. Men det 
är skillnad mellan den vikt som vi tillskriver bakterier och virus 
och den begränsade roll som man vid mitten av 1800-talet till
mätte det hypotetiska giftstoff, i vars sällskap vissa epidemiska 

15 Hornborg, Eirik: När riket sprängdes. Fälttågen i Finland och Väster
botten 1808-1809. Schildt, Helsingfors 1955: s 31. 

16 Johansson, Alf W: Europas krig. Militärt tänkande, strategi och poli
tik från Napoleontiden till andra världskrigets shtt. Tiden/Raben 
Prisma, Stockholm 1998: s 17, 19, 21. 
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sjukdomar antogs vandra från person till person.17 Genom 
kombinationen av tidigare epokers mönster för krigföring, då
lig hygien och sammanträngningen av soldater urskiljs vissa 
förutsättningar för hur de epidemiska sjukdomarna framträder. 

Definitioner 

Begreppet krig kan tyckas onödigt att förklara. I min undersök
ning definieras krig enligt det mönster de i allmänhet utkämpa
des inom under 1600-talet fram till början av 1800-talet. Solda
terna låg då under största tiden i förläggningar eller var på 
marsch. Stridsdagarna var däremot ytterst få. Begreppet sam
manträngning som kommer att användas i det teoretiska reso
nemanget och delar av studien, avser i första hand, att solda
terna förlades i trånga förläggningar i fält, eller i garnison i be
fästning eller i stad. Med benämningen trånga kvarter menas 
samma sak som trånga förläggningar, medan däremot kantone
ringskvarter18 avser förläggning i mer rymliga och utspridda 
kvarter. 

Begreppet sjukdom avser främst de epidemiska sjukdomarna. 
Epidemier eller farsoter är beteckningar på tillfälliga anhop
ningar av en sjuk.domsföreteelse, som plötsligt sprider sig inom 
en särskild grupp av människor eller i ett visst område. Ut
trycket används oftast om infektionssjukdomar. Vissa förut
sättningar gäller för att epidemier av infektionssjukdomar skall 
uppstå. Befolkningen som utsätts lever då tätt ihop eftersom 
epidemier är ovanliga i glesbygder. Spridningen av smittoämnet 
underlättas av täta personkontakter och överförs lätt med kon
taktsmitta eller bristfällig allmänhygien, särskilt gällande an
läggningar för vatten och avlopp.19

17 Fåhraeus, Robin: Läkekonstens historia. Wahlström & Widstrand, 
Stockholm 1970: s 186ff. 

18 "Kantonering krigsv., äldre benämning på trupps förläggning i rym
liga och vidsträckta kvarter, kantoneringskvarter, särsk. om vis
telsen i dessa var avsedd att bli mer än helt kort." "Kantonering", i 
Svensk uppslagsbok, 2 uppi, bd 15. Malmö 1950: sp 738. 

19 Norrby (1993). 
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Metod> källor och källkritik 

Undersökningsperiodens omfattning har så långt det varit möj
ligt fastställts med hänsyn till om Hälsinge regemente varit i 
strid, på marsch eller samlat i förläggningar. Källmaterial finns 
främst på Krigsarkivet. I samlingen Krigshandlingar 1808-
1809 återfinns uppgifter om sjukvården vid olika sjukhus. Käl
lorna rörande sjukvården visar på kvarliggande sjuka, in
komna, utmönstrade och döda vid olika sjukhus och olika tid
punkter. I vissa fall anges också soldaternas sjukdomar. På 
Krigsarkivet finns även material från Hälsinge regemente där 
förluster och numerär framgår. Genom att studera död- och be
gravningsböckerna för de socknar i Hälsingland och Gästrik
land som soldaterna korn ifrån, framgår det under vilka perio
der de flesta dött. Dödssiffrorna för de olika perioderna jäm
förs sedan med varandra, med sjukdomarnas förlopp och med 
situationen för armen i övrigt. Som kompletterande material till 
kyrkböckerna har soldatforskaren Erik Wickbergs samlingar i 
Gävle stadsarkiv utnyttjats. Wickberg har forskat om Hälsinge 
regemente och bland annat skrivit av rullor som visar förlus
terna under kriget 1808-1809. 

Det finns dock vissa brister i källmaterialet vilket bör påpe
kas. I död- och begravningsböckerna för Hogdal, Hedesunda, 
Ockelbo, Torsåker och Ovansjö socknar saknas nämligen upp
gifter om de döda under 1808-1809 års krig. I Ockelbo finns ej 
kyrkböckerna från denna tid kvar, eftersom de förstörts i sam
band med brand. I Hedesunda död- och begravningsbok har 
uppgifter om döda soldater under kriget ej påträffats. I Tors
åker finns endast en man uppskriven som "död i Finland under 
fälttåget". I Ovansjö död- och begravningsbok finns noterat att 
"omkring 80 soldater blefvo borta i kriget". Emellertid har 
kompletteringar kunnat utföras genom Wickbergs samlingar, 
där soldaternas rotenummer finns antecknade. Dessa uppgifter 
har sedan, tillsammans med Claes Grills Statistiskt samman
drag af svenska indelningsverket där kompaniindelningen för 
Hälsinge regemente beskrivs, medfört att deras hemsocken har 
kunnat spåras via soldaternas rotenummer. Därmed har 117 
soldater från de ovan nämnda socknarna kunnat sammanräk-
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nas med de 560 döda som noterats via död- och begravnings
böckerna (se tabell 4). 

Till Wickbergs siffror i tabell 3 kan, för att uppskatta förlus
terna, 46 man adderas från Ovansjö eftersom anteckningarna i 
död- och begravningsboken visar att uppskattningsvis 80 man 
saknats. Av dessa 80 finns bara 29 soldater noterade som döda 
i Wickbergs samlingar. Av de resterande 51 är fem noterade 
som fångar, vilket således innebär att de övriga 46 kan räknas 
som förlorade. På så vis kan de totala förlusterna räknas ut, dit 
förutom döda även tillfångatagna och saknade räknades. Däre
mot kan inte antalet döda beräknas på detta vis, eftersom ett 
okänt antal av de 46 "förlorade" soldaterna kan ha saknats av 
andra skäl än att de avlidit. Det är därför viktigt att tolka käl
lorna rätt när antalet döda eller förlusterna totalt skall beräk
nas. Det är också av vikt att undersökningen omfattar så 
många soldater som möjligt för att kunna uppnå en större sä
kerhet i värdering och analys av materialet. 

Kriget och förlusterna 1808-1809 
Kriget hade sin bakgrund i det politiska spel som rådde i Eu
ropa vid denna tid. Napoleon hade för att besegra britterna in
fört det s k kontinentalsystemet, vilket skulle omöjliggöra Stor
britanniens handel med fastlandet. Han fordrade att såväl 
Sverige som Danmark skulle ansluta sig till denna politik, något 
som för vårt land skulle ha varit ödesdigert för sjöfarten, och 
för de viktiga handelsförbindelserna med Storbritannien. Det 
skulle också ha inneburit risk för krig med engelsmännen. Brit
ternas beslutsamhet demonstrerades i en aktion mot Danmark, 
genom att de besatte Själland och bombarderade Köpenhamn i 
september 1807, varigenom de tvingade danskarna att utlämna 
sin flotta. Detta förde definitivt in Danmark i det franska lägret 
och därmed också bland Sveriges fiender. För Gustav IV Adolf 
framstod ett fasthållande vid den brittiska vänskapen av flera 
skäl som det enda alternativet, något som också starkt påverka
des av hans hat mot Napoleon. Som en konsekvens av Tilsit
överenskommelsen bröt ryska trupper den 21 februari 1808 in i 
Finland trots att lugnande och vänskapliga försäkringar in i det 
sista gavs från ryska hovet. Strax därefter, den 14 mars, födda-
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rade även Danmark krig. Sverige stod inför ett besvärligt krig 
på flera fronter där man på grund av årstiden inte kunde för
vänta sig någon omedelbar brittisk hjälp.20

Den 21 februari 1808 gick Ryssland till anfall med 24 000 
man mot något mer än 20 000 finska soldater ur den svenska 
armen.21 De finska styrkorna retirerade enligt en tidigare upp
gjord plan och drog sig norrut för att invänta förstärkningar 
från Sverige. Ryssarna bredde nu ut sig över södra Finland och 
i slutet av mars 1808 ockuperades Åland. Under april förekom 
strider bl a vid Siikajoki och Revolax med svenska segrar, vilket 
stoppade upp det ryska förföljandet. I mitten av juni gick ar
men i Finland till motoffensiv söderut och under sommaren an
lände förstärkningar från Sverige. Även längre österut i Finland 
pågick strider. Svenska trupper under befäl av överste Johan 
August Sandels förde sedan början av maj ett framgångsrikt 
krig mot ryssarnas underhållslinjer. Den 14 juli drabbade hu
vudstyrkorna samman vid Lappo, vilket slutade med ytterligare 
en svensk seger. Ryssarna förstärkte nu sina styrkor och anföll 
igen i september.22

Vid Oravais stod den avgörande drabbningen den 14 septem
ber. Detta blev det blodigaste slaget. Efter inledande fram
gångar tvingades de svenska trupperna tillbaka och armen 
måste retirera. I samband med återtåget ingicks den 29 septem
ber en vapenvila som sträckte sig till 21 oktober, då den uppsa
des av ryssarna. Reträtten fortsatte under svåra förhållanden 
med sjukdomar och bristande underhåll. Även de ryska trup
perna hade problem med underhållet. Ett nytt stillestånd slöts i 
byn Olkijoki den 19 november, och svenskarnas återtåg kunde 
fortsätta utan ryska anfall. Sandels anslöt sig till huvudarmens 
reträtt den 20 november med sina trupper från Savolax. Den 13 

20 Norman, Hans: "Närkingarna under Napoleonkrigen. Örebro läns 
militära förband under brytningsskedet 1805-1814", i Närkingar i

krig och fred. Soldater och militär organisation i Örebro län. Red: 
Berg, Lars Otto m fl. Stiftelsen Nerikes regementen, Örebro 1989: 
s 302-303. 

21 Sandström, Allan: Sveriges sista krig. De dramatiska åren 1808-1809. 
Libris, Örebro 1994: s 12ff. 

22 Sundberg, Ulf: Svenska krig 1521-1814. Hjalmarson & Högberg, 
Stockholm 1998: s 368ff. 
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december lämnade armens sista förband finsk jord och gick i 
vinterkvarter kring Kemi och Torne älvar. Marschen till Tor
neå hade genomförts under stark köld och snöyra. Försvagade 
av sjukdomar, undernärda och otillräckligt klädda dukade, en
ligt Hornborg, ett stort antal av soldaterna under.23

Under sommaren hade även strider utkämpats i den finska 
skärgården mellan den ryska och den svenska skärgårdsflottan. 
Svenska landstigningsförsök gjordes men slogs tillbaka av rys
sarna. I november upphörde skärgårdsstriderna när flottan 
återvände till Stockholm.24 Efter vila och omgruppering gick 
den ryska armen åter till anfall den 10 mars 1809. Den 13 mars 
avsattes svenske kungen Gustav IV Adolf och Karl XIII blev 
formellt statsöverhuvud i landet. Striderna fördes nu på svensk 
mark och i mars kapitulerade de svenska förbanden i Kalix. 
Ryska armen fortsatte söderut och hade i maj nått Umeå som 
intogs 31 maj. Ett svenskt landstigningsföretag genomfördes 
vid Ratan norr om Umeå 16 augusti. Efter strider retirerade de 
ryska trupperna till Piteå i slutet av september. Ett stillestånd 
ingicks den 2 september i Frostkåge norr om Skellefteå, och den 
17 september 1809 slöts fred i Fredrikshamn.25

En undersökning av förlusterna vid de svenska regementena 
gjordes under förberedelserna för generalstabens verk över Sve
riges krig 1808-1809. Den effektiva numerären vid de svenska 
regementena var cirka 21 700 man vid 1808 års ingång. Under 
kriget hade endast ett litet antal stupat i strid. Sammanlagt var 
dock regementenas förluster enligt rullorna över 10 000 man.26

Att sjukvården i fält under kriget 1808-1809 blev en katastrof 
är, enligt Thomas Roth, ett välkänt faktum. Roth räknar med 

23 Hornborg (1955), s 202-204. Sundberg (1998), s 372-374. 
24 Norman, Hans: "Skärgårdsflottan och de svenska landstigningsföreta

gen mot finska kusten 1808", i Krig kring Kvarken. Finska kriget 
1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. Red: Hårdstedt, Martin 
och Backman, Göran. Oravais historiska förening, 1999: s 100-102. 

25 Sundberg (1998), 376ff. Hårdstedt, Martin, Backman, Göran och 
Smedberg, Ulf: "Krig kring Kvarken. En introduktion till finska kriget 
1808-09 och slaget vid Oravais", i Krig kring Kvarken. Finska kriget 
1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. Red: Hårdstedt, Mar
tin och Backman, Göran. Oravais historiska förening, 1999: s 36-38. 

26 Samuelsson, Gunnar: Lantvärnet 1808-09. Uppsala 1944: s 285-286. 
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Efter slaget vid Oravais den 14 september 1808 tvingades de svenska och 
finska förbanden till en all111än reträtt. Teckning av Gunnar Hallströ111. 

att mer än en tredjedel av de soldater som sattes in i striderna i 
Finland och Västerbotten dog i olika sjukdomar, bland annat 
till följd av vad han kallar den "miserabla sjukvården" .27 

Hälsinge regementes deltagande i kriget 

Regementet drar i fält 

Regementet var vid krigsutbrottet fördelade på två bataljoner. 
Den första bataljonen, även kallad den "norra" bestod av Liv
kompaniet, Järvsö kompani, Forsa kompani och Delsbo kom
pani. Den 13 mars bröt bataljonen upp från Hudiksvall och 

27 Roth, Thomas: "Faktaruta: Den svenska militärsjukvården", i Krig 
kring Kvarken. Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny 
belysning. Red: Hårdstedt, Martin och Backman, Göran. Oravais his
toriska förening, 1999: s 334. 

73 



marscherade till Sundsvall för att ingå i svenska armens norra 
fördelning. Den andra bataljonen, den "södra" som bestod av 
Färnebo kompani, Ovansjö kompani, Arbrå kompani och Alfta 
kompani, samlades vid Torsåker i Gästrikland och avmarsche
rade den 19 mars mot Värmland (se bilaga 1). Enligt rullorna 
var regementet fulltaligt med sina 1 200 man.28 Utrustningen
var efter dåtida standard rätt god och vid uppbrottet hade varje 
man med sig 20 dagars proviant hemifrån. Nya gråfärgade uni
former hade utdelats 1805 och var fortfarande i gott skick. Re
gementet hade 1807 fått nya tvåhjuliga trosskärror. Utöver de 
två bataljonerna förstärktes regementet med en vargeringsba
taljon29 bestående av 600 man. De outbildade vargeringssolda
terna samlades 10-16 maj i Gävle och stannade där till mitten 
av augusti. 30

Den norra bataljonen stannade kvar i trakten av Sundsvall 
till mitten av maj då den sändes till Härjedalen. Där väntades 
ett norskt anfall eftersom Sverige även var i krig med Dan
mark-Norge. Men förbandet återvände snart och förlades i 
Sundsvallsområdet. Den södra bataljonen hade tidigare sänts 
till norska gränsen mot Värmland. I mitten av april anlände 
den dit och förlades där till början av juli. Även den norra ba
taljonen anslöt sig till trupperna i Värmland i slutet av maj. 
Striderna vid norska gränsen avtog under sommaren och verk
samheten fick sin prägel av beredskap och gränsbevakning. Re
gementets förluster blev ett halvt dussin i stupade och lika 
många tagna som fångar.31

28 Törnbom, Olle: "Hälsinge regemente under 1808-09 års krig", i 
Kungl. Hälsinge regementes historia. Förbandet och bygden. Red: 
Frykberg, Nils m fl. Hälsinge regementes historiekommitte, Gävle 
1968: s 212. 

29 Vargeringen hade införts 1741 och utgjorde en förstärkning av det 
ordinarie knektehållet. Vargeringen innebar att på två rotar, som nor
malt svarade för varsin soldat till den indelta armen, skulle ytterligare 
en skrivas ut. Törnbom (1968), s 213. Norman (1989), s 305-306. 

30 Törnbom (1968), s 212-213. 
31 Sveriges krig åren 1808 och 1809. Utg. af Generalstabens krigshisto

riska afdelning. Bd 6. Stockholm 1915: s 395-396. Törnbom (1968), 
s 213-214. 
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Den 10 juli hade kungen befallt, att de ordinarie bataljonerna 
av Upplands, Hälsinge och Västmanlands regemente skulle 
avgå med marche forcee, det vill säga med personalen upp
suttna på kärror, till kusten av Uppland. Där skulle trupperna 
via transport sjövägen sättas in i striderna mot ryssarna i Fin
land. Hälsinge regementes norra bataljon bröt därför upp från 
Strömmer 27 juli och södra bataljonen den 28 juli från Öster
vallskog. 32

Till Finland 

Hälsinge regemente gick mot Grisslehamn för att ingå i en ny
bildad fördelning. Denna styrka skulle landstiga i Österbotten 
för att där anfalla de ryska förbanden. Marschhastigheten var 
cirka fyra mil per dag, rastdagarna inräknade, vilket visade att 
trupperna var i god form. Den 7 och 8 augusti anlände bataljo
nerna till Grisslehamn. Där följde en längre väntan eftersom 
motvind hindrade transportflottan att avsegla till Gävle, där 
vargeringsbataljonen väntade för anslutning. Den 16 augusti 
kom äntligen skeppen iväg och dagen därpå ankrade flottan 
utanför Gävle. Motvinden höll dock i sig och först efter fyra 
dagars väntan kunde man avsegla till Hudiksvall där fartygen 
fick ligga stilla i två dagar på grund av storm. Den 28 augusti 
landsteg trupperna i Kristinestad. Sjöresan hade varit besvärlig 
för soldaterna och flera fall av skörbjugg hade inträffat.33

Efter landstigningen ryckte den fördelning Hälsinge rege
mente tillhörde fram i sydlig riktning efter kustvägen till Lapp
fjärd. Regementet var nu organiserat som brigad om tre batal
joner. Styrkebeskedet från 21 augusti visade på 1 650 man vil
ket i det närmaste var fulltaligt. Persedelvården hade enligt or
derjournalerna varit god. Den 29 augusti deltog hälsingarna i 
strid vid Lappfjärd. Ryssarna gick till anfall men efter cirka 
fyra timmars strid kunde de svenska trupperna genomföra ett 
motanfall och tvingade tillbaka fienden. De svenska förlusterna 
var relativt små.34

32 Sveriges krig åren 1808 och 1809. Bd 7. Stockholm 1919: s 21. 
33 Törnbom (1968), s 215-216. 
34 Törnbom (1968), s 216-217. 

75 



Några dagar senare var delar av regementet åter i strid. Men 
denna gång måste armen ge vika och den 7 september beordra
des reträtt längs hela fronten. Fördelningen där regementet in
gick drog sig tillbaka via stora landsvägen närmast kusten till 
Närpes socken. Den 9 september och följande dagar fortsatte 
reträtten till Lillkyro. Där förenades de svenska och finska 
trupperna den 11 september. Dagen efter fortsatte armen till 
Vörru.35 Natten till den 14 september grupperades huvuddelen 
av Hälsingebrigaden i en förpostställning ungefär 2,5 km söder 
om Oravais kyrka. Före gryningen anföll ryssarna. Under stri
derna vid Oravais blev hälsingarna illa åtgångna och kunde en
dast med stort besvär slå sig tillbaka genom de tätnande ryska 
leden. I skydd av mörkret drog sig de svenska trupperna till
baka till Nykarleby.36

Reträtten fortsatte norrut i hästregn och med en dåligt funge
rande underhållstjänst. Stilleståndet den 29 september syftade 
till att låta trupperna vila och reorganisera underhållstjänsten. 
När ryssarna omkring tre veckor senare avbröt vapenvilan 
måste svenskarna fortsätta sitt återtåg. Vid Kalajoki hamnade 
som eftertrupp hälsingarna på nytt i strid. Förlusterna blev två 
döda och två sårade soldater av vilka en senare avled. Reträtten 
fortsatte genom öde och delvis krigshärjade bygder. Vid uppre
pade tillfällen fick hälsingarna tjänstgöra som eftertrupp i syfte 
att fördröja fiendens framfart. Det nya stilleståndet i Olkijoki 
19 november innebar att Finland helt skulle utrymmas. Även 
om striderna upphörde måste marschen fortsätta, nu i yrväder 
och stark köld. Den 11 december hade regementet nått Hapa
randa strax väster om Torneå och följande dag togs kvarter i 
området. Nu blev det äntligen tillfälle att vila, men förlusterna 
hade varit svåra genom fältsjukans härjningar. Den 28 decem
ber fick återstoden av regementet order att marschera hem av 
underhållsskäl. Först den 9 januari 1809 påbörjades hemfärden 
och en månad senare, den 8 och 9 februari nådde regementet 
samlingsplatsen Mohed utanför Söderhamn i Hälsingland.37

35 Ström, Carl Petter: Utkast till Helsinglands och Helsinge kongl. rege
mentes krigs-historia. Stockholm 1828: s 212-213. 

36 Törnbom (1968), s 217-221. 
37 Törnbom (1968), s 222-225. Ström (1828), s 224. 
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1809 års fälttåg 

I mars 1809 uppsades stilleståndet av ryssarna och striderna 
började igen. I samband med kapitulationen i Kalix slöts den 
26 mars en konvention, vilket bland annat innebar att soldater 
från regementet som legat kvar på sjukhuset där fick möjlighet 
att bege sig hem. I Umeå fanns också sjuka soldater från rege
mentet. När dessa tillfrisknat organiserades de i en bataljon 
som deltog i striderna kring Umeå under våren och sommaren 
1809. Först den 29 september kunde de återstående hälsing
arna, 44 man, återförenas med sitt eget regemente. 

När stilleståndet avbröts innebar det även att huvuddelen av 
regementet genom en generalorder 20 mars fick order om upp
brott. Det organiserades till en fältbataljon bestående av 350 
man som förstärkning till Västerbotten och en annan bataljon 
av motsvarande styrka placerades som garnison i Sundsvall.38

Fältbataljonen i Sundsvall avgick den 23 maj till Ångerman
land. Den 4 juli förenades den med övriga trupper i fördel
ningen vid Hörnefors, det vill säga Norra armen under befäl av 
generallöjtnant Fabian Wrede, och deltog där i striderna mot 
ryssarna. Kring Hörnefors blev regementet kvar till 11 augusti 
då striderna på nytt började. Den 20 augusti, dagen efter Väs
terbottensexpeditionens strid vid Sävar, beordrades Hälsinge 
fältbataljon att tåga efter kusten för att trygga armens högra 
flygel. Vid Umeå uppstod strid, dock utan att orsaka några ska
dor på hälsingarna. Bataljonen posterades strax norr om Umeå 
till 8 september då den förflyttades till Rickleå bro i Bygdeå 
socken. Här blev den kvar till fredslutet 17 september. 39

Den andra fältbataljonen, som låg kvar i Sundsvall, sattes i 
juli in i Jämtland eftersom norrmännen gått över gränsen. Stri
derna blev ej långvariga. Trupperna marscherade därefter mot 
Umeå medan 150 hälsingar stannade för bevakning i Jämtland. 
När resten av fördelningen nådde Umeå hade redan vapenstille
stånd ingåtts med ryssarna och strax efter slöts· freden i Fred
rikshamn. Därmed kunde regementet den 26 september tåga 

38 Törnbom (1968), s 227-229. 
39 Ström (1828), s 228-234. 
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hemåt. I slutet av oktober kom soldaterna hem och därmed var 
fälttåget slut.40

Regementet var under detta krig i sin helhet inblandade i två 
större strider, vid Lappfjärd och Oravais. Därtill kan läggas 
uppskattningsvis 6-7 småstrider med mindre avdelningar. Sam
manlagt skulle detta utgöra totalt 7-8 stridsdagar att sättas i re
lation till över 100 marschdagar vilket ger ett perspektiv på 
detta flerfrontskrig.41

Förluster 1808-1809 

Olle Törnbom beräknar den totala förlusten för regementet till 
omkring 1 200 man varav 200 man räknas som stupade och så
rade. Huvuddelen av de återstående antas ha dött i fältsjukdo
mar. Törnbom baserar sina siffror på rapporter och mönst
ringar.42 Carl Petter Ström menade att de totala förlusterna var
minst 1 380 man. Det framgår emellertid inte om han medräk
nat lantvärnets personal eller tagit hänsyn till dem som av olika 
skäl kasserats vid mönstringarna. Av dessa 1 380 man beräk
nade han förlusten för 1808 till omkring 1 220 och resterande 
166 man som förlust under 1809.43

Varken Ström eller Törnbom uppger någon exakt siffra för 
antalet döda i sjukdom, vilket sannolikt inte heller går att göra. 
I Törnboms uträkningar framkommer ej heller om de som 
hamnade i fångenskap medräknats i siffran 1 200 man. I gene
ralstabens Sveriges krig åren 1808 och 1809 framgår att ur 
Hälsinge regemente har 61 man stupat och 171 sårats. Då in
räknas även tio sårade och tre stupade under striderna mot 
norrmännen vid Värmlands gräns våren och sommaren 1808. 
Hur många av de sårade som dog till följd av skador är svårare 
att uppskatta. Skulle samtliga 171 sårade dött av sina skador 
blir antalet döda i strid och av skador 232 man. Det är dock 
osannolikt att samtliga dessa skulle ha avlidit. Rimligare är 

40 Törnbom (1968), s 229-230. Ström (1828), s 233-234. 
41 Törnbom (1968), s 231. 
42 Törnbom (1968), s 231. 
43 Ström (1828), s 225-226, 237-238. 
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Döda 

Särade 

Till( ångatagna 

Stimma 

istället att beräkna stridsförlusterna i döda till omkring 200 
man, men förmodligen är antalet mindre. 

Norska 
Finland Totala 

gränsen Finland Finland 
Sipo 5 nov, 

Västerbotten 
förluster, 

Värmland Lappfjärd 29 Oravais 14 Kalajoki Hörnefors officerare 
9 nov, och 1 och 18 maj, aug 1808 sept 1808 Ypperi, Viirel 5 juli 1809 

manskap, 17 juli 1808 11 nov 1808 1808-1809 

3 3 52 2 1 61 

10 12 131 12 6 171 

5 59 9 - 73 
18 15 242 23 7 305 

Tabell 1. Hälsinge regementes totala förluster i samband med strid under kriget 
1808-1809. De platser vid norska gränsen där strider pågick var Masterud och Fa
gernes den 1 maj, Mobäk 18 maj och Ånby Sätra 17 juli. 
Efter Sveriges krig åren 1808 och 1809. Bd 1-9. Stockholm 1890-1922. 

Genom studier av sjukhusrapporter, död- och begravnings
böcker samt avskrifter från militära rullor, framträder en rela
tivt klar bild av de totala förlusterna. Wickbergs avskrifter visar 
636 man (se tabell 3) som döda. Till förlusterna skall även läg
gas 229 man vilka anges som fångar, saknade eller på annan 
ort befunna. Denna siffra bör dock tas med viss reservation 
eftersom några av de tillfångatagna återkom, vilket död- och 
begravningsböckerna visar. Till antalet 865 (636 + 229) sol
dater kan ytterligare 46 man från Ovansjö socken tillföras som 
tidigare diskuterats, vilket totalt gör 911 man i förlust. Däre
mot framgår inte hur många som dött av de 275 soldater 
(229 + 46) som adderats till förlustsiffrorna. Det går ej heller 
att utläsa hur många som dött i sjukdomar. 

Om en summering av siffrorna från socknarnas död- och be
gravningsböcker görs visar denna 560 döda (se tabell 4). Till 
den siffran skall läggas 117 döda från Hogdal, Hedesunda, 
Torsåker, Ovansjö och Ockelbo socknar. Dessa soldater har ej 
återfunnits i död- och begravningsböckerna, men finns note
rade i Wickbergs samlingar, vilket gör 677 döda. För att 
beräkna de totala förlusterna bör de 46 soldaterna från Ovan
sjö socken adderas, vilket visar en förlust på 723 man. Till 
dessa sammanräkningar kan även läggas de 229 man som av 
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Wickberg noterats som fångar. Regementets förlust blir då 
sammanlagt 952. Av de 229 som Wickberg anger som fångar, 
är vissa sedan noterade som hemkomna eller som döda i död
och begravningsböckerna, vilket visar att den siffran är tämli
gen osäker att tillämpa i beräkningarna. I död- och begrav
ningsböckerna finns dödsorsaker angivna för 345 man där det 
framgår att sjukdom varit orsaken. I nästan samtliga fall rör det 
sig om epidemiska sjukdomar. Redan med den siffran översti
ger antalet döda i sjukdom klart dödssiffran för döda i strid. 
Den faktiska siffran är med största säkerhet betydligt högre. 
Under december 1808 och januari 1809 dog enligt militärrul
lorna sammanlagt minst 382 man. Eftersom vapenvila då rådde 
kan det anses sannolikt att de flesta dog av sjukdom. 

Med Wickbergs och kyrkböckernas uppgifter att tillgå kan 
det slutligen konstateras att minst 723 soldater mist livet under 
kriget, och att regementets förluster kan räknas till minst 952 
man. Detta skall jämföras med Törnboms uppskattning att 
cirka 1 200 soldater dött, varav omkring 1 000 i sjukdomar. 
Det är som ovan framgått svårt att räkna fram en exakt siffra 
för hur många som dog i sjukdom, eftersom källmaterialet inte 
är komplett, men Törnboms antagande att sjukdomar krävt 
närmare 1 000 liv, kan nog anses som rimligt. 

Sjukvårdens organisation och sjukdomarna 

Sjukvårdens organisation 

Genom Kungligt brev 6 augusti 1806 undergick det svenska mi
litärläkarväsendet en viktig och genomgripande förändring. 
Där stadgades att alla i armen vid fred och krig anställda läkare 
skulle utgöra en särskild stat. Denna fältläkarstat var militärt 
organiserad och löd under en egen endast inför konungen an
svarig chef. Denne skulle vara ledamot i såväl Krigskollegium 
som i Collegium medicum.44

44 Kjellberg, Johan: "Fältläkarkår", i Nordisk familjebok. Konversa
tionslexikon och rea/encyklopedi. 2 uppl, bd 9. Stockholm 1908: 
sp 227-230. Collegium medicum ersattes 1813 av ämbetsverket Sund
hetskollegium, som i sin tur 1877 ombildades till Medicinalstyrelsen. 
Denna slogs 1968 ihop med Socialstyrelsen. 
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Svenska armens sanitetsväsende befann sig vid utbrottet av 
kriget 18 0 8 emellertid i ett otillfredsställande skick och bris
terna visade sig redan vid mobiliseringen. Det fanns visserligen 
föreskrifter som visade hur sjukhus skulle inrättas och hur lä
karvården skulle ordnas vid trupperna. Men den nya författ
ningen hade ej hunnit tränga igenom när kriget utbröt, vilket 
innebar att mycket förblev vid de gamla formerna.45

För den militära sjukvården i fält existerade även ett regle
mente, uppgjort av militärläkaren och assessorn Per Zetzell, vil
ket gällde redan under 1788 års krig. Med vissa förändringar 
tillämpades det även under fälttåget i Finland 1808-1809. Till 
förste fältläkare hade utsetts förste livmedikus Pehr af Bjerken. 
Han hade deltagit i 178 8-1790 års krig och ansågs som en 
framstående läkare och kirurg.46 Ekonomin vid fältsjukhusen 
sköttes av sjukhusdirektören och kommissarien, vilka lydde un
der sjukhusintendenten, som utan att rådfråga läkarna ägde 
rätt att vidta nödvändiga åtgärder för sjukhusen. Detta föråld
rade system lade stora band på läkarnas handlingsfrihet. De 
saknade befälsrätt över sjukhuspersonalen, som hade den 
egentliga tillsynen och omvårdnaden av de sjuka, liksom över 
sanitet och ordning i lokalerna. Detta gav upphov till ständiga 
konflikter, främst mellan förste fältläkaren Bjerken och inten
denten Gustaf Bogislaus von Platen.47 

Sjukhusen var antingen s k  stående eller flyttande. Den första 
kategorin utgjordes av de centrala huvudsjukhusen. De var för
lagda rätt långt bakom fronten på orter, som antogs komma att 
ligga utanför området för krigsoperationerna. De flyttande 
sjukhusen åtföljde trupperna. En mellanställning intog neder
lagssjukhusen, som var stående, men placerade närmare front
linjen. Nederlagssjukhusen upprättades om avståndet mellan 
brigadsjukhusen och armens allmänna sjukhus var så stort att 
de sjuka inte kunde föras dit inom två eller tre dagar. Under 
striderna inrättades förbandsplatser, därifrån de sårade, för-

45 Sveriges krig åren 1808 och 1809. Bd 2. Stockholm 1895: s 424. 
46 Linden, K E: Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809. Svenska 

litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1908: s 24. 
47 Linden (1908), s 3, 5, 6. 
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sedda med första förband forslades till närmaste flyttande sjuk
hus.48 

I fält hade den förste fältläkaren ansvaret för sjukvården. Un
der honom löd fältläkarna som förestod armens allmänna sjuk
hus och nederlagsjukhusen. Brigadläkarna ledde de med briga
derna flyttande sjukhusen. Under brigadläkaren fanns rege
mentsläkarna med sina två underläkare. För varje bataljon 
skulle en medicinalkärra med sjukvårdsutrustning finnas. Vid 
bataljonerna vårdades endast de sjuka som antogs tillfriskna 
inom några dagar. Övriga skulle transporteras till de ovan 
nämnda sjukhusen beroende på sjukdomens karaktär. Den 
omedelbara vården vid de flyttande sjukhusen sköttes av under
läkare, sjukvaktare och sjukvakterskor. Så snart tillståndet 
medgav skulle de sjuka transporteras vidare till nederlagssjuk
hus, såvida de inte omedelbart kunde sändas till armens all
männa sjukhus. På det allmänna sjukhuset fick de sjuka den 
slutliga vården. Skötseln av sårade i strid skulle ske på en i för
väg utsedd skyddad plats, där den första vården kunde äga 
rum. Där skulle också all tillgänglig sjukvårdsmateriel, samt 
vagnar och bårar samlas. Vid förbandsplatsen skulle också de 
läkare som kunde undvaras vid det flyttande sjukhuset tjänst
göra. Regements- och bataljonsläkarna följde alltid sina för
band för att så snabbt som möjligt kunna förbinda de sårade. 
Så snart dessa blivit förbundna sändes de i sjukhusens kärror 
eller rekvirerade vagnar till brigadens flyttande sjukhus.49

Sjukdomarna under kriget 

För att bättre förstå varför sjukdomarna uppkom är det viktigt 
att känna till vilka de var och hur de spreds. Beskrivningar av 
sjukdomar har hämtats från arbeten av K E Linden, Hans Nor
man och Gunnar Samuelsson. 

Den sjukdom, som under kriget krävde det största antalet of
fer var den så kallade fältsjukan. Benämningarna "fältsjukan" 
eller "lantvärnssjukan" innefattade samtliga sjukdomar som 
gick i fält eller vid lantvärnet. Dessa torde ha varit följande: 

48 Hornborg (1955), s 195-196. Roth (1999), s 334. 
49 Roth (1999), s 334. 
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rödsot (dysenteri), nervfeber eller tyfus (typhus abdomina/is), 
fläckfeber (typhus exanthe111aticus), återfallsfeber (typhus re
currens), frossa (febris intermittens), Weilska sjukan (en feber
sjukdom som epidemiskt förekom främst under rötmånaden 
och som kunde uppträda sporadiskt under resten av året), samt 
sjukdomsfall som kanske ej närmare diagnosticerats, men som i 
många fall avsåg paratyfus; vidare förfrysningar och förkyl
ningssjukdomar - såsom luftrörskatarr, lunginflammation 
(pneumoni), lungsäcksinflammation (pleurit) - skörbjugg, samt 
en serie symptomvis anförda åkommor: vattusot, gulsot, bråck 
och hysteri. Vanligast har utan tvekan dysenterin varit, följd av 
förmodligen förkylningssjukdomar, frossa och de fruktade 
fläckfeber och rekurrens.50 

Det kan även antas att den i journalerna ofta förekommande 
diagnosen "maligna febrar" betecknade en form av tyfus som 
under de extremt svåra förhållandena antagit en ytterst elakar
tad karaktär. Övriga i journalen upptagna invärtes sjukdomar 
av intresse var förutom rödsot, diarreer, remittenta och andra 
febrar.51 

Samtiden talade på olika nivåer av medicinsk fackkunskap 
eller bildning om sjukdomarna. Man använde även växlande 
termer. Ett problem var tidens officiella statistik som redovi
sade dödsorsakerna enligt prästernas rapporter. Den upptog 33 
grupper. Dessa rapporter sammanförde godtyckligt symptom, 
folkliga sjukdomsbegrepp och egenartade iakttagelser, som för 
oss är mer eller mindre obegripliga.52 För att få en inblick i 
sjukdomens karaktär med spridningssätt och normal tidpunkt 
för eventuella dödsfall följer här nedan information om de van
ligast förekommande sjukdomarna. 

Tyfus är smittsam under hela sjukdomstiden (fem-sex veckor). En del 
individer blir kroniska smittbärare och kan sprida sjukdomen genom 
exempelvis matvaror eller kloakvatten utan att själva vara sjuka. Sjuk
domen karaktäriseras av hög feber, avmagring och apati. En dödlighet 
på 10 % var vanlig. Hos barn under två år var förloppet lindrigt och 
utsikterna att klara av sjukdomen var goda upp till 20-årsåldern. Vid 

50 Samuelsson (1944), s 353-354, 382-383. 
51 Linden (1908), s 145. 
52 Samuelsson (1944), s 362. 
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stigande ålder ökade svårigheter och dödsrisker. Gravida kvinnor fick 
vanligen missfall. 

Dysenteri smittar lätt och får på olika sätt en snabb spridning exem
pelvis genom förorenad föda, med vatten, genom flugor eller genom 
direkt kontakt. Den var särskild vanlig under hungerår, då männi
skorna tvingades leva av dålig och skämd mat. Den sjuke blir il
lamående, får feber och svåra diarreer. Sjukdomen kunde gå över på 
några dagar men ledde i cirka 50 % till döden. Dödsfallen var vanli
gast i barnaåren från 1 år och uppåt.53 

För att ytterligare förtydliga det hela specificeras här nedan ty
fussjukdomarna genom uppgifter hämtade från Samuelssons 
förklaringar. 

Nervfeber Fläckfeber 
Rekurrens 
(återfallsfeber) 

Tidpunkt på året Mest på sensorn- Epidemier uuder Mest om vintern, 
maren, hösten, vinterhalvåret, sen- senvintern, tidigt 
förekommer ofta vinter och förvår, på våren 
också på våren något mer än 

övriga årstider 
Spridningssätt 1) Explosivsmitta: Genom kläd- och Genom vägg- och 

mjölk- och vatten- möjligen huvudlöss klädlöss 
epidemier,
2) smitta från per-
son till person

Dödsorsak eller Långsamt insät- Likt nervfeber eller Kollaps vanlig; 
dödssätt tande cirkulations- rekurrens mors i pneumoni 

svaghet; perfora- förekommer också 
tian, blödningar, 
de senare vanligast 
i tredje och fjärde 
veckan 

Tidpunkt för Tredje och fjärde Efter 12-14 dagar, Ofta efter 5-7 
dödsfall veckan ibland till och med dagar 

efter feberns bryt-
ning 

Tabell 2. Översikt över tyfussjukdomarna efter Samuelsson (1944), s 373-382, 
390-394.

53 Norman (1983), s 12-13, efter Bergmark, Matts: Från pest till polio. 
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1808 

Antal 

döda 

När det gäller fläckfebern förekommer den visserligen, men är 
inte vanlig i de medicinska rapporterna, vilket kan bero på två 
svårigheter. Den ena är avgränsningen mot nervfebern eftersom 
nerv- och fläckfebersymptomen sammanblandade framfördes 
som en sjukdom. Den andra är avgränsningen mot rekurrensfe
ber, vilken tillsammans med fläckfeber under farsoterna 1789-
1790 gick under benämningen rötfeber. Möjligheten att identi
fiera de sjukdomar som vid 1800-talets början benämndes 
fläckfeber med nutidens fläckfeber försvåras genom att även re
kurrens har fläckar.54 Med "intermittenta febrar" avsågs ojämt 
uppträdande febrar och med "remittenta febrar" febersjuk
domar upphörande då och då.55

Orsaker och sammanhang 

Sjukdomarnas förlopp och periodisering av 
dödssiffrorna 

Med hjälp av Wickbergs samlingar samt död- och begravnings
böckerna kan man följa dödssiffrorna för regementet under kri
get. I tabell 3 är de soldater som av Wickberg noterats som 
döda redovisade. 

Mars- April-
Aug Sept 0kt Nov Dec 1809 Jan Febr Mars 

Juli 0kt 

12 9 37 35 118 258 124 23 8 12 

Tabell 3. Antalet döda soldater ur Hälsinge regemente under kriget 1808-1809. 
Siffrorna är sammanställda från samtliga kompanier vid Hälsinge regemente. 
Källa: Erik Wickbergs samlingar. Förteckningar över soldater från Hälsinge rege
mente 1681-1884. Gävle stadsarkiv. 

I tabell 4 har förlusterna i form av döda satts i relation till 
strider, marscher och förläggningar. För att åskådliggöra detta 
har dödssiffrorna ur död- och begravningsböckerna samman-

54 Samuelsson (1944), s 373ff. 
55 "Intermittent" och "remittera", i Ahlen & söners uppslagsbok. Illus

trerat konversationslexikon. Bd 6 resp bd 10. Stockholm 1932. 
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ställts och använts, eftersom de i större utsträckning än de mili
tära rullorna redovisar dödsplats och dödsorsak för de avlidna 
soldaterna. 

Förekomsten av sjukdomar från mars till november 
1808 

Från krigets inledning till och med juli månad förekommer 
knappt några döda av sjukdomar bland regementets soldater. 
Av de 636 noterade döda i Wickbergs samlingar, finns under ti
den mars-juli tolv man antecknade som avlidna. Av dessa stu
pade tre i strid mot norrmännen vid Värmlands gräns. Några 
större problem med sjukdomar tycks alltså ej ha förelegat. 

Från armens sjukhus i Sundsvall kan sjukläget avläsas via 
månadsförslagen. Där framgår att under maj var 92 man från 
regementet inlagda. Av dessa avled endast en man vilket tyder 
på att sjukdomarna knappast var av allvarligare karaktär. Sjuk
siffran gick ner till 68 man med en död i juni, och 21 man note
rades sjuka i juli. Inga nya dödsfall förekom.56

Den 28 augusti 1808 landsteg trupperna i Finland. Förlust
siffrorna för augusti månad var minimala. Wickbergs samlingar 
visar nio döda varav tre stupade i strid vid Lappfjärd den 29 
augusti. Mellan 10 mars och 31 augusti har enligt Wickbergs 
samlingar 21 man noterats som döda, vilket är sex mer än vad 
som framkommit av död- och begravningsböckerna för mot
svarande period. Av en sjukrapport vid septembers ingång kan 
utläsas att två officerare, en underofficer och 37 man vid rege
mentet var sjuka.57 

Dödligheten hade dittills inte varit särskilt stor, men under 
september ökade den. Wickbergs förteckningar visar att rege
mentet förlorat 37 man under månaden, och genom död- och 
begravningsböckerna framgår att 45 man dött under september 
varav 39 dog i strid eller av blessyrer. Här saknas eventuellt 
uppgifter i det undersökta materialet, eftersom generalstabens 
tabeller för regementet visar på 52 döda och 131 sårade under 

56 Krigsarkivet. Krigshandlingar 1808-1809. Handlingar rörande sjuk
huset i Sundsvall, vol 704. 

57 Krigsarkivet. Hälsinge regemente, militäravdelningen. A II vol 29. 
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Dödsorsaker 

Datum 
Perioder uppdelade efter samman-

Strid/ Av Av 
Orsak 

hang, händelser och situationer 
skador skador sjukdom 

ej Summa 
angiven 

Avmarsch från rotarna. Förflytt-
10 mars- ningar. Strid i Värmland. Förflytt-

5 8 2 15 31 aug 1808 ning och överskeppning till Finland. 
-

Strid i Lappfjärd 29 aug. 

1 sept- Förflyttningar, strid vid Oravais 
14 sept. Reträtt. Stillestånd i Lohteå 39 - 4 2 45 28 sept 28 sept. 

29 sept- Inga strider. Regementet i kantone-

20 okt ringskvarter. Den 10 okt sprids för- - 2 17 1 20 

läggningarna. 
21 okt- 21 okt upphör stilleståndet. Strider 

8 39 23 70 18 nov förekommer. Reträtt norrut. 
-

19 nov- Inga strider. Stillestånd i Olkijoki 19 
20 9 29 28 nov nov. Reträtten norrut fortsätter. 

- -

29 nov- Inga strider. Uleåborg lämnas 1 31 12 44 10 dec 29 nov. Reträtt mot Torneå. 
-

11 dec- Inga strider. 11 dec kommer rege-

8 jan 1809 mentet till Torneåtrakten. Förlägg- - 1 107 118 226 

ning i vinterkvarter. 

9 jan- Inga strider. 9 jan 1809 lämnar rege-
mentet Torneå. Marsch hemåt. - 1 46 23 70 9 febr 9 feb är regementet hemma. 
Inga strider. Regementet hemma på 

10 febr- rotarna. Dödsfallen bland solda-

9 mars tema har i huvudsak skett på andra - - 19 3 22 

orter vilket visar att dessa ej följde 
regementet hem. 
Stilleståndet uppsagt 9 mars. Rege-

10 mars- mentet uppdelat på två bataljoner. 

2 sept 
Strider, förflyttning, förläggning. - - 8 4 12 

Postering i slutet av augusti. Stille-
stånd 2 sept. 

3 sept- Inga strider. Fred sluts 17 sept 1809. 

31 okt 1809 Regementet marscherar hemåt. - - 6 1 7 
Hemma i slutet av oktober. 
Summa 52 5 305 198 560 

Tillkommer 
I perioden 1808-jan 1809 - - 40 28 68 
Övriga under 1808-1809 - - - 49 49 
Antalet döda under hela perioden 52 5 345 275 677 

Tabell 4. Antalet döda uppdelade på olika perioder av kriget. 
Perioderna är till huvudsak uppdelade efter sammanhang där regementet antingen i förläggning, under 
förflyttning eller under förflyttning och strid. De tillkommande 117 dödsfallen under perioden härrör 
sig från Hogdal, Hedesunda, Torsåker, Ovansjö och Ockelbo socknar. 
Kolumnen döda "av skador" avser de som dog under perioder då ej strider pågick. I generalstabsverket 
(se tabell 1) finner man i jämförelse med tabell 3 fler döda i strid under september 1808, och att en man 
dött i strid vid Hörnefors 5 juli 1809. 
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slaget vid Oravais den 14 september. I död- och begravnings
böckerna finns för september endast fyra soldater upptagna 
som döda i sjukdom, varav två dog i feber och två i fältsjuka. 
Det var istället striderna vid Oravais som främst orsakade för
lusterna. 

En jämförelse med övriga armen visar att den totala sjuksiff
ran i slutet av augusti 1808 uppgick till 2 556 man. Denna 
siffra anses dock vara för låg eftersom de sjuka som vårdades 
på brigadsjukhusen inte medräknats, därför att rapporter sak
nades. Det verkar dock som sjukdomarna ännu ej orsakat nå
gon omfattande dödlighet. Av hela antalet sjuka (2 556) ut
mönstrades 1 637 och 662, varav 252 blesserade, kvarlåg på 
sjukhusen, medan 267 noterades som döda. 58

Vad sjukligheten beträffar var den enligt dåtida uppfattning 
inte särskilt hög före hösten, men under september ökade anta
let sjuka kraftigt. Efter striderna vid Ruona och Salmi vid må
nadsskiftet augusti-september, var det också slut med de gynn
samma sjukhussiffrorna. Från början av september var hela ar
men på reträtt och de sjukas antal började öka. Den 1 oktober 
angavs huvudarmens numerär, befäl och manskap inräknade 
till 13 000 man. Av dessa låg över 1 000 sjuka i kvarter. Icke 
medräknade sjuka på sjukhus var till antalet 4 200.59 Styrkebe
skedet för regementet den 1 oktober 1808 visade 13 officerare, 
27 underofficerare, 16 spel och 1 275 man. Detta motsvarade 
ungefär två tredjedelar av den ursprungliga numerären. 60 

Stilleståndet i Lohteå den 29 september medförde en viss vila 
och avspänning, men någon förbättring av underhållet och häl
sotillståndet kom ej till stånd. När det gällde underhållet var 
man beroende av tillförsel från Sverige. I norra Österbotten var 
odlingsbygden begränsad till ett smalt bälte utmed kusten. Un
der alla förhållande hade det varit svårt för en arme att leva av 
landets egna tillgångar. Hösten 1808 var det särskilt svårt på 
grund av dålig skörd och till följd av de krav, som krigföringen 
dittills hade ställt på allmogens resurser. Det rådde brist på 
både spannmål och foder, och i början av oktober förvärrades 

58 Linden (1908), s 174-175. 
59 Hornborg (1955), s 196. Linden (1908), s 72. 
60 Törnbom (1968), s 223. 
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situationen eftersom ingen proviant längre anlände från Sveri
ge. 61 Reträtten fortsatte norrut, men underhållstjänsten funge
rade dåligt och höstregnen satte in. Till detta kom fältsjukans 
härjningar som ytterligare försämrade situationen. 62

Wickbergs samlingar visar att minst 35 man avled under ok
tober månad och eftersom inga stridsförluster förekom är det 
sannolikt att förlusten till största delen berodde på sjukdomar. 
Det är svårt att bilda sig en uppfattning om övriga armens för
luster i sjukdomar under oktober eftersom sifferuppgifterna 
upphör under september månad. I fortsättningen erhölls endast 
uppgifter från vissa sjukhus.63 Regementet verkar enligt Törn
bom och Ström i huvudsak ha varit i rörelse från landstig
ningen den 28 augusti fram till 17 september då kantoneringsti
den enligt Ström inleddes. 

Ström ansåg även att dödligheten grundlades under kantone
ringstiden mellan 17 september och 19 oktober. Den utbröt se
dan vid hela armen, under loppet av december, januari och feb
ruari månader. Dessutom var tillgången på proviant ojämn. 
Ibland rådde överflöd på mat och ibland saknades den helt. 64

Emellertid verkar inga dödliga epidemier ha utbrutit under 
kantoneringstiden. Möjligen berodde detta på att manskapet 
inte trängdes ihop på samma sätt som senare skedde i Torneå
trakten. Det framgår ej av några rapporter eller handlingar hur 
tätt regementets soldater var förlagda. Däremot vidtogs den 10 
oktober åtgärder för att sprida armens förläggningar. Syftet var 
att vidga basen för armens underhåll, eftersom brist på pro
viant rådde. 65 Detta visar att trupperna förmodligen inte var 
sammanträngda, vilket också bör ha gällt Hälsinge regementes 
soldater. När stilleståndet sades upp den 21 oktober fortsatte 
regementet tillsammans med övriga armen sin reträtt mot norr. 

61 Hornborg (1955), s 194. 
62 Törnbom (1968), s 223. 
63 Hjelt, Otto E A: Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-

1812. Del 3. Helsingfors 1893: s 296. Linden (1908), s 72-73. 
64 Ström (1828), s 233. 
65 Hornborg (1955), s 194. 
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Ökad dödlighet under november 
Under november ökade dödssiffrorna betydligt för regementet. 
Wickbergs siffror visar 118 döda. Av dessa har enligt general
stabsverket två stupat i strid. Tolv man har sårats och några av 
dem ingår förmodligen i dödssiffran 118. Det förefaller som re
gementet fram till vapenvilans uppsägande varit förlagt strax 
norr om Lohteå. Sedan har man tillsammans med huvudarmen 
sakta tågat norrut, vilket framgår av striderna 5 november vid 
Sipo, 9 november vid Kalajoki och 11 november vid Ypperi och 
Viiret.66 Återtåget fortsatte vidare mot norr. Den 17 november 
lämnades Brahestad och den 29 utrymdes Uleåborg. 67

Av november månads rapport för Rödbäcks sjukhus utanför 
Umeå framgår att antalet sjuka var 965. Av dessa var 508 kvar
liggande från oktober. Under perioden dog 235 man och 102 
utmönstrades. Motsvarande siffror för Hälsinge regemente med 
vargering var 169 sjuka, varav 129 kvarliggande från oktober. 
Av det totala antalet dog femtio man. Dödsorsakerna enligt då
tidens terminologi var: av blessyrer sexton, maligna febrar fjor
ton, utsot åtta, remittenta febrar två, intermittenta febrar en 
och andra invärtes sjuka sju man. Dessutom dog två man till 
följd av bråck.68 Även om uppgifterna endast omfattar ett sjuk
hus under en månad, framgår det att dödligheten i sjukdomar 
för regementet ökar efter den 21 oktober (se tabell 4). 

"Man bodde och lef de uti dödens rike" 
Ovanstående yttrande är hämtat från fältläkaren och inspektö
ren vid Torneå sjukhus, Carl Adolf Dahlgren. Det visar hans 
syn på läget i Torneåtrakten kring årsskiftet 1808-1809.69

Uleåborg lämnades som tidigare nämnts den 29 november och 
hälsingarna släpade sig tillsammans med övriga armen under 
stark kyla fram mot Torneå. Den 11 december kom regementet 

66 Hornborg (1955), s 194. Sveriges krig åren 1808 och 1809. Bd 5. 
Stockholm 1910: bilaga 68, s 246-248. 

67 Hjelt (1893), s 308. 
68 Krigsarkivet. Krigshandlingar 1808-1809. Rödbäck sjukhus, sjukjour

nal för militären vid svensk-finska armen, kriget 1808-1809. Vol 
702C. 

69 Linden (1908), s 96. 
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till Haparanda och dagen efter förlades truppen i kvarter i Tor
neåområdet. Där stannade man till den 9 januari 1809 då hem
färden påbörjades. Den 8 och 9 februari kom soldaterna hem. 
Men många sjuka fick kvarlämnas och regementet hade starkt 
decimerats under vistelsen i Torneåtrakten.7° 

I de trånga förläggningarna grasserade epidemier med hög dödlighet som 
följd. Bilden visar ett sjukhus vid Torneå. Teckning av Johan Tiren. 

Av uppgifter från död- och begravningsböckerna, komplettera
de med Wickbergs samlingar, kan konstateras att mellan 11 de
cember och 8 januari dog minst 226 man. För 118 av dessa 
finns ej dödsorsak angiven, en soldat har dött till följd av 
blessyrer och 107 man noteras som döda i sjukdomar. Talet för 
de döda kan även vara högre då 31 man i död- och begrav
ningsböckerna antecknats som döda i december utan att datum 
angivits. Mellan 29 november och 10 december då regementet 
var i rörelse finns 44 noterade som döda. Genom detta kan 
konstateras att dödssiffrorna när regementet låg i kvarter klart 

70 Törnbom (1968), s 224-226. 
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översteg förlusterna från slutet av november och början av de
cember, när soldaterna var på marsch. 

Enligt död- och begravningsböckerna, även i detta fall kom
pletterade med Wickbergs uppgifter, framgår att mellan den 
9 januari, då regementet avmarscherade från "dödens rike", 
och den 9 februari då man kom hem dog 70 man. Efter den 
9 februari då regementet kommit hem minskar sedan antalet 
döda kraftigt. Från den 10 mars till slutet av oktober 1809, då 
regementet efter fälttåget i Jämtland och Västerbotten åter var 
hemma, finns 19 man noterade som döda. 

Sjukdomarnas uppkomst 

Varför uppstod då sjukdomarna bland regementets soldater, 
och i vilket sammanhang blev dödligheten som störst? De som 
forskat och skrivit om Hälsinge regemente har bedömt orsaken 
till sjukdomarna främst vara bristande beklädnad, dålig pro
viantering, bristfällig sjukvård och besvärliga marscher. Törn
bom menar dessutom att en stor del av svårigheterna berodde 
på att befälet inte kunde sörja för vården av trupperna på rätt 
sätt. Vid Oravais hade nämligen regementschefen och samtliga 
bataljonschefer sårats vilket enligt Törnbom fick svåra konse
kvenser. Däremot tas varken sanitära problem eller bristande 
hygien upp som orsak till sjukdomarna. Ström ansåg visserligen 
att bristen på läkarvård och brist på rymliga sjukhus spred 
smittan ännu mer, men i övrigt nämns inte de sanitära förhål
landena som orsak. Ström ansåg även, som tidigare nämnts, att 
grunden till sjukdomarna lades under kantoneringstiden mellan 
17 september och den 19 oktober 1808. Tyvärr anger han inte 
orsaken till detta, eller vilka uppgifter han stödjer sig på.71 När 
det gäller problematiken med sjukdomar rent generellt för hela 
armen finns en rad förklaringar upptagna inom forskningen. 
Vad som kan anses vara representativt för de utvalda författar
nas uppfattningar återges här nedan. 

71 Ström (1828), s 223,237. Törnbom (1968), s 222-225. Olsson-Brink, 
Olle: järvsö indelta kompani och Kramstalägret. Ljusdal 1988: s 136-
137. 
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Hjelt och Linden kritiserar sjukvårdens organisation och för
hållandena vid sjukhusen som de menar var en bidragande 
orsak till sjukdomarna och dess spridning. Även bristande be
klädnad och brist på livsmedel ansågs medverka till sjuklighe
ten. Reträtten från Uleåborg till Torneå i sträng vinterköld var 
också en anledning till att sjukdomarna uppkom. Vidare be
skrivs sammanträngningen av både sjuka och friska som en bi
dragande orsak till dödligheten och smittans spridning. 72 Gene
ralstabsverket anser att förutom bristande sjukvård, så medver
kade den allmänna penningbristen och de rådande inrikespoli
tiska förhållandena till att truppernas behov blev försummade. 
En stor del av ansvaret lades på armens ledning.73 

Även Sandström och Hornborg anser att sjukvården var då
ligt organiserad med brist på läkare och medicinska resurser. 
Sandström menar att en stor del av ansvaret för armens elän
diga tillstånd vilade på kungen. Även ministrarna och militä
rerna gjorde sig skyldiga till försummelser. Praktiskt taget inga 
förberedelser hade gjorts för att ta emot de retirerande solda
terna när de nådde svenska gränsen. All försörjning fungerade 
dåligt och sämst fungerade sjukvården. Hornborg påpekar 
emellertid att sjukvården rent allmänt var försummad vid sam
tida armeer. I detta fall var den svenska armen varken sämre el
ler bättre.74

Förste fältläkaren Bjerken deltog i ett möte med finska ar
mens läkare i Torneå den 2 januari 1809 för att diskutera pro
blemen vid Torneå och Haparanda sjukhus. Bjerkens berättelse 
som nedan följer grundades på inkomna meddelanden och egna 
erfarenheter: 

Af långvariga bivuakeringar, dålig beklädning, brist på tillräckligt 
kokämne sjuknade en stor del av armen. De lefde således af torr och 
salt föda och drack Österbottens vatten, det orenaste och osmakligaste 
jag känt. Härtill kommer, att de svenska regementerne, alldeles ovane 
vid de finska boningsrummen, blefvo sjuke af de drivhus, som utgöra 
finnarnas helsa och lif, och var följden häraf aldra märkligast under 

72 Hjelt (1893), s 276, 277, 285, 287, 288, 302, 303, 306, 313. Linden 
(1908), s 96-97. 

73 Sveriges krig åren 1808 och 1809. Bd 8. Stockholm 1921: s 348-350. 
74 Sandström (1994), s 97, 100. Hornborg (1955), s 195-196. 
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armens marsch norrut i slutet af november månad, då kölden steg 
ända ner till 28 grader af Celsii thermometer, och manskapet trötte, 
frusne och ofta hungrige satte sig ned att hvila i ett pörte, kanske af 30 
till 35 graders värme, bredvid ugnen, der de somnade, och en eller an
nan vid trummans rörande befanns vara död, på samma sätt som om 
han varit rörd af slag. De af dessa, som då utgingo åter i kölden och 
marscherade, sjuknade allmänt, af Helsinge, Uplands och Lifgrena
dier-regementerne i synnerhet ända till hälften och deröfver af rege
mentets styrka. Deras sjukdomar voro då intet annat än så kallade 
fluss-febrar med mer och mindre grad af inflammation i luftstrupen 
och de fina luftrören ... 75 

Den 19 januari 1809 uttalade sig Collegium medicum om sjuk
domarnas orsaker med anledning av insända läkarrapporter där 
förhållandena beskrivits. Kollegiet ansåg att sjukdomarna inte 
berodde på smittsamma ämnen från luften, vilket varken kunde 
bevisas eller ens förefalla sannolikt. Det som förorsakade sjuk
domarna var istället otillräcklig klädsel, bivackerande, force
rade marscher, dålig föda och inkvarteringar i finska pörten.76

Detta ansåg således den dåvarande läkarexpertisen i Sverige. 
Av det granskade materialet kan de ovan angivna orsakerna till 
varför sjukdomarna uppstod anses rimliga med respektive tids 
kunskap och förutsättningar för att förstå problematiken. Men 
enligt min mening saknas tillfredsställande förklaringar till när 
och varför dödligheten blev som störst. Sambandet mellan sam
manträngning av soldater och de epidemiska sjukdomarnas 
uppkomst och förlopp har i alltför liten grad uppmärksam
mats. 

Analys utifrån det teoretiska resonemanget 

I kapitlet ovan rörande teoretiska utgångspunkter framlades att 
kombinationen av tidigare mönster för krigföring och samman
trängning av soldaterna tillsammans med sanitära problem, ur
skiljer vissa förutsättningar för hur de epidemiska sjukdomarna 
framträder. Det är i stort sett endast Linden, Hjelt och i viss 
mån Ström som tar upp sammanträngandet av soldaterna, vil
ket de anser bidrar till den stora dödligheten och smittans 

75 Linden(1908),s113. 
76 Linden (1908), s 114. 
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spridning. De flesta sjukdomarna under kriget var också av epi
demisk karaktär, varför det är viktigt att med dagens kunska
per redogöra för grundorsakerna till epidemiers uppkomst och 
förlopp. 

Epidemiriskerna ökade i krig genom dålig hygien och sam
mandragning av många människor. Exempel på sjukdomar som 
brukade drabba var vattenburna infektioner framför allt dysen
teri, och insektsburna infektioner som fläcktyfus och malaria. 
Spridningen av smittan underlättas genom täta personkontakter 
då smittämnet lätt överförs som kontaktsmitta eller av bristfäl
lig allmänhygien.77 Vid bekämpning av epidemier är det väsent
liga inte att behandla enskilda patienter, utan främst förebygga 
sjukdom genom vaccination och hygieniska åtgärder. Därefter, 
när en epidemi brutit ut, skall smittkällor spåras upp och de 
angripna skall isoleras, eventuellt på infektionsklinik. 78

Reträtten under vintern 1808 mellan Uleåborg och Torneå 
har i flera fall beskrivits som svårartad med många insjuknade 
och döda. Förste fältläkare Bjerken ansåg att mer än hälften av 
Hälsinge regemente, Upplands regemente och Livgrenadjärre
gementet insjuknat under marschen. Genom uppgifter från 
död- och begravningsböckerna kan antalet döda under mar
schen beräknas. 

Av tabell 5 framgår att 44 soldater dog mellan den 29 no
vember och den 10 december från det att armen lämnade Uleå
borg till den kom till trakten av Torneå. Detta tal skall minskas 
med nio, där sex dött i Umeå, en i Brahestad och två på sjön 
under transport från Brahestad, alltså inte under marschen mel
lan Uleåborg och Torneå. Antalet måste ytterligare justeras 
nedåt, eftersom en man dött den 5 december mellan Torneå och 
Sundsvall, och en i Uleåborg den 9 december. Dessutom har tre 
soldater noterats döda i Torneå den 1, 2 respektive den 4 de
cember, vilket innebär att de inte deltagit i reträtten, då rege
mentet först den 11 nådde Torneå. Troligen hade dessa tre 
sjuka soldater tidigare förts till Torneå. Kvar blir då 30 man av 
vilka åtminstone 18 verkar ha dött på vägen mellan Uleåborg 
och Torneå. För de andra tolv har dödsplats inte angivits. 

77 Norrby (1993). 
78 "Epidemi", i Bra böcker läkarlexikon. Bd 2. Höganäs 1981: s 111. 

95 



Datum Antal Dödsorsak Dödsplats Datum Antal Dödsorsak Dödsplats 

29/11 1 Feber Umeå Mellan 

29/11 1 Fältsjuka Ej angiven 

30/11 2 Fältsjuka Ej angiven 

Slutet av 
Död på 

november 
1 Fältsjuka fartyg från 

Brahestad 

5/12 1 Fältsjuka Torneå-
Sundsvall 

5/12 1 Nervfeber Ej angiven 

6/12 1 Ej angiven Ala Raumo 

6/12 1 Ej angiven Kemi 

1/12 1 Fältsjuka Ijo 6/12 1 Fältsjuka Umeå 

1/12 1 Ej angiven Kemi 6/12 2 Fältsjuka Ej angiven 
1/12 1 Fältsjuka Torneå 

1/12 1 Ej angiven Umeå 
7/12 1 Fältsjuka 

Bortom 
Torneå 

1/12 1 Fältsjuka Ej angiven 8/12 1 Hetsig feber Ala Raumo 

Död på 8/12 1 Fältfeber Torneå 

2/12 1 Fältsjuka fregatt från 8/12 1 Ej angiven Vid artilleriet 
Brahestad 8/12 1 Ej angiven Ej angiven 

2/12 1 Fältsjuka Torneå 9/12 1 Fältfeber Uleåborg 
2/12 1 Fältsjuka Ej angiven 

3/12 1 Fältfeber Brahestad 
9/12 1 Ej angiven Ej angiven 

10/12 1 Ej angiven Raumo 

3/12 1 Fältsjuka 
Bortom 
Torneå 

3/12 1 Blessyr Umeå 

3/12 2 Fältfeber Umeå 

10/12 1 Hetsig feber Ala Raumo 

10/12 2 Ej angiven Ijo 

10/12 1 Fältsjuka 
3/4 mil från 

Torneå 
4/12 1 Hetsig feber Kemi 

4/12 1 Fältfeber Torneå 

4/12 1 Nervfeber Ej angiven 

10/12 1 Ej angiven Ej angiven 

10/12 1 Fältsjuka Torneå 

Summa 44 
4/12 1 Ej angiven Ej angiven 

5/12 1 Hetsig feber Kemi 

5112 1 Ej angiven Umeå 

'Tabell 5. Avlidna soldater ur Hälsinge regemente mellan 29 november och 10 decem
ber 1808 under tiden för reträtten från Uleåborg till Torneå. 
Källor: Död- resp begravningsböcker ur kyrkoarkiven i Hälsingland och Gästrikland; 
Erik Wickbergs samlingar. Förteckningar över soldater från Hälsinge regemente. Gävle 
stadsarkiv. 
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Även om samtliga 30 soldater dött under marschen, och den 
siffran sätts i relation till de svårigheter som beskrivits när det 
gäller förflyttningen från Uleåborg till Torneå, så verkar inte 
antalet döda vara anmärkningsvärt högt. Siffran 30 döda sol
dater under den omtalade marschen skall då jämföras med 
minst 127 döda i Torneåtrakten mellan 11 december och 8 ja
nuari då regementet låg i kvarter. 

Det framgår av tabell 6 att minst 226 man dog under perio
den 11 december 1808 till 8 januari 1809. Av dessa finns 127 
noterade som döda i trakten kring Torneå varav 89 i Torneå. 
Gällande de övriga 99 är dödsplatsen för 76 man ej angiven, 
medan det för 23 visar sig att de dött på andra platser än vid 
Torneå. Om siffran 127 - det vill säga de som dött i Torneå
trakten - sätts i relation till siffran 23, är det ur ett proportio
nellt perspektiv sett rimligt att flertalet av de 76 man, där plats 
ej angivits, dött i området kring Torneå. När det gäller dödsor
saker har, enligt död- och begravningsböckerna, 70 av de ovan 
nämnda 12 7 noterats som döda i fältsjukdomar och en man av 
svullnad. För de övriga 56 finns ej dödsorsaker angivna, men 
eftersom inga strider pågick är det troligt att flertalet av dessa 
56 man dog i sjukdomar. 

Under perioden 9 januari till den 9 februari då regementet 
var på hemväg från Torneå har 70 soldater dött. Av dessa har 
32 man avlidit i trakten av Torneå vilket innebär att de inte del
tagit i marschen hem. Sannolikt avled de flesta av sjukdomar 
som de drabbades av i förläggningarna kring Torneå. Vad som 
skulle tala emot detta är att soldaterna insjuknat redan under 
den besvärliga marschen från Uleåborg. För att kunna göra en 
trovärdig bedömning i frågan bör man således studera förlop
pet gällande de epidemiska sjukdomarna. 

För nervfeber tog det normalt 3-4 veckor innan den sjuke av
led. Gällande fläckfeber tog det 12-14 dagar, medan det för re
kurrens (återfallsfeber) tog 5-7 dagar innan dödsfall normalt 
inträffade. För rödsot tog det ungefär 10 dagar. Om de 32 sol
daterna som dog i Torneåtrakten mellan den 9 januari och den 
9 februari insjuknat i någon av de ovan nämnda epidemiska 
sjukdomarna i november eller början av december, skulle de 
flesta troligtvis ha varit döda före januari månads ingång. Detta 
innebär att de rimligtvis blivit sjuka efter den 11 december, då 
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11 december 1808- 9januari-
8 januari 1809 9 februari 1809 

Tomeåtrakten 

Torneå 89 16 

Vuono 25 1 

Nikkala 1 -

Kalix 10 14 

Börjes byn 1 1 

Overtorneå 1 -

Summa 127 32 

Ovriga platser 

Ala Raumo 1 -

Uleåborg 3 1 

Finland 3 2 

Luleå - 1 

Piteå - 2 

Bygdeå socken - 1 

Umeå 15 4 

Sundsvall 1 -

Gnarp - 1 

På hemväg från 
- 6 

Västerbotten 

Plats ej angiven 76 20 

Summa övriga 99 38 

Totalsumma 226 70 

Tabell 6. Avlidna soldater ur Hälsinge regemente under perioderna 11 de
cember 1808-8 januari 1809 respektive 9 januari-9 februari 1809. 
Under den första perioden låg regementet i kvarter, under den andra var 
det på hemmarsch. 
Källor: Död- resp begravningsböcker ur kyrkoarkiven i Hälsingland och 
Gästrikland; Erik Wickbergs samlingar. Förteckningar över soldater från 
Hälsinge regemente. Gävle stadsarkiv. 

98 



de anlände till T orneåområdet. Motsvarande beräkning kan 
göras för de soldater som dött under perioden 11 december 
1808-8 januari 1809. Genom att jämföra deras dödsdatum 
med normaltiden från insjuknandet till att döden inträffade i 
de ovan nämnda sjukdomarna - kan relativt säkra bedöm
ningar göras när det gäller frågan om soldaterna insjuknade 
före eller efter ankomsten till Torneåområdet, 

Datum Antal döda Datum Antal döda Datum Antal döda 

11/12 1 22/12 5 2/1 5 

12/12 3 23/12 4 3/1 1 

13/12 2 24/12 11 4/1 8 

14/12 2 25/12 4 5/1 5 

15/12 5 26/12 7 6/1 2 

16/12 6 27/12 5 711 2 

17/12 5 28/12 2 8/1 -

18/12 5 29/12 4 I början av 

19/12 7 30/12 6 januari 1 
20/12 5 31/12 11 Summa 127 

21/12 2 1/1 1 

Tabell 7. Antal soldater ur Hälsinge regemente som dött i Torneåtrakten 
mellan 11 december 1808 och 8 januari 1809. 
Tabellen visar dödssiffrorna dag för dag över regementets soldater under 
vistelsen i Torneåtrakten. Uppdelningen har gjorts med hänsyn till tiden 
det normalt tog mellan insjuknandet och när dödsfall inträffade i de mest 
förekommande sjukdomarna, det vill säga om dödsfall inträffade, 
Källor: Död- resp begravningsböcker ur kyrkoarkiven i Hälsingland och 
Gästrikland; Erik Wickbergs samlingar. Förteckningar över soldater från 
Hälsinge regemente. Gävle stadsarkiv. 

Av tabell 7 framgår att av de 127 döda kring Torneå har 36 
man dött mellan den 11 och 19 december, medan 91 soldater 
avlidit mellan den 20 december och den 8 januari. Om dessa 
uppgifter sätts i relation till tiden det normalt tog innan döds
fall i tyfus och rödsot inträffade, bör det innebära att de flesta 
insjuknade efter ankomsten till Torneå. 

För att dra säkrare slutsatser, kan man från och med den 11 
december lägga till sjukdomarnas normaltider innan döden in
träffade. Det skulle i förekommande fall innebära "normala 
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dödsdagar" som 20 december för rödsot, 15-17 december för 
återfallsfeber, 22-24 december för fläckfeber, och 31 decem
ber-6 januari för nervfeber. Eftersom rödsot och fläckfeber an
ses vara de mest förekommande sjukdomarna under kriget, är 
datumen för dessa intressantast. Mellan den 20 och 24 decem
ber finns 27 soldater noterade som döda i Torneåtrakten. Dessa 
27 man kan rent teoretiskt ha insjuknat före den 11 december 
och efter 12-14 dagars sjukdom avlidit den 20-24 december. 
Det innebär att om dessa läggs till kategorin "troligen insjuk
nade före ankomsten" så blir den siffran 63. Motsvarande 
siffra för kategorin "troligen insjuknade efter ankomsten" till 
Torneå blir då 64, således den övervägande delen - om än 
knappt. Att samtliga 27 soldater som dog den 20-24 december 
1808 dött i fläckfeber som brutit ut före 11 december, går inte 
att belägga. Det är knappast ens sannolikt. Man måste i så fall 
även vända på resonemanget för att bedöma sannolikheten, 
alltså att av de 36 man som dog mellan den 11 och 19 decem
ber, kan det inte uteslutas att någon insjuknat efter ankomsten 
till Torneåtrakten. Vad som, förutom sammanträngandet av 
friska och sjuka soldater, talar för detta antagande är att mot
ståndskraften knappast var den bästa efter den besvärliga mar
schen, vilket kunde resultera i att sjukdomen fick ett snabbare 
förlopp än normalt. Förhållandena i Torneå var svåra och be
skrevs bland annat på följande vis: 

Sjukdomseländet upprepades sålunda här i Torneå, men på ett ohygg
ligare sätt än i Uleåborg ... sjuka och döende trängdes med friska eller 
tillfrisknande om utrymme och underhåll. Befäl och manskap in
sjuknade hoptals, och sjukdomen uppträdde nu under så svåra former, 
att hela armens tillvaro stod på spel.79 

Vad som även talar för att den stora dödligheten utbröt mer på 
grund av trängsel och bristande hygien, än av otillräcklig kläd
sel och avsaknad av livsmedel, är följande två faktorer: I Torneå 
och Luleå hade stora mängder proviant samlats genom uppköp 
inom Västerbottens län och genom krigsdepartementets sänd
ningar. Som exempel kan nämnas att i Luleå fanns i början av 
november reservförråd för en tid av en månad för 20 000 man 

79 Linden (1908), s 97. 
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och 2 000 hästar.80 Under reträtten hade regementet saknat 
skor och strumpor avsedda för vinterbruk. Denna utrustning 
kom inte soldaterna till godo förrän norr om Kemi älv, strax 
före ankomsten till Torneå.81

Av ovanstående uppgifter att döma fanns livsmedel till solda
terna när de kom från Finland. Dessutom erhölls skor och 
strumpor strax före ankomsten till Torneå. Däremot saknades 
kappor. Men det visar ändå att bristen på föda och klädsel 
knappast var huvudorsaken till den stora dödligheten i Torneå
trakten. 

De resultat som Samuelsson kommer fram till i sitt arbete om 
lantvärnet stöder ovanstående uppfattning. Samuelsson menar 
att bristerna i beklädnaden inte kan förklara lantvärnets för
luster mer än till vissa delar. Av större betydelse var frågan om 
vilka sjukdomar som lantvärnet fallit offer för.82 Detta är 
Samuelssons utgångspunkt och genom att jämföra datum för 
klädesleveranser och lantvärnets öde visar han att klädesfrågan 
inte var avgörande. Detta framgår, enligt hans uppfattning, 
tydligast av förhållandena vid Gävleborgs lantvärn. Truppen 
fick sin uniformsbeklädnad först i slutet av december, men var 
likväl frisk. Dalarnas tredje bataljon fick aldrig sådan bekläd
nad men undgick ändå sjukdomar. Truppens förläggning i 
hemtrakten, i kantoneringskvarter eller liknande, spelade 
många gånger en större roll. Undersökningen kompletterar bil
den av lantvärnet och korrigerar uppfattningen av dess förhål
landen. Att beklädnadsbristernas betydelse tidigare överskat
tats blir uppenbart när det framgår att förkylningssjukdomar 
talrikt förekommit, men inte på minsta vis varit dominant. Vi
dare tyder förekomsten av bristsjukdomar, framför allt skör
bjugg, på att underhållssvårigheter förekom. Men även deras 
betydelse har överskattats, eftersom dessa sjukdomar ej är sär
skilt framträdande. Sjukvården vid lantvärnet var, enligt Samu
elsson, mycket bättre än man föreställt sig med stöd av de be
rättande källorna. Särskilt intressanta är de detaljerade sjuk
journalerna från flertalet militärsjukhus i Stockholm. Där har 

80 Sveriges krig åren 1808 och 1809. Bd 8. Stockholm 1921: s 345-346. 
81 Törnbom (1968), s 223-224. 
82 Samuelsson (1944), s xiii-xiv. 
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anteckningar om de sjukas dagliga tillstånd och medicin in
förts. Men berättelserna om upprörande vanvård är inte heller 
helt oriktiga. De härstammar från platser, där läkarorganisatio
nen rubbades av särskilda förhållanden eller läkares bortgång. I 
flera fall har således kaotiska nödlägen uppstått, vilka traditio
nen tillämpat på lantvärnets sjukvård i allmänhet. 83 Den brist 
som varit orsaken till sjukdomarnas spridning är, enligt 
Samuelsson, mest av hygienisk natur. Den bör sannolikt sökas i 
förorenat dricksvatten, bristfälliga bekvämlighets och avlus
ningsanordningar, eftersom två vanliga fältsjukdomar spreds 
med lössen. Förekomsten av rödsotsepidemier markerar ytterli
gare de improviserade förhållanden, som på många håll ansatte 
lantvärnet. 84

Martin Hårdstedt har studerat lantvärnet och dess insatser 
inom Stockholmseskadern under 1808. Han noterar hur otill
räcklig hygien tillsammans med sammanträngningen av friska 
och sjuka soldater innebar hög dödlighet bland de soldater som 
återvände från Finland till Stockholm under hösten 1808. 85

Samuelssons och Hårdstedts studier avser i första hand lant
värnet, men det kan anses sannolikt att bristande hygien i kom
bination med sammanträngning av soldater även var en av 
grundorsakerna till att de epidemiska sjukdomarna uppstod 
inom övriga armen. Detta framgår också av siffrorna i tabell 4, 
vilka visar på de högsta dödssiffrorna för Hälsinge regemente, 
när det förlades i trånga kvarter runt Torneå. Beträffande den 
totala sjukdomsstatistiken för hela armen gällande vistelsen i 
Torneåområdet, finns uppgifter som visar att mellan december 
och februari insjuknade 5 929 man, och att av dessa dog 
1 783.86

83 Samuelsson (1944), s 163-164, 352-353. 
84 Samuelsson (1944) s 353. 
85 Hårdstedt (2000), s 320-324. 
86 Sandström (1994), s 100. 
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Motåtgärder och vård av de sjuka 

Åtgärder för att motverka sjukdomar 
Vad gjordes då för att motverka sjukdomarna? För Hälsinge re
gemente framgår av orderjournalerna från oktober 1808 att 
trupperna skulle tillhållas "tvätta sig snygga och lappa sin mun
dering". En annan åtgärd som påbörjades i god tid före höstens 
inbrott var att regementets rotebönder skaffade skor och strum
por för vinterns behov. Persedlarna skickades men korn inte sol
daterna tillhanda förrän i december norr om Kemi älv. Kap
porna fanns på ett fartyg som frös fast i isen utanför Uleå
borg.87

Den 4 januari 1809 utgick en generalorder som fastslog att 
de dödas kläder och munderingspersedlar skulle brännas. Un
dantag gjordes för ännu brukbara hattar, "kapotter" [kappor], 
pälsar och skor. Kapotterna skulle tvättas och hattarna, päl
sarna och skorna rökas väl, innan de nämnda persedlarna leve
rerades till utredningsförrådet. Under 1800-talets början fästes 
nämligen stor vikt vid mineralsura rökningar för att förstöra 
smittoämnen. Packningarna som innehöll de sjukas kläder 
skulle upplösas och i bestämda rum vid varje sjukhus rökas, för 
att befrias från smitta. Efter rökningen, som förordades fort
sätta tre dagar i rad, skulle kläderna rengöras. När en sjuk an
lände till sjukhuset måste hans kläder införas i rökrummet. Till 
rökning av kläder, vilka utbreddes eller upphängdes i taket inne 
i ett pörte eller en uppvärmd badstuga, användes pulveriserat 
svavel eller "nitr. depurat" kastat i en panna med glödande kol. 
För att rena luften i sjukhusen användes stark svavelsyra blan
dad med koksalt eller salpeter.88 Vid Hälsinge regemente utför
des generalordern den 17 januari 1809, när kläderna brändes 
under kapten Carl Petter Ströms ledning. 89

Beträffande åtgärder för att motverka sjukdomar inom rege
mentet har det utöver det ovan nämnda varit svårt att finna nå
got i det material som granskats. Däremot finns uppgifter om 

87 Törnbom (1968), s 223-224. 
88 Hjelt (1893), s 287-288. 
89 Törnbom (1968), s 225. Ström (1828), s 224. 
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förebyggande åtgärder som gällde hela armen. Efter septembers 
slut 1808 kom ingen proviant längre från Sverige. Den 10 okto
ber vidtogs därför åtgärder för att sprida förläggningarna i 
syfte att vidga basen för armens underhåll. Men åtgärden ledde 
inte till önskat resultat.90 

Andra åtgärder som indirekt syftade till att förbättra läget 
var vapenstilleståndet i Lohteå den 29 september, vilket var 
tänkt att ge både de svenska och ryska trupperna tillfälle till 
vila och att förbättra underhållstjänsten. Även det andra stille
ståndet som slöts i Olkijokki den 19 november bedömdes som 
nödvändigt på grund av armens svåra situation, främst gäl
lande sjukdomar och underhåll. I Torneå bestämdes att före
bygga sjukdom hos det vakthållande manskapet genom att ut
över den vanliga dagsportionen ge en extra tilldelning av kokad 
mat. Maten bestod av stark köttsoppa med tillsats av ett halvt 
jungfrumått brännvin (en jungfru motsvarar 8,178 cl] och tio 
kryddpepparkorn.91 

Dessa åtgärder hjälpte emellertid föga eftersom det främst är 
de sanitära förhållandena som är den avgörande faktorn vid fö
rebyggande av epidemiska sjukdomar. Men vid 1800-talets 
början visste man inte att till exempel fläckfeber och rekurrens 
(återfallsfeber) spreds genom löss. Det var inte heller känt att 
frossa (malaria) spreds genom vissa insekter. Läkarkunskapen 
kände inte heller till processen när smittoämnen spreds från 
tarmuttömningar till dricksvatten. Detta klargjordes först i 
samband med upptäckten av kolerans spridningssätt i mitten av 
1800-talet. Viss kunskap om hygien och sanitet fanns visserli
gen, och i en generalorder från 6 maj 1808 förklarades föl
jande: 

... till undvikande af sjukdomar, som efter en svår vinterkampanj som 
denna varit, äro att befara, bör all möjlig snygghet och ordning i 
qvarteren iakttagas och flitigt rökas med enris. Varm kokad mat nytt
jas så ofta ske kan, äfven badstuga och framförallt daglig rörelse, som 
bäst vinnes genom exercis.92 

90 Hornborg (1955), s 194. 
91 Hjelt (1893), s 309-310. 
92 Hjelt (1893), s 295. 
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Brännvinet tillmättes stor betydelse och ansågs motverka likväl 
vinterköldens som sommarvärmens "skadliga inflytelser". Spri
ten tycks ha funnits i överflöd och skedde en större minskning i 
brännvinsförrådet fylldes det snarast på. Ty det gick lättare att 
med en eller ett par extra supar ersätta en tillfällig brist i pro
vianten, än att på andra sätt fylla behovet. Brännvin måste där
för alltid finnas till hands. Det uppfattades allmänt att bränn
vinet i köld och under ansträngande marscher uppehöll luaf
terna och gjorde kroppen uthålligare. Även i medicinskt syfte 
användes denna dryck. Dess hälsobringande förmåga ansågs 
"stå utom allt tvivel". För att motverka smitta och sjukdomar 
framhölls dess "preserverande" verkan för att "såsom varande 
utmärkt, hvarför det utgafs till betjäning under yppande sjuk
domar och andra obehagliga tillfällen" .93

Under marschen mot Torneå på vintern 1808 gjorde emeller
tid de svenska fältläkarna den oväntade iakttagelsen att de sol
dater som inte drack brännvin klarade kölden bättre än de som 
värmde sig med drycken. Ett annat exempel är hämtat från 
sjukhuset i Umeå där de magsjuka ordinerades kosten bröd, 
salt och brännvin, vilket knappast påskyndade tillfrisknandet.94

Vård och behandling av de sjuka 

Det har inte framgått av det granskade materialet hur soldater 
från Hälsinge regemente vårdades. Däremot finns beskriv
ningar rent allmänt beträffande sjukvården i T orneåområdet. 
Där var sjukhusen förlagda i byarna Påta, Haparanda, Mattila, 
Vuono och Nikkala, samt i Börjesbyn i angränsande Kalix 
socken. På samtliga av dessa sjukhus vårdades soldater från 
Hälsinge regemente. Nedanstående exempel från området ger 
en inblick i deras situation: 

Sjukvården, förut bristfällig, blef det än mer nu, då äfven en stor del 
av läkarna och sjukvårdspersonalen insjuknade. En kännbar brist 
rådde åtminstone till en början äfven på de nödvändigaste artiklar. 
"Kokföda" fanns icke, och kunde kött erhållas funnos icke några 
kokkärl; de sjuka måste lefva på bröd och vatten. Några sängplatser 

93 Linden (1908), s 40-41. 
94 Sandström (1994), s 96, 97. 
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kunde icke heller beredas; de sjuka voro tvungna att ligga på de kalla, 
dragiga golfven med halm till underlag. Men då icke tillräcklig tillgång 
däraf fanns för att vid behof tillåta ombyte, måste gammal, begagnad 
halm nyttjas. På täcken rådde stor brist, hvarför kapotterna, där 
sådana funnos, måste användas.95 

Linden redovisar även delar ur förste fältläkaren Bjerkens ned
tecknade berättelse om förhållandena i Torneå. Bjerken skrev 
följande i början av januari 1809: 

Sedan armen gjort halt här i Torneå, blefvo de sjuke förlagde så godt 
de för ögonblicket kunde blifva; ... Rummen blefvo otillräckliga emot 
den tilltagande sjuknummern, kölden och trängseln i synnerhet så 
svår, att i ett litet finskt pörte, der aldrig mer än 6 personer legat, lågo 
nu trettio ... Af denna trängsel ... öfvergick febern ifrån katharralisk 
till rötaktig. Luften blef dermed besmittad, och har denna sjukdom nu 
blifvit en farlig och dödande epidemi, så att på sex fjerdingsvägs af
stånd sjukna menniskor på samma sätt; feberns gång och dödssättet 
blir i det närmaste detsamma ... 96 

Under hösten 1808 hade ett stort nederlagssjukhus upprättats i 
Umeå. Huvuduppgiften för sjukhuset var att ta emot de sårade 
och sjuka från Finland som transporterats sjövägen innan 
isarna lagt sig. Men lokalerna i själva staden rymde inte det 
stora antalet sjuka som strömmade till. Därför blev det nödvän
digt att i närliggande Rödbäcks by inrätta ett sjukhus. Verk
samheten i sjukhuset påbörjades den 28 september.97 För att få 
en uppfattning om förhållandena vid Umeå sjukhus, återges de
lar av fältläkaren Johan F Fåhrees klagoskrift till befälhavande 
generalen den 7 januari 1809: 

Vid den spridda och vidlyftiga inrättning uti och omkring Umeå stad, 
hvilken kallas armeens sjukhus, har beklagligen till närvarande tid in
gen ordning ägt rum ... Soldater inlägges, uttages och commenderas, 
ja utgå sjelfva utan läkarens vetskap ... 

Soldater hafva under namn af sjuke hitkommit, genast gått till sine 
hemvist och synes icke i läkarens journal, en del af dem hafva dödt i 
sina torp, jag vet ej om de ditgått af eget sjelfsvåld eller om någon kun
nat permittera dem. 

95 Linden (1908), s 96-97. 
96 Linden (1908), s 113.
97 Hjelt (1893), s 298. Linden (1908), s 121. 
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Föräldrar hafva från sjukhusen bortfördt sina söner utan läkarens 
vetskap ... 

I sanning vid en anläggning sådan som denne, är mänsklig omtanke 
och möda nästan frugtlös.98 

Angående tillgången på föda för de sjuka anmälde sjukhusin
tendenten i Umeå, Adolf Magnus Gripenberg följande i sin me
morial från den 20 december 1808: 

Gryner hafva icke på flere veckor varit att tillgå, och äfven utan mjöl, 
som af svagt och illa torkadt korn blifvit ganska vårdslöst och groft 
förmalit, har så otillräckligen erhållits, att provianteringarne icke kun
nat å behöriga dagar verkställas, och manskapet i fem a sex dagar 
måst sakna sitt behof ,99

Flera av regementets soldater var inlagda på Rödbäcks sjukhus 
och på nederlagssjukhuset i Umeå. Redan i oktober fanns häl
singar inlagda. Detta visar en månadsrapport från 29 oktober 
där det framgår att 89 man var sjuka.100 Det är i och för sig 
svårt att utifrån ovanstående citat rörande sjukvården i Torneå 
eller Umeå bilda sig en generell uppfattning eller dra några 
säkra slutsatser om hur de sjuka behandlades och vårdades. 
Tendenser kan dock skönjas. Samtidigt framträder en något 
tydligare bild av samtida läkares syn på sjukvården och dess or
ganisation. Sjukvården ansågs dåligt organiserad. Det rådde 
brist på föda, utrustning och utrymme. En intressant iakttagelse 
är att många sjuka och sårade på eget bevåg avvikit eller häm
tats av föräldrar från sjukhusen. Dessutom hade soldater utan 
läkarnas vetskap utskrivits eller flyttats. Detta upplevdes som 
ett stort problem när det gällde att vårda de sjuka. Det para
doxala är emellertid att de som avvek, om de ej hunnit smittas, 
hade bättre möjligheter att klara sig från epidemiska sjukdomar 
än de som blev kvar, om man ser till hur epidemier uppkom och 
spreds. 

98 Hjelt (1893), s 298-299. 
99 Hjelt (1893), s 301. 
10° Krigsarkivet. Krigshandlingar 1808-1809. Rödbäck sjukhus, sjukjour

nal för militären vid svensk-finska armen, kriget 1808-1809. Vol 
702 C. 

107 



Slutdiskussion 

Sjukdomar har genom århundradena varit ett stort problem för 
de europeiska armeerna under krig. Fler soldater dog av sjukdo
mar än till följd av rena stridshandlingar. Sveriges krig mot 
Ryssland 1808-1809 var inget undantag. Där skördade de epi
demiska sjukdomarna stora offer bland soldaterna. Jag har för
sökt att visa varför och i vilka sammanhang sjukdomarna upp
stod, och när dödligheten blev som störst, med Hälsinge rege
mente som exempel. Den teoretiska utgångspunkten har base
rats på tidigare forskning om krig och sjukdomar, kombinerad 
med dagens kännedom om de epidemiska sjukdomarna i rela
tion till äldre tiders kunskaper. Utifrån det teoretiska utgångslä
get har samband mellan krig, sammanträngning av soldater, då
lig hygien och sjukdomar försökt att förklaras. För att kunna 
avgöra när och i vilket sammanhang dödligheten blev som 
störst har dödssiffrorna för regementets soldater delats upp i 
olika perioder. Perioderna har fastställts med hänsyn till om det 
undersökta regementet i huvudsak varit i strid, på marsch eller 
samlat i förläggningar. Uppgifterna har hämtats ur död- och be
gravningsböckerna för de socknar som regementets soldater 
kom ifrån, samt från avskrifter av militära rullor. 

Av undersökningen kan konstateras att från mars månad 
1808 då Hälsinge regemente avmarscherade från hemorten 
fram till slutet av augusti, då förbandet skeppades över till Fin
land, förekom ingen stor dödlighet. Dödssiffrorna ökar under 
september och oktober, men det är först under november som 
ökningen blir markant. Den största dödligheten bland regemen
tets soldater utbryter under perioden från den 11 december 
1808 till den 8 januari 1809, då de var inkvarterade i Torneå
trakten. Sedan minskar antalet döda kraftigt från början av feb
ruari. Under sommaren och hösten 1809 är dödligheten mini
mal. Under vistelsen i Torneåområdet dog minst 127 soldater. 
Dessutom är det troligt att av ytterligare 76 man vars dödsplats 
ej angivits, merparten skall adderas till siffran 127. 

För armen totalt har inga uppgifter hittats gällande motsva
rande period. Däremot finns i den genomlästa litteraturen siff
ror för perioden december 1808 till februari 1809 om armens 
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sjukläge i Torneå-Haparanda. Under den tiden insjuknade 
5 929 man och av dessa dog 1 783. 101

Det har framgått att soldaterna i Torneåtrakten förlades i 
trånga kvarter, och att sjuka och friska soldater trängdes med 
varandra. Med tanke på detta var sannolikt de sanitära förhål
landena långt ifrån tillfredsställande. Genom kombinationen av 
krig, dålig hygien och sammanträngandet av soldater skapades 
förutsättningar för epidemiska sjukdomar med stor dödlighet 
som följd. Det finns visserligen andra förklaringar till den höga 
dödligheten. Det har bland annat framförts att den besvärliga 
marschen till Torneå var den främsta orsaken till sjukligheten. 
Men denna uppfattning förklarar inte de höga dödssiffrorna, 
främst i slutet av december och början av januari. Med periodi
seringen av dödssiffrorna som utgångsläge har uppgifter fram
lagts som anger normaltiden från insjuknandet till döden i de 
mest förekommande sjukdomarna. Genom att jämföra detta 
med dödsdatum för soldaterna har slutsatsen blivit, att av de 
soldater från Hälsinge regemente som avled i Torneåtrakten 
kring årsskiftet 18 0 8-18 0 9, hade de flesta insjuknat efter an
komsten till området. Emellertid kan de ha burit smittan med 
sig sedan tidigare, eftersom sjukdomsförloppet föregås av en in
kubationstid som varierar beroende på sjukdomens art. 

Den genomförda studien har gett en viss inblick i den 
svenska armens problem med sjukdomar. Även om inga be
stämda slutsatser kan dras beträffande orsaker till att sjukdo
marna bröt ut inom armen, har sammanhangen till varför död
ligheten blev så stor klarlagts. Undersökningen av förhållan
dena vid ett regemente har visat, att den stora dödligheten in
träffade när sammanträngningen av soldaterna skedde under 
otillfredsställande sanitära förhållanden. Härtill bidrog fakto
rer som bristande sjukvård, otillräcklig klädsel, dålig mat, kyla 
och svåra strapatser. Men dessa faktorer har, enligt min mening 
överdrivits särskilt gällande Hälsinge regemente. 

För att återanknyta till forskningsläget, kan uppsatsens resul
tat jämföras med Corvisiers undersökning av ett regemente i 
franska armen. Även där orsakade sjukdomarna den största 

101 Sandström (1994), s 100. 
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dödligheten. Värst var det i vinterkvarteren. I engelska flottan 
var också sjukdomar ett stort problem vilket Lewis studie visar. 
På ett skepp där utrymmet var begränsat blev sammanträng
ning av manskapet oundviklig, vilket skapade en grogrund för 
epidemier. Under 1600-talets krig i Europa dog enligt Laidres 
beräkningar dubbelt så många soldater i sjukdomar än i strid. 
Dödssiffrorna för sjukdomar var emellertid betydligt högre 
procentuellt sett för Hälsinge regemente under 1808-1809 års 
krig. Förlusterna har uppskattats till 1 200 man, varav cirka 
1 000 avled i sjukdomar - fem gånger så många som dog i strid 
eller av skador. 

En fråga för fortsatt forskning är i vilken omfattning epide
mier bland soldaterna skulle ha kunnat hindras. En möjlighet 
att förklara sjukdomsproblemen kan vara att studera dem uti
från soldaternas vardagliga situation, framför allt vid inkvarte
ringar. Det är även viktigt att försöka bedöma de åtgärder som 
militärledning, befäl och läkare vidtog, med hänsyn till den ti
dens kännedom om sjukdomar och epidemier. 
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l(äll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Krigsarkivet 
Hälsinge regemente 

Militäravdelningen. A IL Koncept. Förslag, rapporter m m
1808-1812. Vol 29. 

Krigshandlingar 1808-1809 
Rödbäck sjukhus 

Sjukjournal för militären vid svensk-finska armen, kriget 
1808-1809. Vol 702B. 
Sjukrapporter och månadsrapporter vid armens nederlags
sjukhus i Rödbäck oktober 1808-mars 1809. Vol 702C. 

Sundsvalls sjukhus, Torneå sjukhus. 
Handlingar rörande sjukhusen i trakten av Torneå 1809. 
Vol 704. 

Gävle stadsarkiv 
Erik Wickbergs samlingar. Förteckningar över soldater från 

Hälsinge regemente 1681-1884. Avskrifter från Krigsarkivets 
militära rullor som besiktningsrullor, kassationsrullor, möns
terrullor och rekryteringsrullor. 

Landsarkivet i Härnösand 
Död- och begravningsböcker ur följande kyrkoarkiv: 
Hälsingland: 

Alfta 1807-1822, Arbrå 1804-1821, Bergsjö 1791-1816, 
Bjuråker 1801-1821, Bollnäs 1795-1815, Delsbo 1791-
1809, Forsa 1801-1819, Färila 1807-1817, Hanebo 1781-
1822, Hassela 1800-1830, Ilsbo 1735-1813, Järvsö 1779-
1809, Ljusdal 1798-1809, 1809-1820, Mo 1805-1812, 
Norrbo 1779-1824, Ovanåker 1804-1825, Regnsjö 1785-
1810, Segersta 1750-1808, 1809-1844, Undersvik 1807-
1852. 
Uppgifter ur död- och begravningsböcker saknas för Hogdal 
socken. 
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Gästrikland: 
Ovansjö 1802-1829, Torsåker 1805-1818, Årsunda 1801-
1825, Österfärnebo 1802-1822. 
Uppgifter ur död- och begravningsböcker saknas för Hede
sunda och Ockelbo socknar. 
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Bilaga 1
Hälsinge regementes ungefärliga förflyttningar under perioden 
13 mars 1808-31 oktober 1809 

D Norra bataljonen tågar 13/3 1808 via Sundsvall till Härjedalen. Den 
återvänder snart till Sundsvall. 

fl Södra bataljonen marscherar 19/3 1808 till Värmland dit den anländer i 
mitten av april. Norra bataljonen som marscherat från Sundsvall ansluter. 

B I slutet av juli avtågar hela regementet från norska gränsen till 
Grisslehamn. 

IJ Den 16/8 börjar en transport med fartyg och via Gävle och Hudiksvall 
landstiger regementet 28/8 i Kristinestad i Finland. 

HÄRJEDALEN 

----................... .,,, ,, ' ,, ' ,, ' ,, ' ,, ' 
/ . 

. // """'-'
/ Torsåker

,. 
fl 

' .............. . 
VÄRMLAND 

[i] 

Uleåborg 

Oravals IJ Regementet hamnar i strid vid Lappfjärd 29/8. 
Ll!lkyro Senare sker reträtt via Närpes, Lillkyrå och 

Oravais. Strid i Oravais 14/9. 

• Abo 

m Reträtt norrut, från Oravais via Nykarleby till 
Lohteå. Vapenvila inleds 29/9. Regementet i 
kantoneringskvarter vid Lohteå. 

lfi Vapenvilan bryts 21/10. Ny reträtt norrut. 
Strider i bl a Kalajoki och Ypperi. Ny 
vapenvila sluts i Olkijoki 19/11. Finland måste 
nu utrymmas. Reträtten fortsätter. Armen 
lämnar Uleåborg 29/11 och marscherar mot 
Torneå. 

EJ Den 11/12 kommer regementet till 
Tomeåtrakten. Där förläggs soldaterna t o m 
8/1 1809. Marschen hemåt inleds 9/1 och 
8 -9/2 är soldaterna hemma i Mohed. 

Fredrikshamn • 

Sveaborg 

m I mars uppsäges vapenvilan av ryssarna och regementet delas i två bataljoner. 
Bataljonerna avgår gemensamt till Sundsvall. 

[[D En av bataljonerna förflyttas 23/5 via Ångermanland till Hömefors där den 
deltar i strid 5/7. Bataljonen förflyttas norr om Umeå och blir kvar i Rickleå till 
fredsslutet 17/9. 

m Den andra bataljonen beordras från Sundsvall till Jämtland och sedan till Umeå. 
När den kommer till Umeå är kriget slut. 

IE Den 26/9 påbörjas hemfärden för regementet som nu återförenats. I slutet av 
oktober kommer soldaterna slutligen hem. 
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Utan gott krut inget försvar 

Tekniskt avancerad kvalitetskontroll av 

svartkrut 

LEIF MÅRTENSSON 

Inledning 
Under 1990-talet har den unika krutbruksmiljön i Torsebro 
restaurerats och området klassats som ett statligt byggnads
minne. I detta arbete blev undertecknad engagerad för att ta 
fram ett historiskt underlag. Arbetet intresserade så mycket att 
följden blev ett fortsatt forskningsarbete, inte bara omfattande 
brukshistoria utan även industrihistoria beträffande tillverk
ningen av svartkrut. Någon samlad skrift i ämnet visade sig inte 
finnas. Hitintills har forskningsansträngningarna främst lagts 
på studier av salpeterutvinning. 

I denna uppsats skall enbart kortfattat redovisas ett intres
sant delämne avseende den för tiden överraskande tekniskt 
avancerade kvalitetskontroll som kronan organiserade för att 
få ett "gott" krut. Torsebro har i uppsatsen valts som typbruk. 
Differenserna bruken emellan var små i här aktuella avseenden. 

Krut var viktigt för försvaret av riket. Krutbruken tillhörde 
kronan som intill 1858 hade monopol på tillverkningen, vilken 
var kopplad till den likaledes styrda svavel- och salpeterutvin
ningen. Tillverkningen av krut tillhör ett av de tidigaste områ
dena för industrialisering. Kronan ordnade med erforderliga le
veranser av de viktigaste ingredienserna och införde efterhand 
en proberingsverksamhet i syfte att utgöra en kvalitetskontroll. 

Redan från 1800-talets mitt gjordes försök med nya "ke
miska" eller "rökfria" krut och efterhand igångsattes tillverk
ning av dessa. Mot slutet av århundradet skulle de i nästan alla 
avseenden slå ut svartkrutet från marknaden. 
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Arkiven i ämnet svensk kruttillverkning är omfattande men 
ojämna. Huvuddelen finns i Krigsarkivet med mindre delar i 
Riksarkivet, på Tekniska museet och i Armemuseum, liksom i 
Rigsarkivet i Köpenhamn och Landsarkivet i Lund. Det bearbe
tade och tryckta materialet avseende kruttillverkning har visat 
sig vara av blandad kvalitet och har utnyttjats i begränsad om
fattning. 

Genom kontakter med engelska forskare vid University of 
Bath, som utgör ett centrum för forskningen inom krutets och 
explosivämnenas teknikhistoria, har nya vägar öppnats. Ett 
femdagars symposium i Prag i augusti 2000, arrangerat av In
ternational Committee for the History of Technology, kunde 
redovisa aktuella forskningsresultat. 

Svartkrutstillverkning 
Fram till mitten av 1800-talet avsågs med krut enbart svart
krut, vilket är en mekaniskt bearbetad, homogen blandning av 
salpeter, svavel och träkol. Kvaliteten på svartkrut var i äldre 
tider ojämn, till förfång för skottvidd och stabiliteten under lag
ring.1 Redan tidigt insåg man därför behovet av en styrning av 
tillverkningen. Successivt byggdes en regelrätt industri upp. 
Många faktorer skulle klaffa i det dåtida småskaliga samhället 
med outbildad arbetskraft, usla vägar och outvecklade kunska
per. Kvalitetsmässigt gick inte längre att som tidigare förlita sig 
på en mängd små bruk. Även framtagningen av salpeter och 
svavel var i sig ett komplicerat arbetsmoment. Kraven på kvali
tet krävde utbildade specialister och god teknik. Efterhand blev 
därför bruken färre, men större och mer välutrustade. 

År 1641 uppsattes ett krutbruk i Åker i Södermanland av 
den tyske pulvermakaren Heinrich Leschhorn efter privilegium 
av drottning Kristina. Bruket skulle byggas enligt den tidens 
modernaste och säkraste sätt. 2 Det kom att användas som 
mönster för övriga större bruk som efterhand upprättades: 
Huskvarna vid Vätterns sydspets, Torsebro nordväst om 

1 Hedberg, Jonas (red): Kungl. artilleriet. Yngre Vasatiden. Militärhisto
riska förlaget, Stockholm 1985: s 78. 

2 Krutgubbar och bruksmiljö. Åkers krutbruk 1980, 
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Kristianstad, och Fliseryd i Kalmar län. För att möjliggöra till
verkning av svartkrut vid dessa stora bruk krävdes en välorga
niserad och statligt styrd framtagning och leverans av nödvän
diga ingredienser. 

Det fanns flera skäl för att sätta upp ett nytt krutbruk i de 
nya provinserna. I Skåne, Halland och Blekinge fanns först och 
främst en lång rad fästningar som behövde mycket krut. Karls
krona örlogshamn var under utbyggnad och i Skåne hade satts 
upp två nya kavalleriregementen. Lämpligaste platsen för ett 
bruk var vid forsarna i Torsebro, där också kronan ägde ett par 
kvarnar. Tillgången på salpeter var god och bruket kom i drift 
1682. Den 8 mars samma år hade Karl XI anbefallt att en ge
mensam ordning skulle författas för bruket och för den för hela 
landet nytillsatte salpetersjuderiinspektören. 3 Det blev dock en 
ordningsstadga och inte den behövliga instruktionen för till
verkningen. För "kaptenen och direktören" stadgades i stort 
sett enbart "att han alltid bruker en god och oförfalskad sats". 
En tillverkningsanvisning skulle inte utges förrän år 1700. 

Av svartkrutets tre beståndsdelar kom svavlet till Torsebro 
från Dylta svavelbruk i Närke.4 Det var viktigt att svavlet var 
rent utan grus, vilket kunde åstadkomma olyckor. Enligt in
spektören över alla krutbruk i riket Tomas Hackerschöld för
klarades en olycka vid Åker i juni 1695 ha berott på sten och 
grus i svavlet från Dylta.5 Salpetern från salpetersjudarna måste 
på bruket "lutas, luttras och förarbetas". Det var helt enkelt så 
att sjudarnas utrustning, eller kunnande, inte var bra nog för 
att få salpetern tillräckligt ren. Nya metoder tillkom efterhand 
för denna viktiga process. Den tredje beståndsdelen var träkol. 
Virket, huvudsakligen al, skulle tas i omgivande härader. Kol
ningen skedde på bruken. Recepten ändrades efterhand, dock 
endast marginellt, och slutade på 75 % salpeter, 15 % kol och 
10 % svavel. 

3 Tekniska museet. Sigurd Nauckhoffs arkiv. Fl:15. 
4 Veistrup, Ole: "Dylta", i Från bergslag och bondebygd, 1971. 
5 Krigsarkivet. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept 6 juli 

1695. 
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Detalj ur lwpparstich av "Tössebro" hrutbruh efter en avritning 1689 ut
förd av fortifihationsofficeren och hartografen Gerhard von Buhrmann. 
Notera muren som löper omhring hela området - Torsebro fabricerade 
vad som idag shulle benämnas strategisha produhter. Nere vid Helgeån 
syns några hruthvarnar, och ovanför är hruttorharna placerade. Runt 
hlochstapeln ligger bostäder, smedjor och verhstäder. 

Den farliga tillverkningsmetoden att bearbeta krutsatsen med 
stampar, inledningsvis av enkla mortlar, hade gällt från krut
framställningens första tid. För Torsebro skulle metoden med 
små ändringar komma att utnyttjas ända in på 1800-talet. 

Kvalitetskontroll nödvändig 

En teknisk instruktion för hur krutet skulle framställas utgavs 
äntligen år 1700 med följande vagt formulerade kvalitetskrav: 

§ 3. När krutmästaren materialier till krutbearbetning utgiver skall det
ske efter ... gällande krutsats, över eller under vilken han ingalunda
skrida må.
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§ 4. Då svavel, salpeter eller kol rensas och rengöres måtte krut
mästaren själv vara där hos och på det allranogaste tillse och akta, att
all orenlighet eller farlighet , som uti arbetningen kan giva eld ifrån
sig, eller skada satsen, må skiljas därutur, och allt fullkomligen
rengöras.

§ 5. När krutet uti 24 timmar väl stampat ... tillse att det blivit väl och
rent uttagit, siktat, körnat och torkat, att det rätt förordnat prov
håller, och att det där intet fel är.

Krig pågick och behovet av krut var stort. År 1715 framfördes 
allvarliga klagomål på en leverans från Torsebro till flottan: 
"Då man hanterade det i handen blev denna svart av kol." 
Krigskollegium, som inte alltid var vän med rivalen Amiralitets
kollegium, tog emellertid T orsebros parti och ansåg att det be
rodde på att flottan låtit krutet bli fuktigt.6 Utan att man kunde 
ange varför betraktades dock det svenska krutet vara av ojämn 
kvalitet. En hårdare produktkontroll eller krutprobering blev 
nödvändig. Tillverkningen låg på nivån cirka 1 000 centner per 
år och bruk. Krutet förpackades normalt i encentnerstunnor (1 
centner = 100 skålpund = 3200 lod= 42,508 kg). 

Känna, lukta och smaka 

De första århundradena var man van vid att kvaliteten varie
rade. Försök gjordes på många olika sätt för att förbättra ver
kan. Det var till exempel en tid vedertaget att fukta krutsatsen 
med brännvin under bearbetningen för att stärka krutet. 7 Re
dan på 1500-talet upptäcktes att rent vatten dög lika bra. Det 
stod också klart att tillverkning av krut krävde ytterligare spe
cialkunnande. Oavsett varifrån det levererades måste krutet 
vara av samma styrka. Kanon- eller muskötkulorna skulle med 
samma krutmängd överallt gå lika långt. Krutets lagringsför
måga var också viktig att beakta. 

6 KrA. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept, augusti
1715. 

7 Kmtmakaren Joseph Furttenbach anger i boken Biichsenmeisterey
Schul från 1643 att hans krut där brännvin utnyttjats var av bästa 
kvalitet. Men det framgår att denna krutsats också bearbetades nog
grannare och däri låg säkert orsaken till den förbättrade kvaliteten. 
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De gamla krutmakarna hade sina knep som säkert var till nå
gon nytta. De kände, luktade och smakade på krutet. General
fälttygmästaren och chefen för artilleriet Johan Siöblad beskrev 
att krutet skulle smälta och bita på tungan och ge en kall saltig 
smak. 8 Det måste dessutom vara hårt och blåaktigt. Grova 
misstag kunde säkert upptäckas på detta sätt men någon kvali
tetsmätning var det knappast. 

En annan metod var att hälla en liten mängd krut på en 
bräda eller på ett vitt papper, för att sedan tända på. Det skulle 
ge ett "slag" och "ren" rök och inte kvarlämna någon orenlig
het.9 Metoden att bränna av krut på papper hängde envist kvar 
hos entusiaster intill 1700-talets slut. Siöblad skriver: 

Först tar man krut som en hasselnöt, lägger det på ett bräde och 
tänder eld därpå. Blev det ett "braf" slag och röken snällt går upp 
utan att lämna någon orenlighet efter sig så är det gott. Blir det fuk
tighet kvar är salpetern illa arbetad, blir små vita korn kvar finns det 
alun i salpetern. Blir det även rödaktiga korn är mängden salpeter för 
hög. Brinner det långsamt är det för mycket svavel. Finns det en hop 
orenlighet kvar är det för mycket kol. 

Han beskriver sedan alternativet med ett rent papper där man 
dessutom kunde se hur papperet färgats. Ett gott krut gav ett 
runt svart märke, som "schatterat", det vill säga som en svart 
skugga, medan ett orent smutsade ner papperet. Krutet fick inte 
heller mjöla sig vid gnuggning. Det gjorde bara ett förlegat och 
odugligt krut.10

Med eller utan fjädrar 

Styrkan på krutet var viktig att kunna mäta och för detta ända
mål kom redan på 1600-talet en mängd instrument. Det var 
främst små pistolliknande apparater eller en motsvarande an
ordning fäst på en bräda. En mängd krut, ungefär vad som 
rymdes i en fingerborg, antändes genom en flintlåsmekanisrn i 
en liten krutkammare, vilket påverkade en fjäderbelastad gra
derad skiva som i sin tur hakades upp så att utslaget kunde mä-

8 KrA. Strömblads avskrifter. Siöblad 1698 s 172f. 
9 KrA. Strömblads avskrifter. Siöblad 1698 s 172f. 
10 KrA. Strömblads avskrifter. Siöblad 1698, 
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tas. Det var således fjäderns friktion mot gradskivan som mät
tes.11 Fjädern förslets och gav därför efterhand allt "bättre" 
värden. Krutprovarnas fjäderspänning ändrades därför efter
hand och redan Siöblad underkände instrument av denna typ. 

Till Torsebro sändes 1706 en krutprovare med "spennare" 
från Malmö fästning, vilket är första gången ett krutprovnings
instrument omtalas för bruket.12 Med "spennare" menas troli
gen en variant som var fäst på en bräda där "hjulet" med kug
garna inte var runt utan perpendikulärt, vilket slet mindre på 
hacken i hjulet i vilka fjädern skulle hakas upp.13 Skillnaderna i 
provvärdena krutsorterna emellan blev ofta stora vilket främst 
berodde på krutkornens storlek, alltså antändningstidens 
längd. Ett annorlunda instrument fanns samtidigt, där krutet 
påverkade en tyngd som löpte längs en vertikal skena och vars 
höjdutslag kunde mätas. En första variant av detta hade kon
struerats redan 1626 av den tyske krutmakaren Joseph Furtten
bach, vilken 1643 gav ut en skrift om krutprovning. 

Krutmängden i instrumenten var liten och risken för att pro
vet gjordes med ett ofullständigt bearbetat krut var stor, det vill 
säga att krutsatsen inte var representativ för tillverkningen, inte 
ens för den kruttunna provet tagits ur. Man insåg att prov 
borde ske med en större mängd krut och då krävdes ett eldrör 
av något slag. Redan på 1600-talet tillverkades särskilda mör
sare för krutprobering, alltså en pjäs med ett kort eldrör där 
skotten skjuts i en parabelliknande, hög bana. I Sverige fanns 
några på försök under de första årtiondena av 1700-talet. Tid
vis inkrävdes prover för samlade tester, exempelvis skulle två 
prov sändas per bruk 1726.14 Påverkan på proverna under 
transporten genom skakningar och väderlek utgjorde en svag
het, så enbart större differenser bruken emellan kunde upp
täckas. 

11 TM. Sigurd Nauckhoffs arkiv. "En rundvandring inom Torsebro krut
bruk för 250 år sedan", 1953. 

12 KrA. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept 22 maj 1706; 
om en annan av motsvarande typ 31 juli 1707. 

13 Armemuseum. Theodor Jakobssons anteckningar: s 917. 
14 AM. Theodor Jakobssons anteckningar: s 871. 
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Karl XII framförde klagomål på det svenska krutets kvalitet. 
Han tyckte sig märka att det var sämre och svagare än de ut
ländska. Anledningen hade dock med all sannolikhet inte, som 
han trodde, att göra med tillverkningen, utan felen uppstod 
främst genom felaktig lagring och transport.15 Kungen hade 
upplevt krutets dåliga egenskaper både vid Poltava och i Stral
sund. I båda fallen rörde det sig om krut som medförts i fält el
ler lagrats under lång tid och påverkats av väder och hantering. 
Jämförelseprov med engelskt och franskt krut visade att det 
svenska var av jämförbar kvalitet. 

Kungens ingripande satte fart på metodutvecklingen och 
både Krigskollegium som ansvarigt verk och bruksdirektörerna 
förstod allvaret. Frederna och tidsandan medförde att det inte 
blev några större förändringar förrän in på 1730-talet. Det stod 
klart att kontroller av krutets kvalitet var nödvändigt, och att 
enkla provningsinstrument eller prov av insända, enstaka stick
prov inte var rätt väg. Utvecklingen gick mot att varje centner
tunna skulle provas innan den godkändes. Proven måste därför 
helst ske ute på bruken och genomföras av en utbildad och 
opartisk artilleriofficer, ''krutproberare," med pålitliga instru
ment. Ett "riksnormalkrut" skulle fastställas som norm för till
verkningen. 

Krutproberare" mörsare och nya reglementen 

Redan Furttenbach hade givit exempel på en liten mörsare för 
skjutning i fast 45° vinkel. Än hade de små bruken inte sett an
ledning att skaffa sådana dyra pjäser. Från Siöblad, Christoffer 
Polhem, fälttygmästaren Niclas Rappe och Augustin Ehren
svärd inkom under åren förslag på hur krutprovningen skulle 
ske. En särskild krutprovningsmörsare eller skjutning med en 
vanlig sexpundig kanon förordades. 

Under 1730-talets början tillverkades de första fastställda 
krutprovningsmörsarna. Styckegjutaren Gerhard Meijer d y 
hade på beställning år 1734 gjutit två mörsare av brons eller 
"metall" .16 År 1737 tillverkades dessa i sådant antal att varje 

15 Ulfhielm, Hans (red): Kungl. artilleriet. Karl XI:s och Karl XII:s tid. 
Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1993: s 144. 
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bruk kunde tillföras minst en.17 Mörsarna provsköts och skott
ställdes före leverans, ett bevis för en ökad förståelse för olika 
inflytelsefaktorer. Ett reglemente utarbetades samma år där 
bland annat framgick hur många alnar den fastställda krut
laddningen borde skicka iväg den till mörsaren specialgjutna 
kulan. Mörsare nr 8 (av de första tio) för 45° utgångsvinkel till
fördes Torsebro. Normalkrutvärdena var 46 alnar för musköt
krut och 71 alnar för pistolkrut, ungefär 27,3 respektive 42,2 
m.18 Ett första steg mot en professionell kruttillverkning hade 
tagits. 

Krutet förbättrades så påtagligt att överstelöjtnanten Carl 
Siöblad av Krigskollegium beordrades att "projectera ett nytt 
reglemente angående metal och Jern Styckens, Haubitzers och 
Mörsares beskiytande, på det sättet som den nyare eller star
kare krutsorten, i proportion emot den gamla eller swagare 
pröwas fordra". Resultatet blev 1738 ett nytt bcsiktningsregle
mcnte för eldrör. Det gällde både för redan befintliga sådana 
och inför en nytillverkning. Särskilt reglerades också vilka 
"gallrar" eller sprickor och urgröpningar som kunde tolereras. 
Tidigare hade föreskrifterna varit svävande. Dessa bestämmel
ser skärptes ytterligare 1766 och 1770. Framför allt gällde 
detta kontrollen av eldrören vid bruken där ett vite infördes.19 

Nästa proberingsreglemente utkom 1754.20 Erfarenheterna 
av resultaten från den tidigare instruktionen var inte odelat po
sitiva eftersom de olika mörsarna gav alltför olika värden och 
kulorna slets. Samtidigt med det nya reglementet fortsatte för
söken med krutsatsens "utrönande", samt genom förbättrade 
tillverkningsmetoder inklusive proberingssätt. Ett kungligt brev 

16 KrA. Krigskollegium, Utgående handlingar, brevkoncept 20 november 
1734: "att överstelöjtnanten Siöblad skulle besiktiga dessa", 

17 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen: 8 mars 
1734 en mörsare och enligt 8 juni 1737 ytterligare nio st. 

18 Reglemente Huruledes hädanefter kommer att förhållas med Krutpro
beringen ... , avgivet den 8 juni 1737. 

19 KrA. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept 16 december 
1736 och 13 april 1738. Se även: AM. Theodor Jakobssons anteck
ningar: s 256ff. 

20 I Tärnfors, Martin: Historik över Fliseryds socken. Mönsterås 1979, 
förekommer en avskrift på s 485ff. 
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från 1762 begärde in en rapport över de fortsatta försöken till 
nästa sammankomst med ständerna, där även krutbruksförval
tarnas villkor skulle tas upp. 21 

Två nya mörsare med vardera tre provskjutna specialkulor 
tilldelades, en för de norra bruken Åker och Kloster, och en för 
de södra bruken i Torsebro, Huskvarna och Fliseryd. Beslutet 
innebar ökad säkerhet i jämförelserna. Reglementet angav att 
det på respektive bruk skulle finnas en slät skjutbana, minst 
120 alnar lång med en "skjutkammare". 22 De godkända vär
dena för de olika krutsorterna låg i intervallet 36-110 alnar. 
Krutmängden vid proven var ½ respektive 1 lod, cirka 7 res
pektive 14 gram. Från denna tidpunkt fanns det alltid namn
givna, specialutbildade krutproberare utsedda, normalt två, en 
för de norra och en för de södra krutbruken. 23 

Utöver provskjutning skulle även krutet kontrolleras av
seende hårdhet i förhållande till "fundamentskrutet". Vägning, 
sortering genom såll samt mätning av salpeterhalten skulle ske 
med hjälp av "de hydrostatiska lagarna". Det fundamentskrut 
som skulle gälla som rättesnöre hade fått fastställda regler 
1749, då kaptenen Anders Pancheen gavs i uppdrag att fara 
runt på bruken och göra provtillverkningar. Berörda landshöv
dingar orienterades och skulle vara beredda att ge handräck
ning. Ett stort steg hade därmed tagits för att få fram ett enhet
ligare krut. Det stadgades dessutom att proberaren inte fick 
vara släkt med bruks ägaren. 24

Kopior av reglementena tillsändes direktören Christian 
Danckwardt. Proberaren och direktören kom inte alltid över
ens, och båda hade Krigskollegium över sig. En komplettering 
till reglementet kom 1773, vilken bland annat slutligt stadgade 
att proven skulle ske vid bruken samt att hydrostatiska prov 

21 Kungl brev den 20 juli 1762. 
22 Svensson uppger i "Trots olyckorna oförändrad tillverkningsteknik", 

Kristianstadsbladet 1990-12-29, att huset i domprotokollen kallades 
för "skjutkammaren". 

23 Se Tärnfors (1979). Originalet i: KrA. Krigskollegium. Utgående 
handlingar, brevkoncept 21 augusti 1754.

24 KrA. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept 18 juli 1749. 
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skulle utföras för att få fram den specifika vikten.25 Dessutom
trycktes på att proberarna skulle utbilda brukspersonalen om 
hur ingredienserna, särskilt salpetern, måste renas. 

Kritiken kom att växa mot provutrustningen. Det fanns flera 
nackdelar, som att mörsarna slets ned och kulorna borrade sig 
ned i marken. Vid dåligt väder kunde man inte probera utan 
risk för fukt i krutet. Direktörerna överklagade ibland provre
sultatet. 

Kasthus byggs och mörsare för inomhusbruk 

Överdirektören Meijer var 1765 ute i Europa för att studera 
krutprovning. Det kom att visa sig att han inte släpptes in över
allt. Han var inte imponerad över provningsmetoderna, men 
kunde meddela att stamparna verkade vara på väg ut i Eng
land.26 Krigskollegium ville 1766 ge honom en belöning för vi
dareutvecklingen av hans provmörsare.27 År 1777 kom ett för
slag från krutproberaren och majoren Harald Ehrenhielm på en 
helt ny svensk metod med en liten nästan vertikalt stående mör
sare som kunde användas inomhus i ett så kallat kasthus med 
omkring 8 m invändig takhöjd.28 Den som tekniskt låg bakom
var dock Meijer som låtit gjuta en "vertikalmörsare". Ladd
ningen på ett lod, ungefär 13,28 gram, sköt iväg en päronlik 
specialkula som sattes i mörsarens mynning i en vinkel av 86°. 
Kulan gick några meter upp i luften för att landa i en låda med 
halm. I kulan var ett långt sidenband fäst som vid avfyringen 
rullades ut genom en bromsklämma tills kulans rörelseenergi 
tog slut. På bandet fanns en skala i tum som lätt kunde avläsas 
med värden upp till 200 tum. För fundamentskruten fanns 
framtagna idealvärden som jämförelse för att kunna se om 

25 AM. Krigskollegium. Utgående handlingar, excerptsamlingen 11 mars 
1773. 

26 AM. Biblioteket med handskriftssamlingen innehåller i band 15 hans 
rapport. 

27 Claeson, Sten (red): Kungl. artilleriet. Frihetstiden och Gustav JII:s tid. 
Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1994: s 316f. 

28 KrA. Krigskollegium. Artilleridepartementet. GIIIc. Krutbruken, 
räkenskaper. "Ödmjukaste Rapport" 24 augusti 1777 till Kungl 
Krigskollegium. 
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krutet i aktuella tunnan kunde godkännas. Tre provskott sköts 
per tunna krut med åsatta krav på maximalt tillåtna differenser 
skotten emellan. 29

Krigskollegium antog det Ehrenhielm-Meijerska förslaget 
och metoden infördes omkring 1780. Den skulle komma att 
brukas intill slutet av svartkrutstillverkningen för kronans räk
ning. Mörsare beställdes och "skjut- och kasthus" byggdes för 
krutproberarna. Allt bekostades av kronan och stod klart vid 
Torsebro åtminstone 1784, även om proven bör ha startat nå-

Krutprovare av Meijers modell från 1829. På fundamentet sitter ett eld
rör, och vid eldröret är fästat det sidenband som mäter hur långt kulan 
går. Ursprungligen var eldrören av brons, men senare tillkom mer håll
bara eldrör i järn. Ett lods laddning sköt iväg lwlcm som mest tipp emot 
5 meter, alltså 200 tum. 

29 KrA Krigskollegium. Artilleridepartementet. GIIIc. Räkenskaper
1717-1817. Instruktion för krutproberare 18 december 1781. 

128 



got år tidigare. 30 Liksom kruthusen tillhörde byggnaderna kro
nan och således inte bruket. 

De utbildade proberarna fick ett välutrustat laboratorium till 
sitt förfogande. Artilleriprofessorn Nils Lindblom gav 1780 ut 
anvisningar för hur den hydrostatiska metoden skulle användas 
för salpeterhaltskontrollen.31 Förslitningen av mörsarna bör
jade följas upp. Proberade kruttunnor märktes enligt fasta reg
ler och förseglades med sigill och sattes i kruthusen i avvaktan 
på avtransport.32 En journal fördes över alla prov, av vilka flera 
finns bevarade i Krigsarkivet. Vid kassation gick krutet åter till 
bruket för att omarbetas. Kassationerna blev mer och mer säll
synta. 

Samtidigt som vissa ägandeförhållanden reglerades utgavs 
1752 ett kungligt brev avseende villkoren för bruken.33 Stän
derna önskade en bättre kontroll av dem. Fogade sig inte "för
valtarna" så var man beredd att byta ut dem. Denna hårdhänta 
förordning låg också till grund för de nya krutproberingsbe
stämmelserna från 1754. Normaltillverkningen per år var enligt 
kontrakten som tidigare 1 000 centner per år. Bruken räckte 
normalt till för behoven, men av försiktighetsskäl lät kungen 
1789 importera 12 000 centner krut för flottans räkning. Till
gångarna var efter Gustav III:s ryska krig 1792 totalt inklu
sive alla fästningsförråd - omkring 36 790 centner, en oerhört 
stor mängd.34 De stora lagren krävde goda förvaringsbestäm
melser. De från 17 5 6 innehöll bestämmelser för torkning, luft
ning och vädring samt uppföljning genom regelbundna prov
skjutningar, vilket också blev en uppgift för krutproberarna.35

I september 1781 beordrades av Krigskollegium major 

3
° KrA Krigskollegium. Artilleridepartementet. GIIIc. Räkenskaper 

1764-1850. TM. Sigurd Nauckhoffs arkiv. Fl:4. Krigskollegii skri
velse till Kungl Maj:t 18 november 1784. 

31 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 3 okto
ber 1780; nytt cirkulär 1784. Arrhenius, Carl Axel: Om kruts tillverk
ning och probering. Stockholm 1823, beskriver förfarandet i detalj. 

32 KrA. Krigskollegium. Registratur. Anvisning 9 april 1781. 
33 Tärnfors (1979), s 485ff. Kungl brev 18 augusti 1752. 
34 KrA. Krigskollegium. Artilleridepartementet. Kungl brev 15 februari 

1789. 
35 KrA. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept 6 april 1756. 

129 



Ehrenhielm och professor Lindblom att resa runt och kontrol
lera att samma år utgivna instruktioner för kruttillverkningen 
följdes.36

1750-talet kom att bli krutbrukens mest olycksdrabbade de
cennium och de återstående årtiondena under 1700-talet skulle 
inte hellre bli skadefria. 37 Många olyckor orsakades genom
slarv och okunskap. Hela Huskvarna krutbruk sprang i luften 
1792 och återuppbyggdes aldrig, delvis för att vapentillverk
ning hade startat och tagit över forsen. Krigskollegiums tillsätt
ning av utbildade fast placerade proberare som höll ett vakande 
öga över tillverkningen ökade i betydelse. 

Cylinderverken kommer 

När olyckorna inte blev färre och kraven på krutets kvalitet 
ökade insåg man att något rejält måste göras. En ny metod 
krävdes för att ersätta de farliga stamparna, som samtidigt 
måste ge ett bra krut som var billigt att tillverka. På 1780-talet 
började några privata kruttillverkare med försök, vars resultat 
de försökte få Krigskollegium att acceptera. Underlag från 
andra länder togs in, särskilt från England, Holland och Frank
rike.38 Av intresse var inspektören Lorens Strömbergs lilla för
söksbruk i Skägga på Värmdö med en metod för bearbetning 
genom ett valsverk.39 Metoden, som inte var ny, hade beskrivits
1760 i Kungl Vetenskapsakademiens tidskrift av kaptenen och 
"mechanicus" Carl Knutberg. Valsverksmetoden avskrevs tills 
vidare främst av ekonomiska skäl eftersom de gamla bruken 
helt måste byggas om. Först 1875 skulle detta system komma 
att införas i Torsebro, då med järnvalsar. 

Krutproberaren Ehrenhielm var särskilt aktiv för att få till en 
modernisering av bruken och utnyttjade sina årliga proberings
rapporter för att också föreslå förbättringar. Särskilt årsrappor-

36 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 17 sep
tember 1781. 

37 LLA. Östra Göinge häradsrätt. A III:5, avser tiden 1722-1786. 
38 Diverse rapporter finns i Armemusei handskriftsamling i Krigsarkivet, 

vol 14-15. 
39 RA. Ämnessamlingar. Industri. Vol 17.
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ten för 1793 är innehållsrik.40 Han var heller inte rädd för att 
uttala kritik mot bruken. I en egen "instruktion" framförde han 
en mängd råd. Torsebro, ansåg han, behövde få en kvarn till i 
drift och vattenfåran med dammarna borde sättas i bättre 
stånd. Många av hans förbättringsförslag kom att ingå i för
ändringarna från 1820-talet. I krutproberarnas rapporter an
gavs kassationsandelarna för bruken under ett års probering. 
Som exempel visas siffrorna för år 1793. Om man undantar 
Husbybrukens höga koksalthalt var läget gott med tanke på de 
krav som kunde ställas under slutet av 1700-talet.41

Bruk 

Torsebro 
Åker 
Fliseryd 

/(asserade 
Av totalt 
proberade 

16* 663 
14 486 

% Anm 

2,4 

2,9 Varav 48 illa sorterade 
Ingen rapport tillgänglig 

Kloster 31 934 3,3 Avser bergskrut 
Husby "krutarbetare" 59''''' 166 35,5 Avser bergskrut 
'' Av dessa kunde 5 lätt torkas färdigt, 1 var felmärkt och resten "illa arbetade".
'"' 40 av dessa (av totalt 116) hos Anders Kjellström, den enligt egna ögon

främste av alla krutexperter. Huvudskälet för hög koksalthalt. 

Tabell 1. Kassation vid proberingar under del av 1793. Angivning i antal centner. 

En ny tillverkningsmetod hade utvecklats i Frankrike. Behovet 
av krut till Napoleons väldiga armeer kunde inte tillgodoses 
med de gamla metoderna. Bearbetningstiderna måste förkortas. 
Svensk pådrivare var brukspatron Anders Rosenborg på 
Klosters bruk. Han anmälde att med den franska "cylinder
pressmetoden" kunde 100 centner tillverkas per dygn. I cylin
dermetoden bearbetades krutet i av vattenkraft drivna, rote
rande cylindrar eller "tunnor", i vilka låg kulor av metall eller 
hårt trä som bearbetade krutsatsen. Metoden krävde hoppress
ning av den bearbetade satsen, därav namnet. Bearbetning
stiden i tunnorna var omkring sex timmar. Krutet blev inled-

4° KrA. Krigskollegium. Artilleridepartementet. GIIlc. Krutbruken, 
räkenskaper 1793. Detta är det enda året då proberingsrapporterna 
från alla krutbruken har överlevt. 

41 KrA. Krigskollcgium. Artilleridepartementet. GIIIc. Krutproberarjour
naler 1793. 
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ningsvis snarare sämre än med stampmetoden, vilket gjorde att 
fortsatta försök blev nödvändiga för att få fram bästa instruk
tioner för bearbetning och pressning. En olycka med många 
dödade satte till slut stopp för snabbtillverkningen.42

Kemisten och professorn Jöns Jakob Berzelius fick ett välbe
talt uppdrag med generösa traktamenten att fara runt i Europa. 
Han tog god tid på sig, men lämnade slutligen in en kemisk-tek
nisk rapport 1819 från England och Frankrike som fick stor be
tydelse.43 Hans rapport tillsammans med en rad andra, de 
första från början på 1770-talet, låg till grund för de många 
förändringar, som efter flera försöksvarv, slutligt genomfördes 
från 1820-talets slut. 

Direktörerna för bruken drev sällan på utvecklingen även om 
de var väl medvetna om behoven. De var alltför bundna av sina 
leveranskontrakt för att våga sig på en egen försöksverksamhet. 
Men underlag fanns så småningom för reformer. Processen 
kom att ta flera år eftersom många var berörda och tillverk
ningen inte fick störas i det besvärliga utrikespolitiska läget. 
Stampverk i gott skick måste också först slitas ut. Samordnade 
försök omfattande hela framställningen startades med början 
på Åker 1821, därefter Kloster 1822-1824 och de fullföljdes på 
Torsebro 1825-1827. Kungl Krigsvetenskapsakademien belö
nade 1823 ledamoten, överdirektör Nils Wilhelm Almroth, för 
tävlingsskriften " ... til vinnande af fullgodt krut för lindrigaste 
tilverkningspris" i ämnet kruttillverkning, där det framgick att 
cylindermetoden var att föredraga. Även om ett cylinderverk 
var något dyrare att bygga, blev det betydligt billigare att driva 
per tillverkad centner.44

Det engelska krutets företräde ansågs främst bero på den 
högre kvaliteten på salpetern, där koksaltshalten var obetydlig. 

42 RA. Åmnessamlingar. Industri. Vol 17. Kruttillverkning 1808. 
43 KrA. Armemusei handskriftsamling. Vol 16, 30 december 1819. 
44 Almroth, Nils Wilhelm: "Svar på Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akade

miens Täflingsämnen: En fullständig beskrifning af de sätt, hvarpå 
Krut tilverkas, jemte upgift på hvad deri anses vara felagtigt, så väl i 
ekonomiskt som techniskt hänseende, samt huru dessa felagtigheter 
skola rättas, til vinnande af fullgodt krut för lindrigaste tilverknings
pris", i Kongl Krigs-Vetenskaps-Akademiens handlingar, Stockholm 
1824: s 188ff. 
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Utöver metodförsök gjordes ansträngningar för att bättra sal
peterns rening och minska halten av koksalt. I Torsebros salpe
ter var halten cirka 10 % för hög och ändå tillhörde salpetern 
landets bästa. Salpetern måste luttras mer än en gång för att få 
bort alla ''oarter", vilket skulle kosta både i arbete och råva
ror.45 Märkliga försök gjordes av tygmästaren i Kristianstad
med att lägga vitlök i tunnorna för att öka lagringshållbarhe
ten. När detta hade pågått till omkring 1830 var krutet så illa 
åtgånget att det fick överföras till "exercisbehov" .46 Vikten av
att få krutet hårt, och därigenom mindre fuktkänsligt och håll
bart, hade dock uppmärksammats. 

På Torsebro startade försöken 1824 genom utbyggnaden av 
ett cylinderverk som ersättning för ett havererat stampverk. Det 
sattes i drift samtidigt med de kvarvarande två stampverken 
och var i bruk till och med 1827. En olycka drabbades försöks
cylindern 1825 och vid en annat missöde i sikthuset 1826 dö
dades två arbetare. Kronans kruthus från 1692 och kasthuset 
från 1780-talet skadades allvarligt, med följden att kasthuset 
blev ersatt av ett helt nytt.47 Ett annat genomfört försök på
Torsebro var kolning i slutna cylindrar, s k  retorter, vilket gjor
des med så bra resultat att alla tre retorterna fastmurades efter 
ett år.48 Även kolets renhet var av stor betydelse för krutets 
kvalitet. Smutsiga och jordiga kolningsgropar kunde inte längre 
godtas. 

Salpeterreningen förbättrades genom en extra raffinering, 
troublering, utprovad efter främst franska förebilder. Reningen 
medförde ersättning till bruket för avgångar på 20 ¼ % av 
råsalpetern i stället för som tidigare 16 %. Dessutom ökades 
kraven på råsalpetern från sjudarna till bruken. En hel centner 
krut fick efter rening inte innehålla mer än ett lod koksalt mot 

45 KrA. Armemusei handskriftsamling. Vol 16, 30 december 1819. 
46 KrA. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept 1815 del sep

tember nr 11; 9 september 1830. 
47 Uppgifter om de som dödats från Johnsson, Pehr: Torsebro krutbru!?.. 

En industriell anläggning med gamla anor. Trelleborg 1921. 
48 KrA. Krigskollegium. Utgående handlingar, brevkoncept 1825 del 1: 

493 angående leveranser av en kolningscylinder samt 600 skålpund 
metallkulor för bearbetningen av krutsats i cylinder. Inmurad 1826, 
enligt 12 oktober 1826. 
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tidigare nio, dvs 0,3 %0 jämfört med 2,8 %0. Krutproberarnas 
uppgift hade blivit ännu viktigare.49

Pressen på bruksinnehavarna hade i skuggan av krigen 
skärpts. År 1807 lagstadgades om böter ifall större partier ge
nom tillverkningsslarv inte blev godkända vid proberingen. 50 

Den meijerska mörsaren fanns fortfarande kvar i kasthusen. 
Dess nackdel var att mässingspjäsen förslets ganska fort och 
måste bytas ut eller renoveras regelbundet för att ge jämförbara 
värden över tiden. 

En engelsk provutrustning av typen "Reciile-provare" inför
des från 1815 vid bruken efter förslag från inspektören för ar
tilleriet Carl Gottfrid Helvig.51 En av dessa kom till Torsebro 
samma år och bestod av ett kort eldrör, upphängt i en ställning 
på en bock fastskruvad i golvet på kasthuset, med möjlighet att 
i grader mäta hur lång rekylen blev för olika krutprov.52 Avläs
ningen av skalan var emellertid osäker och metoden blev aldrig 
accepterad. Allt engelskt var tydligen inte bra. 

Å.r 1821 framställdes åter önskemål om en mörsare av 
Meijers typ med ett måttband för bruk i kasthuset. Majoren 
Jacob Isander, senare inspektör för hela kruttillverkningen, tog 
1829 fram en ny mer hållbar mörsare av järn med en mot för
slitningar motståndskraftig kula. Dessa mörsare skulle komma 
att användas under hela 1800-talet.53 

Stamparna försvinner 

Den 15 juni 1830 utgavs en ny instruktion för samtliga bruk. 
Direktörens dagbok berättar för den 6 juli 1831: "Idag började 

49 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 27 janu
ari 1837. 

50 Tibell, Gustaf Wilhelm af: Sammandrag af författningar, rörande för
valtningen vid krigsväsendet til lands. Stockholm 1822: s 234. Kungl 
brev 23 maj 1807. 

51 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 9 januari 
1812. Ett icke komplett exemplar finns på Armemuseum. 

52 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 18 sep
tember 1815. 

53 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 31 
december 1829. En av dessa mörsare finns bevarad i Broby hembygds
park, två vardera på Armemuseum och Tekniska museet. 
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arbetet vid Bruket, sedan det blivit färdigt efter nya krutillverk
ningssättet, och därav i följd nytt Contract är börjat för nu 
återstående 13 åhr. Gud, som allt förmår, give lycka, och av
böje alla olyckshändelser."54 Det var av allt att döma en viktig 
händelse när inte längre stampar behövde utnyttjas för bearbet
ning av krutet. Förhoppningarna om färre olyckor var stora. 
Stampar för beredning och krossning av ingredienser skulle 
fortfarande finnas men detta var en riskfri hantering, 

Kortfattat innebar den nya metoden att vid bearbetningen 
användes i Torsebro roterande cylindrar eller tunnor drivna av 
ett vattenhjul. Cylindrarnas invändiga mått var 3 1/2 fot i dia
meter och 4 ½ i längd, vilket var något av standardstorlek.55

De tillverkades i trä och var invändigt klädda med läder. Satsen 
bearbetades vid cylinderns rotation av kulor i hårt trä eller 
brons med en diameter av cirka 3 cm. Cylindrarna fick utnytt
jas för vardera 120 pund krut. Bearbetningen skulle ske i upp 
till 10 timmar med en rotation på cirka 27 varv i minuten. 
Hårdgöringen av den färdiga krutmassan, då också en fuktning 
skedde, skulle ske i en skruvpress där krutet pressades mellan 
dukförsedda plåtar till hårda "krutplattor". Behandlingen fort
satte sedan med en korning genom såll av mässingstråd. Tork
ningen verkställdes efter korningen, Krutet sorterades därefter 
genom såll till bergs-, stycke- eller handgevärskrut och damm
siktades till sist. 56 

År 1831 var två cylinderverk i bruk på Torsebro.57 Ett press
hus hade byggts med fyra skruvpressar vilka senare ersattes 
med hydrauliska.58 År 1828 hade ytterligare ett kronans krut
hus uppförts. 59

54 KrA. Joachim Stael von Holsteins arkiv. Dagböcker. 
55 Enligt bevarad ritning från 1833. TM. Sigurd Nauckhoffs arkiv. Rit

ningssamlingen. 
56 AM. Theodor Jakobssons anteckningar: s 586ff. 
57 LLA. Östra Göinge häradsrätt. Ekonomisk besiktning av bruket 31 

augusti 1833 med anledning av nya metoder, med uppgifter om alla 
nya byggnader m m. 

58 TM. Sigurd Nauckhoffs arkiv. Cl:1. Om utveckling av nya pressar 
och kraven på dem. 

59 KrA. Krigskollegium. Artilleridepartementet 12 oktober 1826. 
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Proberingsinstruktionen från 1781 ersattes den 30 juni 
1831.6° Fortfarande gjordes dock huvudproven med hjälp av en 
provmörsare i kasthus. Varje centnertunna skulle innehålla ett 
halvt pund extra för provningsändamål och varje tunna skulle 
prövas. Prov skulle tas överst, i mitten och i botten då krutet 
"störtades" eller tömdes ur. Damminnehållet kontrollerades ge
nom att hälla en handfull krut från två fots höjd mot en ren 
bräda varvid inga fläckar fick bildas. Tre kast skulle göras eller 
flera om värdena blev ojämna. Kastens medelvärden beräkna
des och måste vara minst 94 % av det för proven fastställda 
"normalkrutets" värden. Värden mellan 90 % och 94 % kunde 
godkännas om krutets specifika vikt var större än normalkru
tets. Den specifika vikten skulle fastställas för varje centner lik
som krutkornens form och medelstorlek. Dessutom konstatera
des salpeter- och koksaltshalten samt fuktupptagningen. Sva
velhalten skulle bestämmas "en eller annan gång". 

Prover av kasserat krut skulle förseglas för nya prov efter 
eventuella överklaganden. Detaljjournal skulle föras av probe
raren och insändas efter terminens slut till inspektören för krut
provningen. Dessutom skulle en allmän rapport sändas till 
Krigskollegium. Bruksdirektörerna var väl medvetna om kra
ven, och krutmästaren med stöd av proberaren ansvarade för 
att tillverkningen skedde enligt bestämmelserna. Det föreligger 
få överklaganden av proberingen på Torsebro. De upptäckta 
bristerna var säkert ofta omöjliga att överklaga. 

Kassering av krut var därefter inte vanlig. Orsakerna var 
enligt vad som framgår av insända årliga rapporter främst: 

• Fel salpeterhalt
• För stor koksalthalt
• Bristande styrka vid provkastningen
• Bristande konserveringsförmåga klarade inte fuktighets

provet
• Bristande täthet och hårdhet
• Fel kornighet och för stor <lammhalt

6° Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Kollegii Instruktion för de till krutpro
bering commenderade Officerare. Gifven Stockholm den 30 junii 
1831. Kompletterad 10 mars 1836 om kasthöjder och detaljkrav. 
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Vintrarna påverkade kvaliteten på krutet negativt genom svå
righeterna att få ingredienshanteringen och torkningen att fun
gera. Några detaljbestämmelser fanns inte men rekommenda
tionerna var att undvika tillverkning på vintern. Varje år i sam
band med proberingsrapporterna inventerades även proberar
nas tillhörigheter. 

Monopolet överges 

Nya kontrakt skrevs 1831 för samtliga bruk med giltighetstid 
till 1843.61 Kontraktet för Torsebro föreskrev en tillverkning 
1831-1843 av 900 centner per år och fram till 1858 på 1 000 
centner årligen. Fördelningen 1848 var 200 centner handge
värskrut, 400 centner styckekrut och 400 centner bergskrut. 62

Från 1840-talet tillkom en ny uppgift att omarbeta äldre krut 
till grövre kornstorlekar.63 Orsaken var att nya grova kanoner 
hade börjat gjutas för det fasta kustförsvaret, avsedda mot 
pansrade fartyg. Prov visade att det blev en gynnsammare 
tryckutveckling i dessa eldrör med grövre krutkorn mer anpas
sade till respektive kanontyp. 64

Det var en stor händelse när kronans monopol på kruthante
ringen övergavs enligt en förordning av den 1 oktober 1858. 
Bruken fick fortsatta kontrakt men handeln släpptes fri. Perio
den fram till 1875 hade Torsebro ett kontrakt på 500 centner 
svartkrut per år. De civila leveranserna varierade i storlek år för 
år men låg omkring samma mängd.65 För att detta skulle fun
gera släpptes också handeln fri på salpeter som också fick fritt 

61 KrA. Krigskollegium. Artilleridepartementet 27 januari 1837 med en
summering av försök och utveckling sedan 1821. 

62 Kungl Krigsvetenskapsakademiens tidskrift september 1848 med 
"underrättelser om kruttillverkningen i Sverige". 

63 AM. Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 15 
december 1849, 13 februari 1851 m fl. Detta kom att pågå ända in på 
1890-talet. 

64 De inledande försöken beskrivs bland annat i Kungl Krigsvetenskaps
akademiens tidskrift februari 1865. 

65 Landshövdingeberättelsen för 1870 visar en omsättning på 70 000 kr 
vilket skulle motsvara en försäljning på mer än 1 500 centner. Siffran 
har inte kunnat verifieras. Landshövdingeberättelserna för Kristian
stads län. 
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importeras. Sådan import hade i mindre utsträckning ägt rum 
redan från början av 1800-talet. Med krut menades fortfarande 
svartkrut, även om försök och experiment redan före hade 
1858 påbörjats för att framställa kemiska krut, s k  bomulls
krut. 

Kastproven ersattes från 1870-talet av allt fler leveransprov 
på skjutfält där skarpskjutningar med den kanontyp för vilken 
ammunitionen var avsedd utfördes. Vid dessa kunde utgångs
hastigheten och även tryckpåkänningarna i eldrörets olika delar 
bestämmas genom att ny tryckmätutrustning hade konstrue
rats. Provskjutningarna genomfördes till stor del på Finspångs 
bruk och för flottan även i Karlskrona.66 De kemiska proven 
gjordes fortfarande av proberaren på bruket. Torsebro hade 
även inrättat ett eget laboratorium för sin civila produktion. 

Redan på 1840-talet hade mekaniska utrustningar provats 
för mätning av utgångshastigheten. För att detta skulle ge säkra 
resultat krävdes en noggrann tidmätning. Detta blev möjligt ge
nom elektriciteten. För provning av krut till handvapen installe
rades våren 1878 en Boulenges kronograf. Till denna utrust
ning byggdes en skjutbana.67 Apparaturen inrättades i två 
mindre rum i kasthusets laboratoriedel, ett för mätapparaturen 
och ett för "batteri-stapeln". På skjutbanan uppsattes två tele
grafstolpar 50 m från varandra med trådskärmar och en mål
tavla. Vid skjutningarna, som genomfördes med gevär, bröts 
strömmen då en kula passerade trådskärmarna. Med kronogra
fen kunde tidsskillnaden mellan skärm 1 och 2 avläsas och om
räknas till utgångshastighet i rn/s. Därmed hade ett enormt steg 
tagits i noggrannhet jämfört med den enkla mekaniska utrust
ningen från 17 40. 68 Kemiska prov genomfördes som tidigare. 

Likväl höll inte det gamla bruket med utrustning från 1830 
måttet. Fortfarande under några år skulle det komma en del be
ställningar från kronan, gällande krut till kvarvarande äldre 

66 TM. Sigurd Nauckhoffs arkiv. Fl:1. 
67 Bergman, William: Lärobok i artilleriteknik. Del 1. Krutlära. 2. uppl. 

Artilleri- och ingeniörshögskolan, Stockholm 1908: s 155ff, beskriver 
utrustningen. 

68 Här avses den s k  ballistiska pendeln, skapad av engelsmannen Benja
min Robins 1742. 
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kanoner i kustförsvaret och flottan samt en del omarbetningar 
av gamla styckekrutlager till krut med större kornstorlekar. 
Men skulle bruket kunna konkurrera på den civila jaktkruts
marknaden krävdes moderna maskiner för exempelvis sorte
ring, vägning och förpackning. För disponenten, Corfitz Ludvig 
Stad von Holstein, stod det klart att om bruket skulle fortleva 
krävdes investeringar - dels för att få fram nya produkter, dels 
för att få en ökad produktivitet och lönsamhet. Efter bildandet 
av ett aktiebolag lyckades Stael von Holstein övertyga tillräck
ligt många om svartkrutets framtid för att få dem att satsa ka
pital i bolaget. Han gavs i uppdrag av styrelsen att uppgöra en 
plan för ombyggnader. Förslaget byggde på metoder "vid ut
landet förnämsta krutbruk antagne". Valskvarnar av järn 
måste anskaffas för bearbetning av krutsatserna i ett "inkorpo
rationsverk" .69 Även en rad andra nya maskiner kom att tillfö
ras. 

Torsebro Krut- och Stubin-Fabriks-Aktiebolag var ett av 
Europas modernaste svartkrutsbruk när det stod färdigt 1875-
18 7 6. Ungefär samtidigt hade till brukets för fång de tekniska 
och säkerhetsmässiga problemen med de kemiska, rökfria kru
ten till slut lösts - främst genom Alfred Nobel. Svartkrut behöv
des inte längre inom försvaret, utom till de äldre vapen som inte 
tålde de nya kraftigare kruten. 

Bruket lades ner 1926 efter att ha bytt ägare tre gånger. Det 
var den från 1890-talet uppväxta stenindustrin som gjorde att 
bruket överlevde så länge. Den siste ägaren, Nitroglycerin
aktiebolaget, hade tillräcklig egen kapacitet i Gyttorp. Några 
planer på att i Torsebro övergå till tillverkning av kemiska krut 
fanns aldrig. Bruksmiljön finns därför fortfarande i huvudsak 
bevarad. I Broby hembygdspark finns det andra kasthuset från 
1828 bevarat, liksom en av Isanders järnmörsare. Vissa instru
ment från Torsebro finns också på Armemuseum och Tekniska 
Museet. 

69 Lämnat den 25 juni 1876. Kopia i TM. Sigurd Nauckhoffs arkiv. 
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Reflektioner 

Krut var en strategiskt viktig vara. Tillverkningen var kompli
cerad och krävde en väl fungerande tillförsel av ingredienser 
vilka, var för sig, skulle uppfylla en rad primära kvalitetskrav. 
Krutet måste av flera skäl tillverkas på flera ställen i landet. 
Kronan, som mottagare av produkten, måste i förväg ställa de
taljerade och relevanta krav på kvaliteten på varan. Vapnen 
måste fungera ensartat oberoende av var krutet hade tillver
kats. Det var inte någon vinst att få stora delar av produktionen 
underkänd. Kontrollen, både av ingredienser och krutproduk
tion, måste därför vara decentraliserad och förlagd till respek
tive bruk för att också kunna utnyttjas som hjälp vid tillverk
ningen. För att den skulle fungera krävdes att både bruks
ägarna och kontrollanterna gavs skriftliga direktiv. Således for
drades både en mångsidig statlig styrning men även ett 
förtroendefullt samarbete mellan tillverkare och kund. 

Det framgår klart att man från slutet av 1700-talet konti
nuerligt försökte följa med den internationella tekniska utveck
lingen. Satsningen på dyrbart "industrispionage" utomlands 
med kvalificerade rapportörer tyder på detta. Jämförelserna 
mellan svenska och importerade krut var också betydelsefulla. 
Införande av den unika, till svenska förhållande anpassade, 
kasthusmetoden för proberarna visar på ett professionellt tän
kande. 

Svartkrutstillverkning i stor skala var en komplicerad indu
striell verksamhet. De successiva, alltmer kvalificerat upplagda 
och tekniskt avancerade kvalitetskontrollerna var av en typ 
som man kanske skulle tro tillhörde en betydligt senare tid. 
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I(äll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Riksarkivet (RA) 
Kungliga brev 
Ämnes samlingar 

Industri. Vol 17. Krut- och kultillverkning 

Krigsarkivet (Kr A) 
Krigskollegium 

Registratur 
Utgående handlingar, brevkoncept 
Artilleridepartementet 

Räkenskaper 
Krutbruksförslag 

Armemusei handskriftsamling 
Ehrensvärdska arkivet. Augustin Ehrensvärds reseberättelse 

1738 
Joachim Stael von Holsteins arkiv. Dagböcker 
Lennart Strömblads avskrifter 

Johan Siöblads reglemente: Reglement, hvar efter Artollerie 
Bussarne wid Kongl Majtfs Artollerie, Inrijkes som Utrijkes 
böra informeras, 1690-1700. 

Landsarkivet i Lund (LLA) 
Östra Göinge häradsrätts arkiv 

Armemuseum (AM) 
Biblioteket med handskriftssamlingen 
Krigskollegium, utgående handlingar, excerptsamlingen 
Theodor Jakobssons anteckningar. Opublicerat manus 

Tekniska museet (TM) 
Sigurd Nauckhoffs arkiv 
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Tryckta källor 

Huruledes hädanefter kommer att förhållas med Krutprobe
ringen ... , reglemente avgivet den 8 juni 1737. 

Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Kollegii Instruktion för de till 
krutprobering commenderade Officerare. Gifven Stockholm 
den 30 junii 1831. 

Landshövdingeberättelserna för Kristianstads län. 
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Militär eller civil? 

Kungatjänare och våldsverkare före profes
sionaliseringen >i-

MATS HALLENBERG 

Inledning 
Böcker om staten och den byråkratiska maktapparatens ut
veckling fyller många hyllmeter i forskningsbibliotek världen 
över. En dominerande huvudlinje har varit att spåra de institu
tioner vi ser idag - regering, riksdag, ämbetsverk tillbaka i ti
den och förklara deras uppkomst. Statens historia blir på så vis 
lika med dess institutioners. 

En närbesläktad forskningstradition sätter ämbetsmännen, 
det byråkratiska fotfolket, i fokus. Nyckelordet här är profes
sionalisering: när får vi pliktmedvetna statstjänare som verkar 
enligt fastställda regler och inte bara är beroende av kungens 
nycker? Definitionerna av vad som skall betraktas som profes
sionella ämbetsmän varierar, men även här handlar forsk
ningen om att spåra moderna förebilder bakåt i tiden. Resulta
ten blir inte sällan negativa: de historiska aktörerna framstår 
som ofullkomliga prototyper som inte lever upp till teoretiker
nas krav. 

Samtidigt går det inte att förneka att framväxten av stora, 
byråkratiska institutioner och ämbetsmannakårer har haft en 
avgörande betydelse för hela samhällets utveckling. Inte minst 
gäller detta krigsmakten under tidigmodern tid {omkring 1500-
1800). Militärhistoria har under de senast decennierna fått en 
allt större plats när det gäller att förklara både statens och hela 

* Artikeln är baserad på ett föredrag hållet vid Svenska militärhistoriska
kommissionens årsmöte den 19 mars 2002. Texten har vuxit fram
under som ett resultat av de diskussioner jag fört med fil mag Ingvar
Sjöblom, som tackas varmt tack för alla synpunkter.
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samhällets utveckling. Historiesociologer som Charles Tilly och 
Brian Downing har velat förklara hela Europas historia utifrån 
furstarna behov att skapa effektiva krigsorganisationer. 1 I 
Sverige har forskare talat 0111 en militärstat under 1600-talet, en 
välorganiserad maktapparat med ett enda övergripande syfte: 
att styra över så mycket som möjligt av samhällets resurser till 
krigsmakten. 2 

För svenska historiker har 1600-talet varit den "hetaste" pe
rioden när det gäller att studera statsförvaltningens ursprung, i 
synnerhet vad gäller den civila delen. De stora ämbetsverken 
skapades genom Axel Oxenstiernas omorganisation av förvalt
ningen, och det är från denna tid forskarna har möjlighet att 
studera någorlunda "professionella" civilämbetsmän.3 Vad 
krigsmakten beträffar har forskningen 0111 professionalisering 
kunnat föras tillbaka till 1500-talet genom Gunnar Arteus ar
bete 0111 Vasasönernas krigsbefäl.4 Arteus finner här belägg för 
att åtminstone de inhemska armeofficerarna under 1500-talets 

1 "War roade the state, and the state roade war". Tilly, Charles: Coer
cion, Capital, and European States, AD 990-1990. Blackwell, Oxford 
1990. Downing, Brian: 111e Military Revolution and Political Change. 
Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. Prin
ceton University Press, 1992. Om krig och statsbildning se även Con
tamine, Philippe (ed): War and Competition between States. Claren
don, Oxford 2000 (i serien The origins of the modern state in Europe, 
13th-18th centuries). 

2 Lindegren, Jan: "Den svenska militärstaten 15 60-1720 ", i Magtstaten 
i Norden i 1600-tallet och dens sociale konsekvenser. Rapporter til 
den XIX nordiske historikerkongres. Odense 1984. Nilsson, Sven A: 
De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle. 
Uppsala 1990. Se även Arteus, Gunnar: Krigsmakt och samhälle i fri
hetstidens Sverige. Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1982. 

3 Gaunt, David: Utbildning till statens tjänst. En kollektivbiografi av stor
maktstidens hovrättsauskitltanter. Uppsala 1975. Lövgren, Anna-Brita: 
Handläggning och inflytande. Beredning, föredragning och kontrasig
nering under Karl XI:s envälde. Lund 1980. Norrhem, Svante: Upp
komlingarna. Kanslitjänstemännen i 1600-talets Sverige ocb Europa. 
Umeå 1993. Frohnert, Pär: Kronans skatter och bondens bröd. Lokal
förvaltningen och bönderna i Sverige under Frihetstiden. Lund 1993. 

4 Arteus, Gunnar: Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalise
ring och social förändring under Vasasönemas regering. Probus, 
Stockholm, 1986. 
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sista hälft tog avgörande steg mot att bilda en professionell 
yrkeskår. Det mesta tyder på att krigsmakten låg före den civila 
förvaltningen i specialiseringsgrad. 5

Den här artikeln ska inte handla om professionalisering, utan 
istället om vad som fanns innan de professionella krigs- och 
ämbetsmannaorganisationerna utvecklades. I min doktorsav
handling behandlade jag Vasakungarnas fogdar, "den civila lo
kalförvaltningen", och fann att fogdarna i hög utsträckning 
sysslade med militära uppgifter.6 I det följande ska jag argu
mentera för att det under första delen av 1500-talet inte fanns 
någon klar åtskillnad mellan "krigsmakten" och den "civila" 
förvaltningen, utan att de båda egentligen var en och samma 
organisation. Distinktionen civil-militär skulle uppstå först se
nare. 

Gustav Vasas trotjänare - skyttarna som 
blev fogdar 
En januaridag 1537 samlades frälset från de svenska landska
pen till mönstring i Linköping. Kung Gustav var själv på plats för 
att inspektera de närvarande adelsmännen och kontrollera deras 
utrustning. Sedan medeltiden var den svenska adeln befriad från 
skatt, "frälse", i utbyte mot att det ställde upp med häst och rust
ning när kungen så krävde. Rusttjänsten var graderad efter 
förmåga, så att de främsta adelsmännen med stora egendomar 
ställde upp med sina följen, bestående av flera beridna män. De 
enklare lågfrälsemännen rustade själva för sina enstaka gårdar. 
Denna rusttjänstplikt hade under senmedeltidens ständiga fejder 
nästan blivit bortglömd, men Gustav Vasa ville återuppliva 
systemet och låta adeln göra skäl för sin skattefrihet. 7 

5 En sådan jämförelse finns hos Göransson, Göran: Virtus Militaris. 
Officersideal i Sverige 1560-1718. Lund 1990: s 62-64. 

6 Hallenberg, Mats: Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och 
statsbyggande under tidig Vasatid. Symposion, Stockholm/Stehag 2001. 

7 Sörensson, Per: "Adelns rusttjänst och adelsfanans organisation 1521-
1680", i Historisk tidskrift 1922. Nilsson, Sven A: Krona och frälse i 
Sverige 1523-1594. Rusttjänst, länsväsende, godspolitil<, Lund 1947: 
s 18-50. 
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Närvarande vid mönstringen i Linköping var flera av rikets 
ledande aristokrater med sina följen: marsken Lars Siggesson 
(Sparre), lagmannen i Östergötland Holger Karlsson (Gera), 
ståthållaren på Kalmar slott Måns Johansson (Natt och dag), 
Ture Trolle, herre till Bergkvara, och så vidare.8 Likaså fanns 
ett stort antal lågfrälsemän där för att visa upp sina vapen och 
rustningar. Men ytterligare en stor grupp beväpnade män 
mötte upp: kungens hovmän och skyttar, män som redan var 
inlemmade i den kungliga organisationen, och liksom adeln ut
gjorde en viktig del av rikets försvar. 

Vad var dessa skyttar för några? I Kulturhistoriskt lexikon 
för nordisk medeltid beskrivs de som "specialiserade yrkessol
dater till häst", vilka kunde vara både frälse och ofrälse. I rang 
räknades de näst efter väpnarna, det vill säga lågfrälsemännen.9

Arvo Viljanti, som ingående studerat Gustav Vasas krigsorgani
sation, visar att kungen tidigt insåg att den svenska adeln inte 
räckte till för att fylla behovet av ryttare. 1536 beslutades att 
alla män som förmådde utrusta häst och ryttare skulle erbjudas 
lön i kläde och pengar, förutom fritt borgläger och fodring un
der hela året. Här frångick man det äldre systemet, där husbon
den själv skulle hålla med häst och rustning till de ryttare som 
tjänstgjorde för kläde och pengar. 10 

Gustav Vasa hade redan en skara svenner och hovmän, vilka 
var stationerade på slott och gårdar runt om i riket. I och med 
de nya åtgärderna hoppades kungen förstärka denna militära 
infrastruktur. Om vi granskar längderna från Linköping finner 
vi att en stor del av de närvarande ryttarna, nästan en tredjedel, 
tycks ha varit besoldningsryttare. Dessa skulle, till skillnad från 
de formellt oberoende adelsmännen, ägna hela sin tid åt att 
tjäna kungen. De var förlagda vid slott och kungsgårdar runt 
om i riket, och som ingående i kungens "gård" löd de under 

8 Rusttjänstlängden från mönstringen finns tryckt i Historiska hand
lingar 3, s 1-11. 

9 Swanto, Seppo: "skytt" i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medel
tid. 

10 Viljanti, Arvo: Gustav Vasas ryska krig 1554-1557. Del I. Åbo 1957: 
s 75f. 
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speciella regler, den s k gårdsrätten. Dessa män utgjorde en 
kärna i den växande kungliga organisationen. 

Bland de namngivna skyttarna i Linköping återfinns flera be
kanta namn, som snart skulle avancera inom den kungliga or
ganisationen. Nils Hogenskild, en småländsk lågfrälseman, ut
sågs samma år till fogde på norra Öland. Siffred Jönsson tjänst
gjorde först som dennes fogdesven, och var därefter under tret
tio år kungens fogde på samma ö. Mats Påve och Anders Broke 
placerades likaså på Öland, medan Kristoffer Bagge blev land
bofogde i Värend.11 Gustav Vasa tycks ha utnyttjat härmönst
ringen till att finna lämpliga ämnen till fogdar. Väl på plats 
kunde han själv bedöma vilka av karlarna som kunde duga till 
tjänsten. 

Som nykorad kung i ett rike som genomlidit många och 
långa inbördeskrig var Gustav Vasa tvungen att ständigt arbeta 
för att stärka sin ställning. Det gällde att hålla sig väl med de 
gamla, etablerade eliterna, och samtidigt bygga upp en egen 
maktbas av trogna tjänare. Kungen försökte därför knyta till 
sig unga adelsmän genom att erbjuda dem en plats vid sitt hov. 
Från 1520-talet kom en generation adelsmän att fostras under 
kungens vingar, och flera av dessa hamnade senare på nyckel
poster i den kungliga organisationen. Måns Svensson (Somme), 
Peder Hård, Gustav Olsson (Stenbock) och Gustav Fincke är 
exempel på män som följde denna väg. 12

Bland kungens hovmän märktes inte bara lovande adelsyng
lingar, utan också en större grupp ofrälse eller lågfrälse. Ett 
nedslag i räntekammarböckerna år 1532 ger vid handen en rad 
namn som snart skulle placeras ut som fogdar i landskapen. 
Hovtjänare som Joen Stallsven, Erik Svenske, Nils Götesson, 
Jakob Bagge och ytterligare något dussin till, fick under 1530-
talet sådana uppdrag.13 Vår iakttagelse från mönstringen i 
Linköping tycks alltså vara generellt giltig: Gustav Vasa 

11 Jämför Almquist, Johan Axel: Den civila lokalförvaltningen i Sverige 
1523-1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. Bd 4. 
Norstedt, Stockholm 1922-1923. 

12 Om Gustav Vasas hov se Antohoni, Eric: "Finländare i hovtjänst hos 
Gustav Vasa", i Historisk tidskrift för Finland 1968. 

13 Räntekammarboken 1532, Riksarkivet (RA). 
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rekryterade fogdar främst bland sina hovmän och skyttar. 
Dessa personer verkade i kungens närhet och fick rimligen en 
grundläggande militär utbildning vid något av slotten. 

Under Gustav Vasas regeringstid skulle antalet fögderier mer 
än fyrdubblas - vid hans död verkade drygt 200 fogdar i riket. 
Detta medförde förstås att kopplingen till kungen blev svagare. 
Inte ens Gustav Vasa kunde personligen välja ut alla kandida
ter. Men systemet att rekrytera fogdar bland de militära grup
perna bestod. Flera av kungens drabanter - hans livgarde i 
Stockholm fortsatte som fogdar i landskapen.14 Av de 124 
skyttar som nämns i ett löneregister för Svealandskapen 1552 
har närmare hälften varit, eller skulle komma att bli, fogdar. 15 

Hertig Erik försökte några år senare fylla en hel rad vakanta 
fogdeposter med skyttar från Västergötland.16 Rekrytering av 
militärer till den civila förvaltningen förekom alltså i alla land
skap under hela Gustav Vasas regeringstid. Kung Gustav hand
plockade folk inte bara till höga positioner, utan även till de 
lägre befattningarna inom lokalförvaltningen. 

Fogdarnas militära funktioner 

Hur kom det sig då att man så gärna ville använda rikets mili
tära elit som fogdar? Vad var det i fogdens uppdrag som krävde 
en utpräglad militär kompetens? Här är det frestande att ta till 
en teoretisk förklaring: Allt skatteuttag bygger i grunden på 
våld, och inflödet av resurser till staten kan bara garanteras 
med hjälp av vapen. 17 Om vi accepterar denna tes är fogdarnas 
militära roll uppenbar, men hur väl stämmer den egentligen 
med källorna? 

14 Barkman, Bertil C:son: Kungl. Svea Livgardes historia. Band I. 1523-
1560. Stockholm 1937: s 342. 

15 Nils Vesperssons register på fogdarnas valborgslön anno 52. Kamma
rens löningsregister, Uppland, RA. 

16 Forssell, Hans: Sveriges inre historia från Gustaf den förste med sär
skildt afseende på förvaltning och ekonomi. Bd 1. Stockholm 1869: s 
36. 

17 Elias, Norbert: Från svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar. Del 
Il av Norbert Elias civilisationsteori. Atlantis, Stockholm 1991: s 254-
282. 
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Vi kan lätt finna stöd i litteraturen för att fogden var en våld
sam man. Karlfeldt skaldade en gång: 

Fogden, befallande och hård: 
Han lurar på ditt välstånd, din arvedel och gård 

På hans tid hade fogdarna sedan länge slutat bära vapen, men 
de uppfattades fortfarande som någonting hotfullt. Flyttar vi 
oss tillbaka i tiden blir bilden tydligare. Den landsflyktige bis
kopen Olaus Magnus satt vid mitten av 1500-talet i Rom och 
beskrev de nordiska folkens historia. I hans verk finns två illus
trationer som visar fogden i arbete. Den första, placerad under 
rubriken "om goda och hederliga fogdar", visar en fogde som 
rider med sitt följe. Hans karlar är beväpnade och fogden håller 
i något som bör vara en stridshammare.18 Detta var främst ett 
tecken på hans värdighet men användes också för att näpsa 
uppstudsiga undersåtar med.19 Den andra bilden, som jag valt 
som omslag till min avhandling, visar en fogde med tre beväp
nade tjänare som tar emot böndernas skatteuppbörd. Här är 
rubriken "om tyranniska fogdars hårdhet och utpressningar" 
och på bilden utstrålar också fogden hot och auktoritet. Han 
och hans karlar är alla beväpnade, med stridsyxa eller långa 
spjut. De sträcker symboliskt ut sina händer efter böndernas 
säckar med varor eller pengar. 20

Det är intressant att både den rättrådige och den girige fog
den beskrivs som ledare för ett beväpnat följe. Det är inte vap
nen i sig som är onda, tyranniet uppstår när de används för att 
utpressa befolkningen. För Olaus Magnus var det självklart att 
en fogde skulle vara beväpnad. I boken finns ytterligare en 
skildring som understryker detta: när bönderna belägrar och 
bränner ner en förhatlig fogdes borg. Fogden har här förskan
sat sig i sitt militära fäste, som nu belägras av upproriska bön-

18 Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken. Andra delen. Uppsala 
1912: åttonde boken, tjugusjätte kapitlet, s 90. 

19 Om stridshammaren, se Bruhn Hoffmeyer, Ada: "ceremonivåben" i 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Fogden Joen Stallsven 
ställdes 154 l inför rätta för att ha använt sin stridshammare till att 
misshandla en bondson. Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, 
s 369f. 

20 Olaus Magnus, Historia, s 91. 
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En fogde med sitt beväpnade följe, enligt Olaus Magnus. Fogdarna, "vilka 
äm såsom strålar, utsända av solen", skulle tillse att rättvisa och trygghet 
rådde i alla landsändar. Men Olcws Magnus ger flera exempel på hur fog
dar blivit förblindade av girighet och ondska, vilket gått ut över befof k
ningen. 

der.21 Det hela är som hämtat från någon av Engelbrektsfejdens 
kraftmätningar mellan allmogen och kung Erik av Pommerns 
hatade fogdar. 

Fogdens borg var under medeltiden en viktig del av rikets po
litiska geografi. Borgarna var stödjepunkter för det bepansrade 
rytteriet, som med sin överlägsna styrka kunde dominera det 
omkringliggande landskapet. Fogden var den som förde befäl 
över krigsfolket på kungens borg, och såg till att kräva in de 
skatter som krävdes för att försörja garnisonen, Naturligtvis 
skulle han också vidarebefordra eventuellt överskott till 
kungen,22

21 Olaus Magnus, Historia. Andra delen, elfte boken, sextonde kapitlet, 
s 243f. 

22 Lönnroth, Erik: Statsmakt och statsfina11s i det medeltida Sverige. Stu
dier över skatteväsen och länsförvaltning. Göteborg 1940. Fritz, Bir
gitta: Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434. Almqvist 
& Wiksell, Stockholm 1972. Lindqvist, Thomas: Plundring, skatter 
och den feodala statens framväxt. Organisatoriska tendenser i Sverige 
unde1· övergången från vikingatid till tidig medeltid. 2. uppi. Uppsala 
1990. 
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Denna struktur skulle till stor del svepas undan av senmedel
tidens blodiga konflikter. Ett flertal borgar förstördes av Engel
brekt och ytterligare några föll offer i kampen mellan riksföre
ståndare och unionskungar. När Gustav Vasa valdes till kung 
saknade flera landskap borganläggningar. Det var nödvändigt 
att hitta andra metoder för att skapa en fungerande politisk 
kontroll i det vidsträckta riket. Till på köpet hade den svenska 
adeln blivit kraftigt decimerad under krigen. Kungen var redan 
från början hänvisad till att stödja sig på män av enklare ur-
sprung. 

Detta innebar inte att fogdarnas militära funktioner blev 
mindre viktiga, snarare tvärtom. Som kungens ombud skulle 
fogdarna upprätthålla lag och ordning, och befästa den nya re
gimens legitimitet. Det skedde i stor utsträckning vid tingen, 
böndernas plats för rättsskipning och för politiskt handlande. 
Fogdarna skulle driva in skatter, och samtidigt försäkra kungen 
om allmogens stöd. För att demonstrera den nya regimens auk
toritet var det nödvändigt att agera med vapen i hand. Fogdens 
beväpnade följe skulle utgöra en påminnelse om var makten 
fanns och att den hade kapacitet att följa upp ord med hand
ling. 

Häradsfogden åtföljdes således ständigt av sina beväpnade 
svenner, som regel ett halvdussin personer. I mer känsliga om
råden, som vid smålandsgränsen kunde fogdens följe bestå av 
upp till 20 personer. Fogdarna och deras beväpnade karlar 
fungerade både som reguljär ordningspolis och som ett slags 
militära reservtrupper. Man hade ansvaret för att brottslingar 
arresterades och dömdes, liksom för övervakningen av kungens 
politiska motståndare. När det drog ihop sig till konflikt ut
gjorde fogdarna, tillsammans med frälse, en lokal insatsstyrka 
som snabbt kunde sättas in för att möta hoten. Så skedde vid de 
talrika upproren under Gustav Vasas tid, men också vid inter
nationella förvecklingar. När den svenske kungen mobiliserade 
krigsfolk för att stödja danske kung Fredrik under den s k gre
vefejden, var det självklart att fogdarna och deras karlar skulle 
ingå i hären. Men när krigshandlingarna drog ut på tiden upp
stod problem: förvaltningen på hemmaplan fungerade inte när 
"cheferna,, befann sig på krigståg. Gustav Vasa tvingades 
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beordra sina fogdar att återvända hem till sina distrikt, men de
ras fogdekarlar fick vara kvar bland krigsfolket. 23

Den nya krigsorganisationen 

Systemet med beväpnade fogdar som skulle utöva ett "positivt 
tryck" mot allmogen, hade sina uppenbara begränsningar. Så 
länge bönderna inte gjorde gemensam sak satt kungens repre
sentant säker. Men om gränsen för vad allmogen kunde tåla 
överskreds kom saken i ett annat läge. Detta visas inte minst av 
utvecklingen under Dackefejden. Då Dackes månghövdade ska
ror uppenbarade sig vid tingsplatserna hade fogdarna inte 
mycket att sätta emot. Ett halvdussin fogdar slogs ihjäl under 
upproret och andra flydde hals över huvud. När kungens repre
sentanter väl flytt fältet kunde Dacke ta över "förhandling
arna", och fatta beslut i folkmenighetens namn. Militär styrka 
och politisk auktoritet gick således hand i hand. 

I Småland bröt den kungliga organisationen helt samman in
för Dackes upprorsstyrkor, men i de andra landskapen funge
rade systemet fortfarande. Gustav Vasa mobiliserade sina fog
dar och frälsemän att möta hotet från söder, och beordrade 
fogdarna att uppbåda nytt folk att förstärka de kungliga trup
perna. När det avgörande slaget mot Dacke utdelades var det 
likväl utländska legotrupper samt frälserytteriet som spelade 
huvudrollen. Smålandsfogdarna fick i uppdrag att städa upp ef
ter Dackes nederlag, och uppspana och nedkämpa kvarvarande 
motståndsmän. 24 

Gustav Vasas främsta lärdom av det stora bondeupproret var 
att den lokala, militära beredskapen måste förstärkas. Efter fej
den befalldes fogdarna att värva ytterligare krigsfolk, registrera 
dem i kungens tjänst och sedan hemförlova dem tills vidare. 
Kungen ville ha fler knektar, men de fick bli kvar hemma på 
sina gårdar så länge fogden visste hur han skulle få tag på dem. 
Iden påminner mest om ett bondeuppbåd i reserv, men bar med 

23 Brev till riksråden vid hären i Lund, Konung Gustaf den förstes regist
ratur (GIR) 1535, s 20. 

24 Om fogdarnas militära uppdrag under och efter Dackefejden, se Hal
lenberg, Kungen, fogdama och riket, s 166-171 samt s 194-202. 
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sig fröet till en stående arme. Det tycks inte ha varit svårt att 
värva folk till kungens tjänst, för tusentals nya knektar blev in
skrivna i rullorna.25

Kungens fogdar hade en nyckelroll när ett inhemskt infanteri 
skulle byggas upp. Det var de lokala befallningsmännen som 
visste var de kunde få tag i lämpligt folk. Dessutom var det fog
darna som tillsammans med adeln besatt den grundläg
gande militära kompetensen, och därför kunde lära upp de 
opolerade bondesoldaterna i "krigssaker". Tidigare hade man 
skickat folk till Stockholm för att instrueras av kämparna i 
Stockholmsfänikan, men i fortsättningen måste utbildningen 
ske på plats.26 Rekryterna behövde lära sig att hantera sina va
pen, men också att lyssna till order och uppföra sig som det an
stod en kungens krigsman. När så småningom särskilda hövits
män skulle utses för knektarna låg det nära till hands att välja 
någon av fogdarna i grannskapet. Fogden Nils Eskilsson i Vad
stena med omnejd värvade knektar i Östergötland och blev 
1548 hövitsman för en ny fänika.27 I Småland utnämndes Bengt 
Småsven och Nils Persson (till Holma) till knekthövitsmän re
dan 1545, och deras kollega "gamle" Nils Jönsson beordrades 
att bistå den nye hövitsmannen i Kalmar län, eftersom Nils var 
den som bäst kunde hantera bönderna i gränsområdet.28 

I takt med att hären växte tillsattes fler knekthövitsmän och 
kopplingen till fogdarna blev mindre tydlig. Men när kriget 
stod för dörren behövdes ytterligare förstärkningar. Såväl un
der ryska kriget 15 5 5 som under nordiska sjuårskriget var det 
fogdarna som skulle uppbåda bönderna i de direkt hotade om
rådena och leda dem i strid. Många fogdar fick också reguljära 
uppdrag som krigsbefäl. Under ryska kriget blev till exempel de 
tidigare östgötafogdarna Nils Eskilsson och Erik Svensson hö
vitsmän över flottan i Helsingfors. Dalafogden Hans Persson 
följde med sina nyantagna knektar till Finland som hövitsman, 

25 Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s 201. Larsson, Lars-Olof: 
"Gustav Vasa och den nationella hären", i Scandia 1967. 

26 Om drabantkåren som utbildningsskola se Barkman, Svea livgarde 1, 
s 252-255. 

27 GIR 1547, s 479 samt s 558f. GIR 1548, s 95.
28 GIR 1545, s 441f. 
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och de finska fogdarna Mats von Klewen och Anders Nilsson 
(Sabelfana) tilldelades likaså militära befäl.29 Samma sak hände
vid krigsutbrottet 1563, då män som Mauritz Stake, Johan Sig
gesson och Mikkel Helsing utsågs till hövitsmän och lämnade 
sina civila uppdrag. En jämförelse med Gunnar Arteus kart
läggning av högre befälhavare i armen under 1560-talet visar 
att hela 40 % av dessa (22 av 55) tidigare tjänstgjort som fog
dar.30

Sjökrigsmakten utgjorde något av ett specialfall under 1560-
talet. 31 Till skillnad från trupperna till lands hade flottan inte
prövats under upproren eller ryska kriget, så det var ont om er
farna befäl som kunde tjänstgöra till sjöss. Erik XIV sökte fylla 
luckorna med framstående frälsemän, men dessa förslog inte 
långt när kriget snart trappades upp.32 Istället korn en rad fog
dar att befordras till skeppshövitsrnän. På de större skeppen 
placerades män som Sigfrid Jönsson (Husgavel), Knut Persson 
till Vi, Joen Karlsson (Blå Falk) och Sverkil Simonsson, vilka 
alla gjort karriär inom lokalförvaltningen. Dessutom kom flera 
fogdar som missbrukat sin ställning att omplaceras till flottan. 
Severin Jute, Torkel Bagge samt Jöns Trulsson på Brunnsbo 
hade samtliga stått anklagade inför kung Eriks höga nämnd 
innan de fick uppdrag som skeppshövitsmän. 33

Det står alltså klart att fogdarna alltsedan medeltiden haft 
viktiga militära funktioner, och att denna betydelse accentuera-

29 Hallenberg, Kungen, fogdarna och ri!cet, s 202-206. Om mobilise
ringen och krigsförloppet se Viljanti, Gustav Vasas ryska krig, s 402-
523. 

30 Arteus, Till militärstatens förhistoria, s 183f. 
31 Om den svenska flottan under 1500-talet se Glete, Jan: Warfare at Sea 

1500-1650. Maritime Conflicts and the transformation of Europe. 
Routledge, London 2000. 

32 Det var framför allt de högsta befälsposterna som Erik XIV sökte för
behålla adeln. Sjöblom, Ingvar: "Aristokrater eller långvägare? Befäl 
på 1500-talets örlogsskepp", i Aktuellt/Marinmuseum. Karlskrona 
1998. 

33 Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s 388f. En fullständig kart
läggning av sjöbefälen under tidig Vasatid kommer att presenteras i 
Ingvar Sjöbloms kommande doktorsavhandling vid Stockholms uni
versitet. 
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des ytterligare under Gustav Vasas regeringstid. Kungens fog
dar utgjorde kärnan i landförsvaret, och spelade en viktig roll i 
skapandet av ett inhemskt infanteri. Flera av dem avancerade 
vidare till höga befälsposter och kom senare att leda trupper i 
krig. På samma sätt fick många erfarna krigsbefäl i fredstid 
återgå till poster i lokalförvaltningen. De viktiga befattningarna 
som fogde på något av rikets slott tillsattes ofta med män som 
tidigare fört militärt befäl. Men det finns också flera exempel 
på hövitsmän eller ryttmästare som avslutat sin karriär som hä
radsfogdar. 

Lojalitet och auktoritet - en efterfrågad 
kompetens 
Sammanblandningen mellan militära och civila uppgifter har 
uppenbarligen varit total under mitten av 1500-talet. Att hoppa 
mellan posterna tycks ha varit regel snarare än undantag. Till 
och med en trotjänare som Mats Törne, son till fogden Olof 
Törne och i nära trettio år en av kammarens ledande räken
skapsexperter, inledde sin karriär som knekthövitsman på 
1550-talet och tjänstgjorde under kung Eriks tid både i flottan 
och som krigsöverste på fälttåg i Norge. 34 Kungamaktens tro
tjänare under tidig Vasatid verkar ha varit "generalister" sna
rare än "specialister", mångsysslare som kunnat rycka in och 
föra befäl var helst det har behövts. Inga uppdrag, från Små
land via Stockholm till ryska gränsen, tycks ha varit för svåra 
för att lösa. 

Som historiker är det lätt att ryckas med av källmaterialet, 
att leva sig in i aktörernas liv och låta sig imponeras av deras 
gärningar. Vi skall dock inte övervärdera komplexiteten i Gus
tav Vasas statsförvaltning. Trots allt rör det sig om ett begrän
sat antal personer, som alla mer eller mindre stod i direkt kon
takt med kungen personligen. Med tanke på den rudimentära 
utbildning som fanns att tillgå i Skandinavien så måste de flesta 
av Vasakungarnas ämbetsmän ha haft tämligen begränsade teo-

34 Mats Törnes militära karriär kan följas i Barkman, Svea Livgarde 1-2. 
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retiska kunskaper. Så vilken värdefull kompetens var det som 
dessa kungatjänare var i besittning av? 

Jag menar att de män som utgjorde stommen i Gustav Vasas 
statsbyggande - fogdar, krigsmän och ståthållare - i allt väsent
ligt var specialister på att befalla. Den samtida termen "befall
ningsman" illustrerar detta på ett utmärkt sätt.35 Förmågan att 
lyssna till och vidarebefordra order var avgörande för kunga
tjänarens duglighet. En befallningsman skulle inhämta kungens 
vilja och sedan se till att denna också blev verklighet. Om detta 
skedde med hjälp av några fogdesvenner, en hel knektfänika el
ler kanske ett fullrustat örlogsskepp hade mindre betydelse. 
Funktionen var i samtliga fall densamma. En kungens man 
skulle lyssna, lyda och sedan i sin tur kräva att bli åtlydd. 

Kommandostrukturen ser tämligen enkel ut på papperet, 
men i ett läge där det kunde ta flera veckor innan viktiga in
struktioner nådde fram krävdes i praktiken en betydande själv
ständighet och initiativförmåga. Men precis som kungens order 
skulle inhämtas skriftligen, måste de olika befallningsmännen 
kunna redovisa vilka åtgärder de vidtagit. Att vara befallnings
man var att bli skyldig kungen räkenskap - i praktiken att i ef
terhand visa att allt man gjort varit till kungens fördel. Häri låg 
inga skillnader mellan "civila" och "militära" ämbetsmän. Pre
cis som fogdarna skulle kunna hantera vapen, måste krigsbefä
len kunna hålla reda på manskap och förnödenheter och visa 
att man löst sina uppgifter till det bästa. 

Befallningsmännen var kungens personliga ombud och för
väntades handla på dennes direkta order. Detta kan lika gärna 
illustreras i moderna ledarskapstermer. Kungen blir då huvud
man i en organisation - "staten" - vars mål är att skaffa sig 
monopol på skatteuttag och legitimt våld i det svenska riket. 
Kungen leder själv organisationen, men för att verksamheten 
skall fungera tillsätter han ett stort antal "mellanchefer" som 
vardera skall ansvara för verksamheten i sin "division". Divi
sionen kan då vara ett geografiskt område, en produktionsan
läggning, eller en militär trupp. Mellanchefen handlar på upp-

35 Termen användes i samtiden både om fogdar, militära befälhavare, 
kungliga sändebud samt lägre lokala befattningshavare. Jämför 
Svenska Akademiens Ordbok. 
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drag av huvudmannen (eventuellt understödd av en bolagssty
relse/kammarförvaltning) och redovisar också verksamhetens 
resultat för denne. Han behöver inte vara expert varken på tek
nologi eller försäljningsmetoder, utan det viktiga är att han kan 
delegera order nedåt i organisationen och redovisa resultat 
uppåt.36 

Den kompetens som mellancheferna i 1500-talets statsför
valtning med nödvändighet måste besitta kan sammanfattas i 
två ord: lojalitet och auktoritet. En befallningsman måste vara 
lojal mot kungen. Han måste stå i ett personligt trohetsförhål
lande och helst vara en person som kungen kände och litade på. 
Detta var av yttersta vikt för Gustav Vasa, eftersom hans regim 
vilade på en bräcklig legitimitet och var omgiven av tänkbara 
fiender. Här hittar vi också skälet till att kungen handplockade 
sina skyttar och hovmän till uppdrag i provinserna: dessa var 
män som tränats och utbildats i den kungliga organisationen, 
och som kungen själv kunnat bilda sig en uppfattning om när 
han mött dem på mönstringar eller rusttjänstmöten. Samma 
skäl talade för att utse beprövade fogdar till militära chefspos
ter när krigsorganisationen växte. 

Återstår så själva befallandet: en kungens man måste kunna 
verkställa order och se till att bli åtlydd av andra. Auktoriteten 
hade sitt ursprung i den kungliga fullmakten, som i fogdens fall 
delegerade kontrollen av alla kungliga rättigheter - allt som 
kungen kunde kräva av sina undersåtar - till den lokale befall
ningsmannen. Men när fogden skulle omsätta kungens vilja i 
praktisk handling räckte det inte med ett påskrivet dokument. 
Han måste själv utstråla auktoritet och injaga respekt i sina un
derlydande. Motsvarande gällde naturligtvis för en knekthö
vitsman. En befallningsman på 1500-talet måste se till att få 
folk att göra saker som de annars inte skulle göra - det vill säga 
utöva makt, i kungens ställe. 37

Fogden hade att befalla inte bara över sitt militära följe, utan 
också över drängar och pigor på kungsgården. Dessutom skulle 

36 Jämför Chandler, Alfred D, Jr: Strategy and Structure. Chapters in the 
History of the Industrial Enterprise. MIT, Cambridge 1962. 

37 För definitioner av "makt" se Pettersson, Olof (red): Maktbegreppet. 
Carlsson, Stockholm 1987. 
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han, å kungens vägnar, befalla undersåtarna att fullgöra sina 
plikter mot överheten, och gärna lite till. Hans befogenheter var 
otydligt definierade, vilket gjorde det möjligt att tänja på grän
serna för det tillåtna. Samtidigt gällde det att inte driva maktan
språken för långt, utan backa i tid innan böndernas vrede ledde 
till allmänt uppror. Kungens krav skulle tillgodoses, men helst 
med list och lämpa så att buller och obestånd kunde undvikas. 

De stridbara kungatjänarna 

Den gängse bilden av fogden visar upp en tyrannisk och våld
sam girigbuk, med få eller inga försonande drag. Går vi till käl
lorna tycks denna schablonbild bekräftas. I böndernas klago
mål och besvärsskrifter återkommer ständigt skildringar av fog
darnas övergrepp och våldshandlingar.38 Allmogen vädjar till 
kungen om att få bli befriade från sin plågoande. Dessa fram
ställningar utgör naturligtvis partsinlagor, men jag vill ändå på
stå att de ligger nära sanningen. Fogdarna var våldsamma män, 
helt enkelt för att de måste vara det. Makt och auktoritet förut
satte tillgång till våldsmedel. Fogdarna, som representanter för 
den nya ordningen, måste kunna demonstrera sin förmåga att 
utöva våld för att avskräcka regimens belackare. Våldet var 
med andra ord strukturellt betingat. 

I samtida skildringar beskrivs kungens fogdar som personer 
med en påtagligt aggressiv självbild. Här möter vi män som 
skryter med att vara "en väldig kämpe"; som påstår sig frukta 
"varken gud eller människor"; och som menar sig vara tillsatta 
av kungen för att råda och regera efter eget huvud. Här finns 
också rötägg som far ut i hotelser mot bönderna, och lovar att 
lämna öde gårdar och gråtande änkor bakom sig. De här exem
plen handlar alla om organisationens "värstingar", de fogdar 
som gått för långt och också ställts till svars för detta. Men de 
egenskaper som dessa personer tillskrivs kunde, rätt utnyttjade, 
vara en tillgång för deras överordnade. En fogde och krigsman 
förväntades vara en person man inte gärna ville komma i bråk 
med. Jag vill hävda att den våldsamma framtoningen utgjorde 

38 Se Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket, s 369-378. 
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en viktig del av fogdens auktoritet, och var ett nödvändigt in
strument för att driva kungens krav gentemot allmogen. 

1500-talets kungatjänare besatt alla en grundläggande mili
tär kompetens. De kunde hantera sina vapen och utöva ett ef
fektivt ledarskap över både knektar och arbetsfolk. En fogde
post var dock extra känslig: här konfronterades befallnings
mannen med självmedvetna bönder som var vana vid att råda 
över sig själva. Konflikterna kom därför upp till ytan på ett helt 
annat sätt än när ledarskapet utövades internt inom den statliga 
organisationen. Kopplingen mellan fogdarnas våldsdåd och de
ras krigiska färdigheter var tydlig även för undersåtarna. I be
svären kunde bönderna föreslå att en fogde som hotat dem med 
stryk skulle få bruka sina hårda metoder mot rikets fiender 
istället för mot den fattiga allmogen. 39

Hur förhåller sig denna kungatjänarnas aggressiva självbild 
till senare tiders officersideal? Att kunna skrämma sin omgiv
ning till underkastelse har nog ansetts vara en nyttig egenskap 
hos militära befäl långt fram i tiden. Å andra sidan torde för
mågan att följa instruktioner och handla enligt vedertagna reg
ler ha värdesatts väl så högt i senare tiders mer byråkratiska 
krigsorganisationer. Det stora utrymme för självsvåldigt age
rande som fanns i 1500-talets samhälle, där både bönder och 
herremän var beredda att ta till vapen för att försvara sin rätt, 
befordrade med all säkerhet ett våldsförhärligande manlighets
ideal. I sin bok om krigsmakten under Vasasönerna diskuterar 
Gunnar Arteus hur de långa krigen i slutet av 1500-talet kan ha 
påverkat krigsbefälens mentalitet. Han pekar på två tänkbara 
förändringar: dels framväxten av en kåranda, ett starkare kam
ratskap, dels ett tydligare främlingskap inför det civila samhäl
let, vilket resulterade i fler övergrepp på civilbefolkningen.40 Ur 
mitt perspektiv framstår övergreppen på civila snarare som ty
piska för en äldre period, då en kungens man förväntades 
bruka våld för att driva sin vilja igenom. Den som tillhörde 
kungens "gård" under tidigt 1500-tal var rimligen ytterst med
veten om sin särställning i samhället. 

39 Allmogens besvär, Liejärvi socken, Tavastehus län 1574. 
40 Arteus, Till militärstatens förhistoria, s 54f. 
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Göran Göransson har försökt att rekonstruera det svenska 
officersidealet under Vasatid och karolinsk tid. För detta syfte 
har han använt sig av adelsspeglar, "Amterbticher" samt lik
predikningar över framstående krigsmän. Resultatet är inte sär
skilt tillfredsställande officersidealet blir här bara en uppräk
ning av en rad allmänmänskliga dygder som fromhet, mod, 
rättfärdighet, trohet, flit, förstånd, och så vidare.41 Detta åter
speglar snarast ett klassiskt, aristokratiskt bildningsideal och 
har rimligen mycket lite att göra med vad som i praktiken kräv
des av ett dugligt krigsbefäl.42 De litterära källor Göransson an
vänt har samtliga befunnit sig på långt avstånd från den mili
tära verkligheten. 

En mer jordnära skildring av vad som formade krigsmannens 
karaktär under 1500-talet finns i Gunner Linds stora arbete om 
den danska hären. Lind pekar på existensen av en internationell 
soldatkultur under 1500-talet, vilken skulle leda sitt ursprung 
till de italienska och tyska legoförbanden. Kännetecknande för 
den tidens krigsmän var en stark inre sammanhållning och en 
känsla av utanförskap gentemot det omgivande bondesamhäl
let. Som soldater lydde de under särskilda krigsartiklar och skil
des därför ut från den civila rättsgemenskapen. Lind karakteri
serar soldatkulturen som "hyperprofessionell" och i ständig 
konflikt med det etablerade samhällets normer.43

I denna äldre knektgemenskap finner vi bakgrunden till 
1500-talets våldsamma kungatjänare. Gustav Vasa kom till 
makten med hjälp av tyska legotrupper och de utländska elit
förbanden utgjorde länge kärnan i den svenska krigsmakten. 
De inhemska skyttarna och hovmännen tjänade sida vid sida 
med sina utländska yrkesbröder, och lydde liksom de under 

41 Göran Göransson, Virtus Militaris, t ex s 82-84 och s 110-112. 
42 Om adelsideal se Englund, Peter: Det hotade huset, Adliga föreställ

ningar om samhället under stormaktstiden. Atlantis, Stockholm 1989. 
Eriksson, Bo: "Oeconomia - en lära om social ordning och samman
hållning. En diskussion kring greve Per Brahe d ä:s Oeconomia eller 
Hushållsbok för ungt adelsfolk", i Renässansens eliter. Maktmännis
kor i Italien och Norden. Red: Dahl, Gunnar och Österberg, Eva. 
Nordic Academic Press, Lund 2000. 

43 Lind, Gunner: Hceren och magten i Danmark 1614-1662. Odense 
1994: s 134-137 samt s 386f. 
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Vid Västerås riksdag 1527 fattades ett beslut - den s k Västerås recess -
vilket i sitt verkställande innebar att kyrkans ekonomiska och militära 
maktställning bröts, till förmån för kungamakten. Denna detalj ur den 
allegoriska Gripsholmssviten 0111 Gustav Vasas seger över den katolska 
kyrkan sägs visa de militära rustningar som kungen kunde göra efter riks
dagen. 

kungens särskilda jurisdiktion. De ofrälse eller lågfrälse svenska 
hovmännen hade säkerligen mer gemensamt med sina utländ
ska yrkesbröder än med den inhemska aristokratin. I det dag
liga umgänget med stridserfarna krigsmän var styrka och mod 
förmodligen betydligt högre skattade än de traditionella kristna 
dygderna. 

Den internationella soldatkulturens specifika drag bör också 
kopplas till 1500-talets föreställningar om manlighet. I ett sam
hälle där det statliga rättsväsendet var svagt utbyggt var det 
nödvändigt att själv kunna försvara sin rätt, och detta måste 
ofta göras på ett handgripligt sätt.44 Modern forskning om 

44 Jämför här Ågren, Maria: Att hävda sin rätt. S)11ten på jordägandet i

1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd. Stockholm 
1997: s 191-201. Ylikangas, Heikki: "What happened to Violence? 
An analysis of the Development of Violence from Medieval Times to 
the Early Modern Era Based on Finnish Source Material", i Five Cen
turies af Violence in Finland and the Baltic Area. Ohio State Univer
sity Press, Columbus 2000: s 56-64. 
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manlighet har visat att denna under äldre tid var intimt för
knippad med en benägenhet att ta till våld då man utsattes för 
verkliga eller upplevda oförrätter.45 På samma vis ansågs man
lighet av tradition vara krigsmannens främsta egenskap. Åsa 
Karlsson menar exempelvis att det uteslutande var militärer 
som hyllades för sin manlighet under den karolinska epoken. 
De civila statstjänarna tillskrevs istället mer stillsamma dygder 
som flit och rättrådighet. Det var bara i krig som det gavs möj
lighet att bevisa sin manlighet.46 Kopplingen manlighet - våld 
militär heder var med all säkerhet ännu starkare under 1500-ta
let, då den civila byråkratin fortfarande var outvecklad.47 

Forskningen har påvisat stora förändringar i manlighetsidea
let under tidigmodern tid. Från att ha betonat självsvåld och 
aggressivitet så förändras idealbilden till att istället lyfta fram 
kontroll och självbehärskning som essentiella komponenter i 
manligheten. 48 Denna förändring sker parallellt med en civilise
ring av hela samhället, där det vardagliga våldet så småningom 
blir allt mer sällsynt. Statens roll i denna utveckling är omtvis
tad - civiliseringsprocessen kan lika gärna ha varit initierad un-

45 Asmussen, Susan D: "Manligheten och det sociala systemet under den 
tidigmoderna perioden", i Berggren, Anne Marie (red): Manligt och 
omanligt i ett historiskt perspektiv. Forskningsrådsnämnden, Uppsala 
1999. 

46 Karlsson, Åsa: "En man i statens tjänst. Den politiska elitens manlig
hetsideal under det karolinska enväldet 1680-1718", i Berggren, Anne 
Marie {red): Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. Forsk
ningsrådsnämnden, Uppsala 1999. Se även Karlsson, Mikael: "Den 
manlige Karolinen. Manlighetsideal i den karolinska armen", i Karo

linska förbundets årsbok 2000. 
47 Gunnar Artens menar att officerarnas koppling till manliga dygder gav 

dem en högre status i 1500-talets samhälle. Arteus, Till militärstatens 
förhistoria, s 92-94. 

48 Ekenstam, Claes m fl: Rädd att falla. Studier i manlighet. Gidlund, 
Stockholm 1998. 
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derifrån, av människorna själva.49 Vad krigsmakten beträffar 
har utvecklingen vad gäller exercis och disciplin under 1600-ta
let tveklöst befordrat ett mer "modernt" officersideal.50 Det jag 
vill framhålla här är att statsmaktens villkor var radikalt annor
lunda under tidigt 1500-tal. För att etablera ett fungerande po
litiskt styre var man tvungen att verka enligt det äldre samhäl
lets normer. Ett aggressivt och våldsförhärligande manlighets
ideal var då ett utomordentligt viktigt maktinstrument för den 
växande statliga organisationen. 

Gustav Vasas tid skall ses som en etableringsfas för den mo
derna staten. Efter senmedeltidens splittring ställde sig den 
unge kung Gustav i spetsen för en organisation med anspråk på 
att beskydda rikets invånare, upprätthålla lag och ordning samt 
erbjuda politisk stabilitet. Staten tog därmed på sig uppgifter 
som förut hade ombesörjts av diverse regionala och lokala in
stitutioner. Samtidigt var Gustav Vasa med stor sannolikhet 
den mest illegitime härskare som landet dittills hade skådat. I 
ett sådant läge måste kungens ombud på gräsrotsnivå kunna 
demonstrera att de behärskade de nödvändiga våldsmedlen. 
Våldet måste manifesteras innan det blev accepterat som sta
tens monopol. Detta är förklaringen till att samma egenskaper 
var gångbara hos både fogdar och krigsbefäl. I grunden var de
ras uppgifter desamma: att med största möjliga tydlighet före
träda den nya regimens maktanspråk. 

49 I Sverige har främst Johan Söderberg argumenterat för en civilisering
underifrån. Jarrick, Arne och Söderberg, Johan (red): Människovärdet 
och makten. Om civiliseringspmcessen i Stockholm 1600-1850. 
Stockholmia, Stockholm 1994. Söderberg, Johan: Våld och civilisering 
i Sverige 1750-1870. 2. uppi. Podium, Stockholm 1999. För en mer 
positiv syn på statens roll se Ylikangas "What Happened to Vio
lence?" samt Karonen, Petri: "A Life for a Life versus Christian 
Reconciliation. Violence and the Process of Civilisation in the King
dom of Sweden, 1540-1700", båda i Five Centuries of Violence in 
Finland and the Baltic Area. Columbus 2000, 

50 Göransson, Virtus militaris, särskilt s 91-97. 
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"Civiliseringen" av lokalförvaltningen 

Vad jag här har beskrivit är en tämligen rudimentär organisa
tion, där kopplingen till kungen och den yttre auktoriteten var 
avgörande för ämbetsmännens duglighet. Under 1500-talets se
nare del kom detta att förändras. Krigsmakten, som fram till 
och med Gustav Vasas tid varit ett tillfälligt lantförsvar som 
mobiliserades när fara hotade, blev i och med de stora krigen 
en allt mer permanent organisation. Processen tog fart under 
det nordiska sjuårskriget, som direkt följdes av Johan III:s 
ryska krig. Stridsförbanden svällde snart till att omfatta tusen
tals soldater. När armen och flottan började operera på långva
rig basis krävdes en fastare organisation, och så småningom be
fäl med specialkompetens. 

Det skulle dröja innan det inrättades en formell teoretisk offi
cersutbildning i Sverige. Inte heller fanns moderna befälshierar
kier eller organiserade regementen före 1600-talet. Gunnar Ar
teus har visat att den svenska krigsmakten ändå genomgick en 
professionalisering under Vasasönernas tid. Krigsbefälen tjänst
gjorde kontinuerligt och skaffade sig en gedigen praktisk erfa
renhet. De uppbar lön även i fredstid och tilldelades ofta förlä
ningar som extra "pensionsförmån". Mot slutet av 1500-talet 
uppträdde krigsbefälen även som en korporation, som visste att 
försvara sina egna intressen och som tidvis kom att utgöra ett 
eget stånd vid riksmötena.51

I takt med att krigsbefälen professionaliserades uppstod en 
klyfta mellan militär och civil förvaltning som inte funnits där 
under första hälften av 1500-talet. Det blev allt mer ovanligt att 
fogdar kallades in för att leda militära styrkor. Av Karl IX:s hö
gre befäl var det knappt en tiondel som hade en sådan bak
grund. 52 De lokala befallningsmännens huvuduppgift kom 
i stället att bli försörjningen av de egna truppstyrkorna vilka 
ofta befann sig långt därifrån. Rent ekonomiskt underordnades 
samhället krigsmaktens krav. De väpnade styrkorna var statens 

51 Arteus, Till militärstatens förhistoria. Nilsson, Sven A: På väg mot 
militärstaten. Krigsbefälets etablering i den äldre Vasatidens Sverige. 
Uppsala 1989: s 23-34. 

52 Jämför Arteus, Till militärstatens förhistoria, s 186-188. 
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främsta maktinstrument, både externt och internt. Statens in
flytande i lokalsamhället vilade inte längre enbart på fogdarna 
och deras följen. Om en fogdetjänst på Gustav Vasas tid var en 
snabb väg till framgång, så var det vid sekelskiftet 1600 krigs
makten som erbjöd den största äran och de bästa karriärbeting
elserna. 

Krigsmakten gick i spetsen för specialiseringen av den stat
liga förvaltningen. Under Johan III:s tid gjordes också försök 
med att föra över driften av bergsbruken till (utländska) specia
lister. Denna politik skulle slå igenom på allvar först under 
1600-talet. Genom Axel Oxenstiernas reformer skapades så 
småningom en fast byråkratisk organisation, med centrala, re
gionala och lokala förvaltningsnivåer samt med tydligt avgrän
sade förvaltningsgrenar. Mångsysslarnas tid var definitivt förbi. 

Fogdarna, som utgjort stommen i Gustav Vasas statsbyg
gande, korn att degraderas från kungens personliga ombud till 
underordnade uppbördsspecialister. När förhållandet mellan 
statsmakt och allmoge blev stabilare och parterna kommit fram 
till gemensamma ramar för den politiska interaktionen, be
hövde fogdarna inte längre skramla med vapen när skatterna 
skulle krävas in .. För att anknyta till den franske sociologen 
Pierre Bourdieus begreppsvärld så var det manifesta våldet inte 
längre ett nödvändigt verktyg för att upprätthålla auktoritet. 
När statens våldsmonopol accepterats av alla räckte det nor
malt för ämbetsmännen att utöva ett mer symboliskt våld. 53

Fogdarna kunde så småningom avväpnas. Redan Karl IX för
sökte (av ekonomiska skäl) begränsa deras följen till två fogde
svenner och en skrivare. 54 I Axel Oxenstiernas statsförvaltning 
fördes ansvaret för politisk kontroll och militära resurser defi
nitivt över på andra händer. 

53 Med begreppet "symboliskt våld" vill Pierre Bourdieu främst fånga 
samhällets ideologiförmedling via skolväsendet. För en introduktion 
till Pierre Bourdieus tankar på svenska: Broady, Donald: Sociologi och 
epistemologi. Om Pierre Bourdieus författatskap och den historiska 
epistemologin. 2. uppl. Högskolan för lärarutbildning, Stockholm 
1991. 

54 Kung Karls förordning 8 december 1606, tryckt i Styffe, Carl Gustaf 
(utg): Samling af instructionet för högre och lägre tjenstemiin vid 
landt-regeringen i Sverige och Finnland. Stockholm 1852: s 40f. 
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Jag har här beskrivit den tidiga Vasatidens förvaltning som 
utpräglat förprofessionell. Gustav Vasa byggde upp en organi
sation av trogna kungatjänare, som skulle företräda den nya re
gimen i alla sammanhang. Lojalitet, personlig bindning till 
kungen och auktoritet, förmåga att ge order och bli åtlydd, var 
de viktigaste kvalifikationerna för dessa män. Deras ledarskap 
kunde lika gärna utnyttjas bland bönderna på tinget, knektarna 
på slottet som på ett av kungens örlogsfartyg. De måste kunna 
bruka vapen för att demonstrera att kungen menade allvar, och 
att han besatt resurser att både beskydda och straffa. När en 
stark centralmakt skulle byggas upp efter århundraden av poli
tisk splittring, var våldet ett lika självklart som nödvändigt 
medel. Därför fanns heller inget utrymme för att skilja mellan 
civilt och militärt. Alla kungens män var kunniga i krigssaker 
och visste att de var pliktiga att redovisa sin verksamhet för sin 
överordnade. 

Ska vi betrakta det här som något rudimentärt och främ
mande, fullkomligt väsenskilt från den moderna statsförvalt
ningens principer? Jag vill tvärtom hävda att här finns rötterna 
till den väl fungerande enhetsstat vi känner från historikernas 
skildringar av stormaktstiden. Gustav Vasa var tvungen att 
skapa legitimitet för sin, i grunden närmast revolutionära, re
gim. För att lyckas med detta tillsatte han fogdar runt om i ri
ket, vilka skulle kräva in resurser men också förhandla med all
mogen och förankra kungens politik. Kung Gustav såg behovet 
av att knyta nya medarbetare till den statliga tjänsten, och hans 
kontaktnät växte med tiden. Rikets invånare vande sig vid att 
ha staten som direkt motpart, och andra lojaliteter och konkur
rerande maktcentra sköts i bakgrunden. Staten ställde krav 
men erbjöd samtidigt nya arenor för protester och motinfly
tande. 

En professionalisering av ämbetsmannakåren blev snart nöd
vändig, men när denna process väl satts igång tycks den ha gått 
anmärkningsvärt snabbt. I själva verket innebar utvecklingen 
under Vasasönerna knappast något kvalitativt brott. Den stat
liga organisationen hade redan under Gustav Vasas tid skaffat 
sig en dominerande position i samhällslivet - därefter handlade 
det om i vilket syfte detta inflytande skulle användas, och till 
vems fördel. 
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Indelningsverkets militära boställen 

Vad vet vi egentligen? 

GÖRAN ULVÄNG 

Det yngre militära indelningsverket, Sveriges militära organisa
tion från 1680-talet fram till 1800-talets slut, har genom åren 
intresserat många forskare. Under i synnerhet de sista tre de
cennierna har det publicerats ett mycket stort antal avhand
lingar, uppsatser och artiklar om indelningsverket som organi
sation och om dess anställda.1 Som en följd av denna omfat
tande forskningsinsats är idag kunskapsläget om indelningsver
kets historia också förhållandevis gott. Som Gunnar Arteus och 
Lars Ericson visat i forskningsöversikter finns det emellertid 
vissa områden som ännu framstår, för att använda Ericsons 
formulering, som "vita fält". 2

Ett av dessa "vita fält", som både Arteus och Ericson fram
håller som ett viktigt framtida forskningsområde, är indelnings
verkets ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden på re
gional och lokal nivå. 3 Sådan forskning saknas förvisso inte, 
men studiernas varierande kvalitet, disparata frågeställningar 
samt ojämna fördelning geografiskt och kronologiskt medför 
att det är svårt att få grepp om de allmänna, mer generella för
hållandena. Det saknas därför fortfarande grundläggande kun
skap om officerarnas och soldaternas liv och leverne, deras 

1 Arteus, Gunnar: "Svensk militärhistorisk forskning under 1900-talet", 
i Militärhistorisk tidskrift 1985. 

2 Arteus (1985); Arteus, Gunnar: "Några frågor för forskningen om det 
yngre militära indelningsverket", i Med spade och gevär. Rapport från 
symposium om det militära indelningsverket, Axevalla 1988. Krigsar
kivet, Stockholm 1989: s 10-13; Ericson, Lars: "Forskning kring det 
yngre militära indelningsverket igår - idag - imorgon", i Militärhisto
risk tidskrift 1987. 

3 Ericson (1987), s 122ff; Arteus (1989), s 9ff. 
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verksamhet på boställen och torp, liksom om den militära orga
nisationens interaktion med det omgivande civila samhället. 

Den här uppsatsen syftar till att försöka sammanfatta forsk
ningsläget avseende indelningsverkets officersboställen. Jag 
skriver "försöka", för det har genom åren publicerats åtskilligt 
i ämnet och det är fullt möjligt att jag inte lyckats överblicka 
hela fältet. Det är emellertid av stort intresse att göra en sam
manfattning av vad som skrivits, och detta av främst två anled
ningar. För det första så har det de senaste åren gjorts en del 
studier av boställenas ekonomiska funktion, där boendet och 
brukandet stått i fokus, och dessa studier har delvis förändrat 
bilden av boställena som ekonomiska enheter, vilket ger upp
hov till nya frågor.4 För det andra så är det av intresse att för
söka sammanfatta vad som skrivits om boställenas bebyggelse. 
Flertalet av de studier som gjorts av boställen har kretsat kring 
just deras arkitektur- eller bebyggelsehistoria, och även på detta 
område har det skett en hel del ny forskning.5

Avsikten är också att diskutera boställena mot bakgrund av 
den agrara utvecklingen under 1700- och 1800-talen. Under 
dessa sekler genomgick det svenska samhället omfattande 
förändringar, både politiskt och ekonomiskt. En mycket viktig 

4 

5 

Se t ex Fredriksson, Berndt: "Folk och försvar. Agrarsamhället och det 
militära indelningsverket i Närke 1680-1901 ", i Från bergs/ag och 
bondebygd 1997; Danielsson, Peter: "På Götruda sergeantsboställe en 
majdag år 1837. En pilotstudie i militära husesynsprotokoll", i Att 
komma till tals. Nedslag i den nordiska historiens vardagslunk och 
konflikter. Rapporter från Växjö universitet. Humaniora, 5. Växjö 
1999; Ulväng, Göran: Landsberga gård. Rapport till RAÄ om Lands
bergas ägare, brukare, jordbruk och bebyggelse 1690-1880. Stencil. 
2001 (2001a); och Ulväng, Göran: "Majorsbostället Gryta. Ett mili
tärhistoriskt byggnadsminne sett genom syneprotokollen 1698-
1881 ", i Uppland 2001 (2001c). 
Se t ex Granmark, Margareta: "Överstebostället Gran och Överste
löjtnantsbostället Böleå vid Västerbottens regemente", i Karolinska 
förbundets årsbok 1988; Gerhardsson, Björn: "Boställen och karak
tärshus. Något om boställssystemet i Örebro län och dess avveckling 
under 1800-talet", i Från bergs/ag och bondebygd 1997; Ulväng, 
Göran: "Landsberga gård - ett översteboställe ritat av Tessin", i Med
delande. Armemuseum 1997, nr 57. Stockholm 1998; Ulväng (2001a); 
Ulväng (2001c); Danielsson (1999). 
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del av detta var det som idag brukar benämnas den agrara 
revolutionen. I korthet innebar den ett kraftigt ekonomiskt 
uppsving, som inte bara ledde till ökat välstånd för befolk
ningen i gemen utan även till ökad marknadsintegration, urba
nisering och i slutändan även industrialisering. Liksom all sam
hällsförändring bestod den av en mängd olika samverkande 
faktorer. I stora drag har man velat se två parallella processer. 
Dels en institutionell där lagar och förordningar gradvis ut
vecklades för att underlätta för en produktionsökning, som 
exempelvis stärkt äganderätt, skiftesstadgor, avskaffandet av 
handels- och skråtvång m m, dels en agrar som innefattade 
ökad produktion, arbetsdelning, specialisering och marknads
integration. Den agrara processen omfattade också en kraftig 
befolkningsökning i kombination med nyodling, jordskiften, 
förbättrade odlingssystem, nya typer av redskap och grödor, 
samt social skiktning och regional specialisering. 6

Det är väl känt att indelningsverket som skattesystem spelade 
en stor roll för det ekonomiska uppsvinget, åtminstone inled
ningsvis. De till mantalet fastlåsta skatterna bidrog till att skat
tetrycket hölls på en relativt låg nivå, vilket gynnade framförallt 
jordbruk:arna.7 Däremot är kunskapen begränsad vad gäller 
den agrara revolutionens påverkan på boställenas och officerar
nas ekonomi. 

Uppsatsen är disponerad i tre avsnitt. Det första kretsar kring 
frågorna om boställena som boplats, lantbruk och lönehemman 
för officerarna, medan det andra behandlar boställenas bebyg
gelse. Uppsatsen avslutas sedan med några reflektioner över bo
ställenas historia och utveckling. Innan dess vill jag bara göra 
en kort redogörelse för indelningsverket och dess boställen. 
Vad var ett boställe, hur uppstod de, och hur skulle de fungera? 

6 För en sammanfattning, se Gadd, Carl-Johan: Det svenska jordbrukets 
historia. Bd 3. Den agrara revolutionen. 1700-1870. Natur och kul
tur/LT, Stockholm 2000; eller Magnusson, Lars: Sveriges ekonomiska 
historia. Stockholm 1996. 

7 Magnusson (1996), s 204ff. 
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Indelningsverkets boställen8

De militära boställena utgjorde en mycket central del av indel
ningsverket. Det var där officerarna skulle vara bosatta och be
driva jordbruk, vars avkastning skulle utgöra officerarnas lön. 
Bakgrunden till införandet av en ny militär organisation var de 
erfarenheter som gjordes i kriget 1675-1679 när man upp
täckte svårigheterna med att samla en välrustad och välutbil
dad arme. Vid riksdagen år 1682 beslutades att införa en för
bättrad version av det redan existerande indelningsverket, det 
s k nya indelningsverket, vars grundide var att en stor del av 
den militära personalen skulle få sin avlöning från ett på förväg 
bestämt antal gårdar. Redan det äldre indelningsverket var ba
serat på hemmansförläningar och räntor, men det var först med 
den nya organisationen som det hela genomfördes mer konse
kvent och enhetligt. I grund och botten handlade det om ett helt 
nytt skattesystem, vars bas utgjordes av i princip alla jordägare 
i landet. 

En grundförutsättning för indelningsverkets genomförande 
var den reduktion av framförallt högadelns gods som genom
fördes av Karl XI med riksdagens hjälp. De indragna hemma
nen utgjorde basen i indelningsverkets organisation. Office
rarna tilldelades särskilda boställen medan ryttarnas och solda
ternas försörjning ordnades av rusthållare och rotebönder, som 
skulle hålla med torp och persedlar. Fördelarna med den nya 
organisationen var att armens personal fick sin utkomst av den 
jord som brukades vilket besparade kronan stora kontantutgif
ter. Den nya organisationen infördes gradvis från och med 
1680-talet, men segslitna förhandlingar på regional och lokal 
nivå, liksom ofredsåren i början av 1700-talet, medförde att 
systemet inte konsoliderades förrän i början på 1720-talet. 

De boställen som officerarnas skulle bebo och bruka var be
lägna inom de regioner där manskapet var bosatt. Avsikten var 
att officerarna skulle ha nära kontakt med sina förband, delvis 
för att snabbt kunna mobilisera i händelse av ofred, men också 
för att kunna ha kontroll över sina underordnade. Boställenas 

8 Detta avsnitt är i huvudsak baserat på Ericson (1987), Fredriksson 
(1997) och Gerhardsson (1997). 
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storlek var avpassade efter officerarnas grad och lönenivå. Det 
högre befälet tilldelades därför ofta indragna säterier, medan 
det lägre fick hålla till godo med vanliga kronohemman. För 
kompaniofficerarna var lönen oftast densamma som avkast
ningen från gårdens jordbruk. Regementsofficerarna - överstar, 
överstelöjtnanter och majorer - hade vanligen också extra rän
tor från skatte- och kronohemman, samt kronotionde. Kavalle
riets boställen skulle dessutom erhålla tjänstehästar från sär
skilda hästehemman. Löneskillnaderna kunde vara enorma, 
inte minst beroende på att regementsofficerare kunde uppbära 
lön från dubbla boställen, som både regementsofficerare och 
kompanichefer. 

Varje boställe skulle vara försett med nödiga hus i såväl man
gård som ladugård. Förutom en manbyggnad skulle det också 
finnas bostäder för tjänstefolk och ekonomibyggnader som var 
avpassade för produktionen. Bebyggelsen reglerades genom bo
ställsförordningar, som angav normerna för byggnaders storlek 
och utseende. I synnerhet manbyggnaderna för de högre office
rarna var kringgärdade av bestämmelser; de skulle uppföras en
ligt särskilda, av Kungl Maj:t godkända, typritningar. Office
rarna var ålagda att sköta sina boställen väl, vilket kontrollera
des regelbundet av kronan genom syner. Vid dessa fördes nog
granna protokoll där alla förslag på reparationer och 
ombyggnader, samt kostnaderna för dessa, noterades. Hade 
innehavaren misskött gården fick han erlägga böter till efterträ
daren. 

Under loppet av 1700- och 1800-talen genomgick indelnings
verkets organisation vissa förändringar. Frågan om dess funk
tionalitet som krigsorganisation diskuterades tidvis livligt. Dess 
starka koppling till det civila samhället medförde emellertid att 
mer genomgripande förändringar var svåra att genomföra. 
Vissa politiskt starka grupper i samhället - däribland rusthål
larna som var särskilt gynnade av skattesystemet - motsatte sig 
därför större förändringar. Redan under 1700-talet skedde 
dock en viss uppluckring av lönesystemet, inte minst beroende 
på att nya tjänster tillkom vars löner inte kunde knytas till sär
skilda boställen. Från och med nu infördes kontantlöner i en 
allt större utsträckning och genom en lönereglering år 1833 de
cimerades antalet boställen kraftigt. Detta innebar att endast 
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regementschefen, majorerna, kompanicheferna, fanjunkarna 
och två underofficerare skulle ha boställen, medan övriga er
höll kontantlön. Regementsofficerarna fick inte heller längre 
inneha boställen som kompanichefer. Övertaliga boställen kom 
i och med reformen att arrenderas ut. År 1875 avskaffades sys
temet för gott, och man övergick till kontantlön för officerarna. 

Boendet, jordbruket och inkomsterna 
De boställen som tilldelades officerarna skulle inte endast gene
rera ett överskott till innehavarens löning utan även fungera 
som bo-ställe i ordets bokstavliga mening. Det var också Karl 
XI:s uttryckliga vilja att officerarna skulle vara bosatta på sina 
boställen, vilket framgår av bevarad brevväxling.9 De enda un
dantagen som brukar omnämnas är för perioden före 1720, 
samt efter 1830-talet då systemet började upplösas. 

Av flera författare har också boställena uppfattats främst 
som en boendeform och det har utifrån denna uppfattning for
mulerats en rad tankar om innehavarnas verksamhet på sina 
gårdar. Ofta förekommande påstående är att officerarna gene
rellt sett varit föregångsmän på en rad områden: de skall ha va
rit ledande administratörer i lokalsamhället, driftiga jordbru
kare som introducerade nya redskap och odlingssystem, och 
deras boställen påstås ha utgjort kulturella centra på landsbyg
den.10 

9 Schwerin, Hans Hugold von: Skånska herrgårdar efter Roskildefreden. 
En konsthistorisk undersökning av den Skånslw herrgårdsarkitelau
rens utveckling efter provinsens övergång till Sverige och fram till det 
nittonde seklets inbrott. Borelius, Lund 1932: s 283; Fredriksson 
{1997), s 23. 

10 Hofren, Manne: "Indelningsverkets boställen", i Svenska Kulturbilder
V. Stockholm 1935: s 134; Cederlöf, Olle: "Indelningsverkets militära
torp och boställen", i Meddelande. Armemuseum, 36. Stockholm
1976: s 82; Cederlöf, Olle: "Gryta majorsboställe, en kulturhistorisk
studie", i Uppland 1991; Westerberg, Lennart: "Jämtlands militärbo
ställen", i ]ämten 1987; Arteus (1989), s 12f; Ericson, Lars: Svenska
knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Histo
riska media, Lund 1997: s 159f.
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Att många officerare verkligen har bebott sina boställen sta
digvarande och fungerat som lokala entreprenörer torde inte 
vara svårt att finna belägg för.11 De senaste åren har emellertid 
några forskare börjat ifrågasätta den traditionella uppfatt
ningen. En av dem är Berndt Fredriksson som med hjälp av 
husförhörslängder och syneprotokoll kartlagt flera boställen i 
Närke i hänseendet boende- och brukningsförhållanden. Han 
menar att officerarna inte nödvändigtvis bebodde sina bostäl
len, och inte heller brukade dem. Detta leder naturligtvis till en 
rad följdfrågor. För om officerarna inte nyttjade sina boställen 
för boende eller som brukningsenhet måste man dels diskutera 
boställenas roll som lönehemman, dels ifrågasätta uppfatt
ningen om officerarnas roll i lokalsamhället. 

Boendet 

Utgångspunkten för Fredrikssons studier är egentligen indel
ningsverket som skattesystem och dess betydelse för bondeeko
nomin. För att försöka komma åt de ekonomiska förhållan
dena på boställena har han kartlagt boende- och brukningsför
hållandena vid tre enheter: överstebostället Åkesberg, kaptens
bostället Via samt furirs bostället Perstorp, alla belägna i Närke. 
Han konstaterar att förhållandena varierade ganska mycket 
mellan de olika boställena. De kunde brukas av innehavarna 
själva, men de kunde också vara utarrenderade i sin helhet eller 
drivas med hälftenbruk, vilket innebar att innehavaren och bru
karen satsade halva utsädet var, brukaren stod för arbetet och 
skörden delades lika. Att officerarna faktiskt hade alternativa 
brukningsmöjligheter framgår också av en redovisad brevväx
ling mellan Karl XI och regementschefen Reinhold Rehbinder. 
Men, skrev Karl XI, en förutsättning för utarrendering eller 
hälftenbruk var att officerarna var bosatta på sina hemman så 
att de kunde hålla noggrann uppsikt över driften. Enda undan
taget var i krigstid, då officerarna hade möjlighet att arrendera 
ut jordbruket. 12 

11 Se tex Svartengren, Einar: Svenska officersboställen i Västerbotten. 
Torsby 1934; och Svartengren, Einar: Militära boställen i Norrbottens 
län. Stockholm 1943. 

12 Fredriksson (1997), s 23. 
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Av Fredrikssons studie framgår emellertid att det måste ha 
förelegat en viss diskrepans mellan föreskrifter och tillämpning. 
Han kan nämligen visa att flera officerare avstod från att bo
sätta sig på sina anvisade hemman. Överstebostället Åkesberg 
var endast bebott av sina innehavare under perioden 1720 till 
1790, samt omkring 1840. Däremellan var det utarrenderat till 
lägre officerare och senare även till bönder. Kaptensbostället 
Via innehades även det av överstarna på Åkesberg, då det var 
kompanichefsboställe, men det var aldrig bebott av överstarna 
överhuvudtaget. Gården var istället uppdelad i sex bondgårdar 
om ½ mantal vardera, vars innehavare gjorde dagsverken på 
Åkesberg. På furirsbostället Perstorp bodde furirerna mer sta
digvarande under åren 1743 till 1875, men det var dessförin
nan utarrenderat till bönder eller drevs med hälftenbruk.13

Utifrån sina resultat menar Fredriksson att indelningsverkets 
utveckling kan delas in i fyra olika skeden: uppbyggnadsperio
den under 1680- och 1690-talen, krigsåren fram till 1720 då 
systemet i princip raserades, den "klassiska perioden" mellan 
1720 och 1800-talets början och slutligen avvecklingsfasen un
der 1800-talet.14 Fredrikssons tes om en relativt tidig avveck
lingsfas bekräftas också av Björn Gerhardsson i en annan studie 
av Närke. Han har funnit att det redan vid 1833 års löneregle
ring var relativt få boställen som beboddes av sina innehavare: 
av Närkes 72 boställen var då endast 41 besatta av inneha
varna medan de övriga var utarrenderade till antingen lägre of
ficerare eller bönder. År 1876 var systemet i princip helt upp
löst med endast fyra av 48 boställen bebodda av sina office
rare.15 

Så långt förhållandena på några boställen i Närke, som alltså 
visar på en ganska kort "klassisk period" på omkring 100 år. 
En liknande studie av några boställen i Uppland visar att den 
"klassiska perioden" kunde vara än mer begränsad i tid och in
skränka sig till endast några få decennier! Så var fallet på över
stebostället Landsberga och majorsbostället Gryta. Landsberga 
beboddes endast under perioden 1720 till 1770, samt omkring 

13 Fredriksson (1997), s 24ff. 
14 Fredriksson (1997), s 61f. 
15 Gerhardsson (1997), s 93f. 
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år 1800, och Gryta mellan åren 1720 och 1760, samt kring 
1800-talets mitt.16 En äldre studie av kaptensbostället Skutt
unge, också det i Uppland, uppvisar ett liknande mönster.17 

Resultaten från Närke- och Upplandstudierna tyder på att 
den traditionella uppfattningen om boställena som en boende
form måste nyanseras. 18 Det är naturligtvis omöjligt att utifrån 
så här få exempel komma till några mer generella slutsatser och 
det är mycket troligt att det fanns stora regionala och lokala 
skillnader vad gäller boende- och brukningsformer, liksom mel
lan olika typer av boställen. En bearbetning av uppgifterna i 
Einar Svartengrens undersökningar i Norrbottens och Väster
bottens län visar exempelvis att innehavarna där bebodde sina 
boställen under hela 1700-talet fram till 1800-talets mitt, då 
borgare och bönder övertog dem.19

Jämför man förhållandena i Uppland och Närke med de i 
Norrbotten och Västerbotten verkar det dock finnas vissa 
mensamma drag. Generellt sett verkar exempelvis majors-, 
överstelöjtnants- och översteboställen förlorat sin roll som bo
plats på ett tidigare stadium i Uppland från 1770-talet, i 
Närke från 1790-talet och i Västerbotten från och med 1820-
talet - än exempelvis fänriks- och furirsboställen, där inneha
varna ofta satt kvar fram till 1800-talets mitt. Orsakerna till 
dessa skillnader kan vi ännu bara spekulera i och jag kommer 
återkomma till detta längre fram när jag diskuterar jordbruket 
och inkomsterna. 

16 Ulväng (2001c), s 59. 
17 Steen, Birger: "Det gamla kaptensbostället i Skuttungeby. Vad syne

protokollet och mantalslängder berätta", i Uppland 1957; Ulväng 
(2001c). 

18 Det skall dock tilläggas att nämnda undersökningar är gjorda efter 
uppgifterna i husförhörs- och mantalslängder, vilka främst avslöjar var 
personerna var skrivna, men inte nödvändigtvis var de i själva verket 
bodde. I de högre samhällsskikten var det under 1700- och 1800-talen 
vanligt förekommande med säsongsvist boende, där herrgårdarna 
beboddes sommartid, medan vintrarna tillbringades i städerna. Vad 
detta får för konsekvenser för resultaten är emellertid svårbedömt. 
Vissa officerare kan ha varit skrivna i städerna, men periodvis bott på 
sitt boställe, andra kan varit skrivna på bostället men bott annorstädes. 

19 Svartengren (1934) och (1943). 
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Men vilka var de då som bebodde och brukade boställena i 
innehavarnas frånvaro? Ja, som redan antytts var det i Mellan
sverige inte ovanligt att boställena var utarrenderade till lägre 
officerare. På både Åkesberg, Landsberga och Gryta var det 
vanligen kaptener och löjtnanter som stod som arrendatorer 
medan de lägre officersboställena i större utsträckning var bru
kade av bönder. Men flera boställen har tidvis skötts med hälf
tenbruk eller helt och hållet av bönder. 

Jordbruket och inkomsterna 

Boställenas avkastning var naturligtvis av stor betydelse för 
innehavarna, eftersom den helt eller delvis utgjorde officerarnas 
löning. Men hur de ekonomiska förhållandena sett ut på bo
ställena och hur de förändrades i samband med den agrara re
volutionen är i det närmaste helt outforskat. 

Gunnar Artens menar att de förbättrade jordbrukskonjunk
turerna under 1700-talet, med stigande spannmålspriser som 
följd, medförde att officerarnas inkomster steg kraftigt. Anled
ningen till detta var att de inkomster officerarna hade från sina 
boställen i form av jordbruksprodukter inte drabbades av den 
inflation som uppstod i samband med högkonjunkturen. Uti
från detta, menar han, skulle det vara intressant att undersöka i 
vilken mån officerarna investerade sitt kapital, om det gick till 
konsumtion eller till investeringar i till exempel jordbruket. Ar
tens håller själv för troligt att en stor del av investeringarna gick 
till just agrara förbättringar. Officerarna hade generellt sett ett 
stort intresse av jordbruk och genom deras bildningsnivå, deras 
sociala position och den "företagaranda" de besatt, kunde de 
vara "förkämpar för agrarpolitiska reformer". De förbättrade 
villkoren för jordbruket kan även ha lett till att många office
rare valde att avstå från befordran för att istället bo kvar på bo
stället och utveckla jordbruket.20

Artens funderingar är intressanta och hans antagande om 
kraftigt ökade inkomster för officerarna är inte orimligt. Det är 
väl känt att bönderna under samma tid fick en högre levnads
standard till en del tack vare de till mantalet fastlåsta skat-

20 Arteus (1989), s 10f. 
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tema samt den tilltagande inflationen - och troligen gäller även 
detta andra grupper i samhället.21 Men som framgick av det 
förra avsnittet var det på flera boställen inte innehavarna som 
bedrev jordbruk, utan andra. Kanske mest iögonfallande i det 
avseendet var de uppländska boställena, där innehavarna redan 
under 1700-talets andra hälft började arrendera ut sina gårdar. 

Syftet med det här avsnittet är att se närmare på boställenas 
jordbruk och deras lönsamhet. Det finns ännu ytterst få studier 
som behandlat ämnet i fråga, vilket troligen beror på de svårig
heter som är förknippade med att utreda den här typen av frå
gor. För att komma åt lönsamheten på enskilda boställen skulle 
det exempelvis behövas både personliga räkenskaper och gårds
räkenskaper, men sådant källmaterial är mycket sällsynt och 
dessutom svårtolkat.22 Som Berndt Fredriksson visat är dess
utom fallgroparna många vid studiet av 1700- och 1800-talens 
ekonomiska strukturer. Man måste ta ett helhetsgrepp där hän
syn tas till både produktion, konsumtion, sparande och skatter 
på hushållsnivå. Sambandet mellan dessa faktorer är mycket 
komplicerat. Som exempel anger han att höjda skatter kunde 
kompenseras med ökningar i produktionen, vilket i praktiken 
innebar ett oförändrat - eller till och med minskat skatte
tryck. Förändringar i skatterna behövde inte heller påverkat 
varken skattetrycket eller sparandet eftersom exempelvis mins
kad skatt kunde tas ut i ökad konsumtion.23

Det finns emellertid en möjlighet att åtminstone få fram de 
stora dragen i boställenas ekonomiska utveckling, och det är 
med hjälp av det officiella källmaterialet i form av syneproto
koll, mantalslängder, kyrkobokföringsmaterial, bouppteck
ningar m m. Det finns redan nu några studier där sådant käll
material kommit till användning, och dessa får bilda utgångs-

21 Magnusson (1996), s 205. 
22 Gårds- och personliga räkenskaper är behäftade med en rad källkri

tiska problem. I synnerhet 1700- och det tidiga 1800-talets räkenska
per är med sin blandning av natura- och penninghushållning mycket 
svårtolkade, och det är ofta svårt att beräkna mängden utfört arbete. 
Dessutom är ofta gränserna mellan gårdarnas och de personliga räken
skaperna oklara, vilket försvårar analyserna. 

23 Fredriksson (1997), s 53f. 
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punkt för diskussionerna i det här avsnittet. Boställena är de re
dan omnämnda Åkesberg med Via i Närke, Landsberga och 
Gryta i Uppland samt Götruda förarboställe utanför Kalmar, 
som studerats av Peter Danielsson.24 Det skall betonas att inte
någon av dessa studier innehåller fullständiga analyser av lön
samheten, utan det är framförallt jordbruket och driftsfor
merna som berörts. 

Överstebostället Åkesberg var säteri före indelningen till bo
ställe, och enligt bestämmelserna skulle innehavaren även fort
sättningsvis njuta säterifrihet för sitt hemman. Detta innebar 
även att innehavaren var befriad från en rad skatter och påla
gor.25 Gården var relativt stor, tre mantal, och till sin driftform 
fungerade den som ett vanligt gods. Vid 1700-talets mitt fanns 
på huvudgården innehavarens hushåll omfattande elva perso
ner, nio pigor och sex drängar. Vid sidan av denna arbetsstyrka 
fanns sex torpare på gården samt sex bönder och fyra to�pare 
på kaptensbostället Via, vilka alla gjorde dagsverken på Akes
berg. Under loppet av 1700- och 1800-talet expanderade jord
bruket på Åkesberg och Via. Vid 1700-talets början hade de 
båda gårdarna sammanlagt 20 hektar åkermark, vilket vid mit
ten av 1800-talet hade vidgats till drygt 60. Vid samma tid
punkt uppgick ängsmarken till 125 hektar och förmodligen var 
den betydligt större i början av 1700-talet, eftersom nyodlingen 
vanligen gick ut över just ängs- och betesmarker. Åkesberg 
drevs ännu i slutet av 1800-talet med drängar, pigor och tor
pare. En övergång till statardrift diskuterades men blev aldrig 
av. 

Åkesberg beboddes och drevs fram till 1793 av sina inneha
vare och brukades även senare tidvis av dem. Perioden efter 
1793 dominerades dock av arrendatorer: en löjtnant, en slotts-

24 Fredriksson (1997); Ulväng (2001a); Danielsson (1999). Svartengren 
(1934) och (1943) har även behandlat jordbrukets utveckling, men 
uppgifterna där är så disparata att det är svårt att utläsa hur utveck
lingen sett ut under en längre tid. 

25 Fredriksson (1997), s 24ff. Fredriksson påstår att de även hade rätt till 
dagsverken från de inom frihetsmilen liggande bondehemmanen, men 
så var inte fallet enligt Dahlström, Svante: "Anteckningar om militära 
boställen 1681-1809", i Hembygden 1914: s 9. 
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byggmästare, en fanjunkare, ett par kaptener och slutligen en 
byggmästare och en bonde. Utifrån uppgifterna i studien går 
det tyvärr inte att avgöra vilka som nyodlade eller anlade torp, 
och vi har inte heller någon kunskap om djurhållningen på går
den, eller hur utvecklingen såg ut i förhållande till andra gårdar 
i omgivningen. Men Åkesberg är ett bra exempel på hur drifts
formerna kunde se ut på ett större boställe. Bättre belysta ur 
jordbrukssynpunkt är de följande boställena, vilkas utveckling 
dessutom kan jämföras med den på omkringliggande gårdar.26 

Landsberga var precis som Åkes berg ett säteri innan det drogs 
in och indelades till översteboställe vid Upplands regemente.27 

Gården var en av de största i Uppland, omfattande hela tio 
mantal, och den var belägen i en slättbygd där man var speciali
serad på spannmålsodling. Under hela 1700-talet bestod gården 
av tre brukningsdelar: huvudgården på fyra mantal, där själva 
bostället var beläget, en by med 4-5 gårdar på sammanlagt fem 
mantal samt 11-12 torp på ett mantal. Bönderna och torparna 
gjorde dagsverken på huvudgården, där arbetet leddes av en in
spektor som under sig även hade en trädgårdsmästare, ett par 
drängar och några pigor. Tidvis fanns även <leja, kusk och en 
snickare på gården. I hushållet hos innehavaren eller arrenda
torn fanns ibland lakejer och jungfrur. 

Arealen på huvudgården utgjordes vid 1700-talets början av 
drygt 60 hektar åkermark, vilken gradvis ökade genom nyod
ling. Under i synnerhet 1800-talet vidgades arealen kraftigt, se
dan det gavs möjlighet att odla upp de sanka ängsmarkerna på 
gården. I slutet av 1800-talet hade huvudgården en åkerareal 
på hela 280 hektar. Det var dock inte endast nyodlingen som 
ökade huvudgårdens areal, utan det faktum att hela byn och 
flera av torpen inkorporerades och lades i sambruk med huvud
gården. I böndernas och torparnas ställe anställdes statare, det 
vill säga arbetare med lön in natura. Under 1800-talets andra 
hälft skedde också en satsning på ökad animalieproduktion, 

26 Ulväng, Göran: Böndernas hus. Den agrara bebyggelsen i sydvästra 
Uppland under 1700- och 1800-talen. Licentiatuppsats i ekonomisk 
historia, Uppsala universitet 2001 (20016). 

27 Ulväng (2001a). 
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vilken tidigare inte spelat så stor roll på gården. Vid 1700-talets 
början fanns på gården 20 kor och vid 1800-talets slut 84 kor. 

Jordbruket på Landsberga synes ha utvecklats i samma takt 
som på många av de andra godsen i området. Det skall dock 
framhållas att det inte var innehavarna som i första hand stod 
för satsningarna på jordbruket. Som jag redogjort för tidigare 
innehades bostället endast korta perioder av sina överstar 
åren 1720 till 1770 samt omkring år 1800 - och bland dem är 
det få som dokumenterat har gjort större investeringar i driften 
på gården. Nej, de stora jordbrukssatsningarna stod arrendato
rerna för och då i första hand en löjtnant Holmberg som arren
derade bostället perioden 1818 till 1852. Det var under hans 
tid som byn och torpen inkorporerades, de stora nyodlingsar
beten genomfördes och en övergång till animalieproduktion på
börjades. Det skall dock tilläggas att övergången till stordrift 
genom inkorporering inte på något sätt var unik i denna bygd. 
Det skedde på samtliga gods under perioden 1780 till 1850 
som en del i intensifieringen av driften. 

På Gryta majorsboställe som tillhörde Livregementets drago
ner, även det ett säteri, såg utvecklingen något annorlunda ut.28

Bostället som sådant var på fyra mantal och bestod av en hu
vudgård på två mantal, samt två bondgårdar och fyra torp. An
talet anställda på huvudgården var ungefär detsamma som på 
Landsberga. Här fanns under 1700-talet tidvis en inspektor, ett 
par drängar och några pigor. Liksom på Landsberga var det en
dast en period under 1700-talet då bostället beboddes av inne
havarna. Istället var det de båda bönderna som drev huvudgår
den i hälftenbruk eller arrenderade den i sin helhet. Nyodlingen 
var också måttlig under seklet. Även här skedde vid sekelskiftet 
1800 inkorporeringar, där de båda gårdarna lades samman 
med huvudgården och statardrift ersatte bönderna och några 
av torparna. Under 1800-talet skedde sedan en mer omfattande 
nyodling, liksom en gradvis övergång till animalieproduktion. 
Sett i sin helhet var nyodlingsgraden relativt låg. Förändring
arna i jordbruket på Gryta kan sällan härledas till innehavarna. 
Gårdens drift var under hela 1700-talet mycket extensiv, där 

28 Ulväng (2001c). 
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Grytas nya corps-de-logi avsynades 1794. Det hade uppförts av majoren 
Johan Ftedrik Lilliehorn vid Livregementet till häst efter reviderade rit
ningar av Carl Hårleman. Lilliehorn kom dock aldrig att bebo Gryta. Foto 
från 1913. 

hälftenbruket dominerade. Under 1800-talet intensifierades 
driften av majoren Carl Gustaf Bergenstråhle som var både 
innehavare och arrendator på bostället under en period av hela 
44 år. 

Götruda förarboställe utanför Kalmar om ett halvt mantal 
beboddes nästan hela perioden av sina innehavare.29 Gården 
uppvisar liksom de andra boställena en gradvis uppodling. 
Åkerarealen steg från nästan tre hektar år 17 5 0 till 17 hektar år 
1891. Det var i synnerhet 1800-talet som var den stora nyod
lingseran. Inom djurhållningen skedde dock inga större föränd
ringar, utan antalet kor var under hela 1700- och 1800-talen 
ungefär detsamma, liksom antalet hästar och oxar. I relation 
till omkringliggande gårdar var nyodlingsgraden densamma. 

29 Danielsson (1999), s 176ff. 
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För att nu summera resultaten av denna genomgång, kan det 
konstateras att jordbruksdriften på just dessa boställen uppvi
sar stora likheter med driften på gårdar i deras omgivning. Vad 
gäller Landsberga och Gryta ägde en gradvis nyodling rum un
der loppet av 1700- och 1800-talen, i en takt som visserligen 
varierade något, men som inte på något sätt skilde sig från den 
allmänna utvecklingstakten på herrgårdarna och bondgårdarna 
i området. Deras underlydande bondehemmanen inkorporera
des också kring sekelskiftet 1800, vilket skedde samtidigt på 
herrgårdarna i grannskapet. Även Götruda synes ha haft en ut
veckling liknande sina granngårdar. 

Det är naturligtvis svårt att avgöra i vilken mån jordbruksut
vecklingen på dessa boställen kan sägas vara typisk och det är 
därför vanskligt att med dessa som grund uttala sig generellt 
om exempelvis boställenas lönsamhet eller officerarna som 
eventuella föregångare inom jordbruket. Men tillåt mig att re
sonera litet! 

Några funderingar kring boställenas ekonomi 

Utgångspunkten för mina resonemang är att officerarna, lik
som människor generellt i historisk tid, agerande rationellt. 
Med detta menar jag att de utifrån sina ekonomiska, sociala 
och kulturella förutsättningar fattade beslut som, för att tala i 
ekonomiska termer, skulle vara räntabla i förhållande till inves
teringarna. 

Hur detta kunde se ut i praktiken kommer jag att behandla 
längre fram. Först skulle jag emellertid vilja återknyta till Ar
teus antagande om officerarna som "förkämpar för agrarpoli
tiska reformer" och om den under 1700-talet på grund av infla
tionen kraftigt ökade lönsamheten på boställena. Som jag re
dan antytt låter detta fullt rimligt och kanske var det så det för
höll sig på många platser. Det finns emellertid anledningar till 
att delvis ifrågasätta detta. Som de här ovan refererade under
sökningarna visat så fanns ganska få indicier för att boställsin
nehavarna varit föregångare inom jordbruket. Studierna ger 
också anledning till att ifrågasätta en eventuell lönsamhetsför
bättring under 1700-talet. På Åkesberg, Gryta och Landsberga 
övergav innehavarna sina boställen redan under seklets andra 
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hälft, och lät istället arrendera ut dem. Det rimliga hade väl 
i stället varit att innehavarna fortsatt att bruka dem, vilket för
modligen gett dem den största avkastningen. 

Som jag ser det finns inga enkla svar på de här frågorna, ef
tersom antalet bakomliggande faktorer är så många · och sam
bandet dem emellan ytterligt komplext. Att bara beräkna lön
samheten är, som Berndt Fredriksson påpekat, mycket kompli
cerat. Vad som kanske är än mer betydelsefullt är emellertid 
vad man skulle kunna kalla de sociokulturella förhållandena. 
Med detta menar jag hur officerarna själva såg på sin sociala 
och ekonomiska verksamhet, och hur de agerade utifrån detta. 
Det är som historiker lätt hänt att vi bedömer handlande i his
torisk tid utifrån våra egna referensramar. Alla som någon gång 
studerat adliga räkenskaper från 1700-talet brukar häpna över 
de enorma summor som lades ned på inredningar, vagnar, klä
der m m, medan investeringarna i exempelvis jordbruk var när
mast försumbara. I våra ögon framstår detta som resursslöseri 
och som en synnerligen kortsiktig ekonomisk strategi. Men för 
samtiden var detta agerande helt rationellt. Det primära målet 
var att se till att hushållet överlevde och kunde reproduceras, 
och detta mål uppfylldes genom att skapa och. vidmakthålla 
kontakter, som på längre sikt kunde medföra möjligheter att er
hålla tjänster, få gynnsamma lån, och ingå fördelaktiga gifter
mål. Konsumtionen var det kitt som höll samman kontaktnätet: 
genom detta markerade familjerna sin status och sin samhörig
het med "rätt" grupper.30 

De komplicerade sociokulturella förhållandena menar jag 
måste beaktas i studiet av officerarnas verksamhet i allmänhet, 
och på boställena i synnerhet. Man kan inte hävda att office
rarna var föregångare inom jordbruket generellt, utan att ta 
hänsyn till de övriga krav som de hade att möta. Därmed inte 
sagt att investeringar i t ex jordbruk nödvändigtvis hade låg 
prioritet. Jordbrukets avkastning var naturligtvis av stor vikt, 

30 Om detta, se t ex Hasselberg, Ylva: Den sociala ekonomin. Familjen 
Clason och Furudals bruk 1804-1856. Acta Universitatis Upsaliensis, 
Uppsala 1998. Det skall betonas att den här formen av beteende före
kom i samtliga samhällsskikt i historisk tid, men i varierande grad, och 
naturligtvis i relation till de materiella förutsättningarna. 

189 



eftersom den i de flesta hushåll var enda inkomsten. Det är 
också väl känt att omsorgen om jordbruket ökade under loppet 
av den agrara revolutionen hos både godsägare och bönder. 
Men min poäng är att det för officerarna kan ha varit betydligt 
gynnsammare att investera sitt kapital i exempelvis uniformer, 
hästar och middagar för att på så sätt skapa, eller underhålla, 
de rätta kontakterna för framtiden. Behovet av sådana var 
också av största betydelse för de officerare som ville göra kar
riär, eftersom tjänstetillsättningar skedde efter personliga re
kommendationer. 31

Även de allmänna förhållandena som officerarna levde under 
måste beaktas. Officerare som var karriärinriktade kunde byta 
boställen åtskilliga gånger och frågan är i vilken mån de under 
den relativt korta tid de var boställsinnehavare på respektive 
hemman ansåg det vara rationellt att göra investeringar i drif
ten. Jordbruk var, då som nu, förknippat med ett stort riskta
gande och många investeringar blev lönsamma först på längre 
sikt. Att odla upp ny mark var kostsamt och slukade både man
timmar och kapital och det kunde dröja åtskilliga år innan den 
förräntade sig, i synnerhet mot bakgrund av att skördeutfallet 
kunde variera högst betydligt i det lågteknologiska jordbruk 
som rådde under 1700- och 1800-talen.32 Man skall inte heller 
bortse från de finansiella problem som officerarna troligen 
ställdes inför. Varje gång de tillträdde ett boställe skulle de på 
nytt investera kapital i redskap och byggnader, investeringar 
som även de var räntabla först på längre sikt. I bästa fall hade 
de en god privatekonomi som tillät placeringar av detta slag, 
om inte tvingades de kanske låna ihop kapitalet via sina kon
takter. 

Utifrån uppfattningen om de rationellt agerande officerarna 
framstår förhållandena på Landsberga och Gryta som fullt lo
giska. Innehavarna visste att de med största sannolikhet skulle 
avancera uppåt inom några år och de kan därför ha ansett det 

31 Detta framgår av Stjernstedt, Leonard Wilhelm: Några minnesblad ur 
mitt lif. Norstedt, Stockholm 1912. 

32 Visserligen skulle avträdande officerare få ersättning för de investe
ringar som de presterat under tiden som innehavare, men om denna i 
realiteten uppvägde investeringarna känner jag inte till. 
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som onödigt att lägga ned tid, kraft och kapital på något som 
förräntades först långt senare. Det är också symptomatiskt att 
de båda boställenas expansiva perioder sammanfaller med 
innehavare/arrendatorer som brukade gårdarna en längre tid. 
Hälftenbruk och utarrendering var mot denna bakgrund kan
ske att betrakta som fördelaktigt. Visserligen innebar det säker
ligen att innehavarnas inkomster från boställena blev lägre, 
men det personliga risktagandet minimerades och, inte minst 
viktigt, det blev tid över till annat som kanske var mer angelä
get. Vissa officerare ägde kanske egna gårdar, som de hellre in
vesterade tid och kapital i, och det finns också exempel på att 
officerare ägnat sig åt handel vid sidan av. Ett sådant var majo
ren Albrecht Schönström på Gryta, som lämnade boställets 
skötsel åt sina två arrendebönder på hälftenbruk, medan han 
själv bedrev spannmålshandel.33 

För de officerare som inte hade förutsättningarna för avance
mang eller saknade ekonomiska resurser kan däremot boställe
nas jordbruk varit av större betydelse. Som nämnts tidigare ver
kar det också som exempelvis löjtnants-, fanjunkar-, och furirs
boställen ofta nyttjades av sina innehavare mer intensivt och 
även längre fram i tiden. Vissa av dem bebodde och brukade 
sina boställen under relativt långa perioder, vilket kan ha fung
erat som ett incitament för mer långsiktiga jordbruksinveste
ringar. De hade kanske dessutom en mer utpräglad vilja att för
bättra sina ekonomiska villkor, eftersom många av dem kom 
från enklare familjeförhållanden. Det sistnämnda kan kanske 
förklara varför så många lägre officerare blev arrendatorer på 
de större boställena. För dessa var säkerligen möjligheten att bli 
godsarrendator välkommen, eftersom de på så sätt kunde för
bättra sin ekonomiska ställning. Påfallande ofta var också 
dessa arrendatorer av ofrälse börd, eller tillhörande de lägre 
adelsskikten, och de avancerade inte heller vidare utan slutade 
ofta som löjtnanter eller kaptener. 34 

Mot bakgrund av de här förda resonemangen är det tvek
samt om boställenas jordbruk generellt varit så högtstående 

33 Ulväng, pågående forskning. 
34 Detta har inte behandlats implicit, men framgår av brukarlängder i 

Ulväng (2001a) och Fredriksson (1997). 
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som gjorts gällande, och att officerarna verkligen spelat en vik
tig roll som nydanare. Det är också, skulle jag vilja hävda, tvek
samt om 1700- och 1800-talens agrara revolution verkligen 
innebar så stora förändringar för boställena och deras inneha
vare. Som bekant har Arteus hävdat att 1700-talet generellt sett 
innebar en kraftig inkomstökning för officerarna tack vare de 
stigande spannmålspriserna, och det faktum att naturalönerna 
inte drabbades av inflationen.35 Den förbättrade ekonomiska 
förutsättningarna kan naturligtvis ha lett till att officerarna ge
nerellt sett började ägna mer omsorg om sina boställen, men 
som jag ser det finns det få argument som kan styrka denna 
uppfattning. De korta innehavartiderna och deras inverkan på 
jordbruksinvesteringarna har redan diskuterats, liksom office
rarnas alternativa investeringsmöjligheter. Man måste emeller
tid också ta hänsyn till hushållens totala ekonomiska situation i 
enlighet med vad Berndt Fredriksson hävdat. Stigande matvaru
priser kunde visserligen gynna jordbrukarna, men de drabbades 
också i viss utsträckning av dem, eftersom de var tvungna att 
köpa sådana varor de inte kunde producera själva. I takt med 
den agrara revolutionen blev jordbruket allt mer specialiserat, 
och det är väl känt att exempelvis slättbygdsjordbrukarna led 
brist på kött, smör, hudar, linne, humle, trävaror m m, varor 
som fick köpas in från andra områden. Sammantaget torde där
för inkomsterna inte ha ökat så mycket.36 Det är inte heller sä
kert att alla jordbrukare gynnades av de högre matvarupri
serna. För de officerare som bedrev jordbruk i områden med 
spannmålsunderskott var naturligtvis de höga priserna inte spe
ciellt fördelaktiga, utan de kunde kanske i värsta fall innebära 
en inkomstminskning!37 

Avslutningsvis kan det konstateras att officerarnas ekono
miska verksamhet ännu är i princip helt outforskad. Det finns 
säkert många orsaker till varför så är fallet, men den kanske 
främsta är områdets komplexitet, där hänsyn måste tas till en 
mängd olika faktorer av både ekonomisk, social och kulturell 
art. De här ovan förda resonemangen skall först och främst 

35 Arteus (1989) s 12. 
36 Ulväng (2001b). 
37 Gadd (2000), s 361ff. 
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uppfattas som spekulationer, och framtida forskning får utvisa 
hur det egentligen förhöll sig. Men faktum är att dessa spekula
tioner också har ett visst stöd av den kritik som utdelades mot 
indelningsverket under 1700-talet. Framstående teoretiker som 
Jacob Faggot, Johan Fischerström och Johan Gabriel von Bons
dorff menade alla att boställenas jordbruk generellt sätt sköttes 
illa. Den främsta orsaken till detta var de osäkra besittningsvill
koren, vilka medförde bristande framförhållning men också det 
faktum att många officerare saknade utbildning på området.38

Bebyggelsen 
Av de studier som gjorts av militära boställen dominerar de om 
boställenas arkitektur. Orsakerna till detta är flera. En är att de 
högre officerarnas herrgårdsliknande boställen tidigt väckte 
konst- och arkitekturhistorikernas intresse, vilka mutade in bo
ställena som sitt forskningsområde. 39 En annan är att det finns 
ett mycket omfattande bebyggelsehistoriskt källmaterial i form 
av mönsterritningar och syneprotokoll, vilket varit relativt lätt
åtkomligt för intresserade forskare. Slutligen skall man inte hel
ler bortse från det faktum att många av boställenas huvudbygg
nader fortfarande står kvar relativt välbevarade och därför 
väckt mångas intresse. 

De studier som gjorts har också ofta fokuserat på manbygg
nadernas arkitektur och deras förhållande till typritningarna. 
Det finns idag en relativt god kunskap om hur dessa kom till, 
vilka som stod bakom dem, och även i viss mån vilket genom
slag de fick. Vad som däremot saknas är studier av boställenas 
ekonomibyggnader, liksom analyser av bebyggelsen ur ekono
miska och sociala perspektiv. 

38 För en sammanfattning av Faggot, Fischerström och Bonsdorff, se 
Dahlström (1914), s 20ff. 

39 Se t ex von Schwerin (1932); Hofren (193S); Hofren, Manne: Herrgår
dar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning 
å Kalmar läns herrgårdar 1650-1850. Stockholm 1937; Wallin, 
Sigurd: Byggnadsskick i herrgårdar, boställen och städer. Stockholm 
1947. 
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Avsikten med det här kapitlet är att sammanfatta forsknings
läget vad gäller boställenas bebyggelse i sin helhet, men ock.så 
att diskutera bebyggelsens roll på boställena i relation till vad 
som framkom i förra avsnittet. Innan jag gör det skall jag bara 
kort redogöra litet för de stadgar och bestämmelser som låg till 
grund för bebyggelsens utformning. 

Stadgar och bestämmelser40

Boställenas bebyggelse kringgärdades av en mängd olika be
stämmelser. Kronan var mån om att gårdarna skulle skötas väl, 
och av den anledningen fastställdes olika typer av reglementen 
som innehavarna skulle följa. Som framgått tidigare var inne
havarna tilldelade boställen efter sin rang och på samma sätt 
skulle även bebyggelsen motsvara officerarnas ställning. 

Regementsofficerarna erhöll ofta indragna säterier som redan 
hade ståndsmässig bebyggelse, medan det lägre befälet vanligen 
mottog bondgårdar. I de fall det saknades manbyggnader skulle 
sådana uppföras enligt de typritningar som godkänts av Kungl 
Maj:t, Redan Karl XI fastställde att boställenas manbyggnader 
skulle uppföras efter normerande ritningar, och i bestämmel
serna av år 1684 klargjordes att byggnaderna skulle rödfärgas 
efter ett på förväg bestämt schema. Husen skulle vidare byggas 
i timmer eller av korsvirke och efter ortens sed och bruk. Om 
stenhus kunde uppföras till ett överkomligt pris, kunde man ef
ter prövning i Krigskollegium få tillstånd att uppföra ett sådant. 

Det var kronan som ansvarade för uppförandet av manbygg
naderna. Innehavarna skulle däremot stå för underhållet av de
samma, samt sörja för byggandet och skötseln av ekonomi
byggnaderna. Enligt föreskrifterna skulle det på varje boställe 
finnas ett visst antal byggnader som innehavarna var skyldiga 
att hålla, s k laga hus, vars antal och storlek var noga angivna i 
bestämmelserna. Varje boställe skulle vara försett med en mu
rad källare, visthus, sädes- och mjölbod med loft, hemlighus, 
vagns- och redskapshus, stall, fähus, foderlada, och brygghus, 
och dessutom kunde där finnas svinhus, hönshus, smedja m m. 

40 Avsnittet bygger främst på Cederlöf (1976), s 53ff, och Gerhardsson 
(1997), s 70ff. 
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Vid sidan av dessa kunde det även förekomma s k överlopps
hus, byggnader som innehavarna själva hade bekostat och som 
ägdes av dem privat. 

För att kontrollera att innehavarna efterlevde bestämmel
serna genomfördes regelbundna besiktningar, syner. Vart tredje 
år, men i praktiken mer sällan, skulle regementschefen göra en 
ekonomisk besiktning, och varje gång boställena bytte inneha
vare gjordes en av- och tillträdessyn. Dessutom kunde det ge
nomföras laga husesyn när ett karaktärshus - alltså en man
byggnad skulle dömas ut eller godkännas, eller om det fanns 
misstankar om svår vanhävd. Synerna utfördes av en syne
nämnd som bestod av representanter för kronan, regementet, 
betrodda bönder och i förekommande fall av- och tillträ
dare. Vid varje syn upprättades protokoll med detaljerade be
skrivningar av varje byggnad, dess skador och kostnadsberäk
ningar för åtgärdandet. 

Typritningarna 

Det som framförallt väckt militär- och även arkitekturhistori
kernas intresse har varit indelningsverkets typritningar. Redan 
på 1910-talet uppmärksammades dessa av Svante Dahlström, 
och senare gjorde Manne Hofren och Einar Svartengren ge
nomgångar av typritningar.41 Genom förnyade forskningsinsat
ser under 1960- och 1970-talen av Jonas af Klercker och Olof 
Cederlöf vidgades kunskapsläget betydligt, inte minst tack vare 
af Klerckers noggranna genomgång av de skånska förhållan
dena. 42 Dessa båda klassiska arbeten får här ligga till grund för 
en kort redogörelse för typritningarnas utveckling. 

Som redan nämnts tillkom de första ritningarna redan under 
1680-talet. År 1687 fick generalkvartermästaren Erik Dahl
bergh uppdraget av Karl XI att utarbeta förslag till normalrit
ningar för vissa lägre officerare. Bevarade idag är två ritningar, 

41 Dahlström (1914); Hofren (1935); Svartengren (1943). 
42 Klercker, Jonas af: Officersboställen under indelningsverket. Samman

fattning av licentiatarbete december 1968. Stencil. Lund 1968; 
Klercker, Jonas af 1969: "Officersboställen i Skåne under indelnings
verkets tid", i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1969; Cederlöf 
(1976). 
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den ena visandes bostadshus för kornetter, fänrikar och löjt
nanter, den andra för ryttmästare och kaptener. Båda ritning
arna uppvisar låga, timrade hus under torvtak och planlös
ningar av samma typ som de dåtida präst- och bondgårdarna. 
Anledningen till att ritningar framställdes för lägre officerare 
berodde på att det var på dessa boställen behovet av nya man
byggnader var som störst. Några typritningar för regementsof
ficerarnas boställen presterades aldrig vilket enligt Cederlöf kan 
förklaras med att dessa i första hand tilldelades indragna säte
rier, där det redan fanns en ståndsmässig bebyggelse. 

Det har emellertid funnits enstaka ritningar även för högre 
officerares boställen, men dessa fastställdes aldrig som typrit
ningar, utan tillkom troligen endast vid uppförandet av speci
fika boställen. Mest bekant av dessa är kanske en ritning till ett 
översteboställe av Nicodemus Tessin d y, dåtidens främsta arki
tekt, som bland annat användes vid uppbyggnaden av Lands
berga boställe i Uppland år 1690.43 Ritningen visar en herr
gårdsbyggnad av den klassiska karolinska typen, med symme
trisk planlösning med utbyggd sal och säteritak; en typ som på 
många sätt bröt mot en äldre byggnadstradition. Margareta 
Granmark har också visat att Erik Dahlbergh i början på 1690-
talet utförde ritningar för överstebostället Gran i Norrbotten 
och överstelöjtnantsbostället Böleå i Västerbotten, vilka också 
uppfördes kort därefter. Liksom Dahlberghs övriga ritningar 
har dessa fler gemensamma drag med en äldre byggnadstradi
tion, i synnerhet vad gäller planlösningarna. Förebilderna för 
dessa boställen var en äldre herrgårdsarkitektur, och båda bo
ställena var försedda med fyra hörnpaviljonger vilket gav dem 
ett närmast slottsliknande utseende.44

Under krigsåren i början av 1700-talet föll de flesta bostäl
lena i vanvård. År 1723 utfärdads därför bestämmelser om mer 
systematiserade syner för att komma till rätta med detta, och år 
1730 utgavs dessutom en ny boställsförordning med nya typrit
ningar. För underofficerare och officerare upp till löjtnants 
grad användes ritningar av samma typ som Dahlbergh fram
ställde, men för de högre officerarna tillkom nya utförda av 

43 Cederlöf (1976), s 58; Ulväng (1998). 
44 Granmark (1988).
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Johan Eberhard Carlberg. Hans ritningar visar byggnader som i 
stilen ansluter till Tessins, med symmetriska planlösningar och 
säteritak. Ritningarna kom emellertid att revideras året efter, 
beroende på att krigsbefälet ansåg att byggnaderna ifråga 
skulle bli allt för dyra att uppföra. På 1731 års ritningar slopa
des därför säteritaken till förmån för vanliga sadeltak, och man 
återgick även till planlösningar av äldre typ. 

De år 1731 reviderade ritningarna befanns så småningom 
vara alldeles för omoderna och år 17 52 fastställdes ånyo nya 
typritningar. Denna gång var det Carl Hårleman, tidens le
dande arkitekt, som fick uppdraget. Hans ritningar uppvisar 
för tiden typiska rokokobyggnader under brutna tak. Kanske 
mest iögonfallande är dock att samtliga byggnader var avsedda 
att uppföras i sten med putsade fasader. Tanken bakom detta 
var att en allmän övergång till stenhus på sikt skulle minska vir
kesåtgången. Skogarna var vid denna tid hårt ansatta och med 
stenhus sparades inte endast trä vid uppförandet, utan även i 
det löpande underhållet. De var dessutom brandsäkrare. Dess
värre visade det sig att stenhusen i de flesta fall var alltför dyra 
att uppföra, varför kronan upphävde bestämmelserna år 1770. 
Det skall betonas att 17 52 års boställsförordning, liksom de 
följande, endast gällde de högre officerarnas boställen. 

Efter år 1770 återgick man till 1731 års reviderade ritningar 
igen, men som ett arv från Hårleman levde de brutna taken 
kvar på de högre boställena. Nya typritningar till majors-, 
överstelöjtnants- och översteboställen framställdes sedan på 
1780-talet av Erik Palmstedt, som inspirerad av klassicismen 
övergick till sadeltak igen. I övrigt uppvisar Palmstedts rit
ningar stora likheter med Hårlemans. 

I slutet av 1790-talet gjordes sedan ett försök att förnya bo
ställenas arkitektur mer radikalt. Arkitekten den här gången 
var den klassicistiskt skolade Gustaf af Sillen, som med den ita
lienska renässansvillan som utgångspunkt förespråkade kva
dratiska byggnader. Dessa ansågs av Krigskollegium vara helt 
"orealiserbara", och endast ett fåtal hus torde ha uppförts efter 
dessa. Istället uppdrogs åt tjänstemannen vid husesynskontoret, 
Anders Petter Boman, att utforma nya typritningar. Hans för
slag innebar i princip en återgång till äldre bestämmelser. För 
kaptensboställena användes t ex en uppfräschad variant av 
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Nuvarande manbyggnad på Landsberga uppfördes 1801 av generalen 
Ludvig von Schwerin, efter ritningar av Gustaf af Sillen. Det är en version 
av en Villa Rotunda, med centralt placerad sal som sträclcer sig genom två 
våningar. Den avlöste en äldre, timrad mangårdsbyggnad av klassisk ka
rolinsk herrgårdstyp med säteritak, uppförd 1690 efter ritningar av Nico

demus Tessin d y. Foto från 1928. 

1731 års ritning, medan regementsofficerarnas boställen ritades 
efter Palmstedts förslag. 

Bomans typritningar blev de sista. Mot mitten av 1800-talet 
inställdes det mesta av militärt bostadsbyggande på grund av 
kronans dåliga finanser, och det upphörde för gott på 1870-ta
let då kontantlönerna infördes. 

Tillämpningen 

Så långt alltså typritningarna och deras utveckling. Vad som 
kanske är av större intresse är hur dessa ritningar kom till an
vändning rent konkret. Det var som nämnts kronan som skulle 
bekosta uppförandet av karaktärshusen. Som Björn Gerhards
son redovisat var det en omständlig procedur som föregick byg
gandet av en ny manbyggnad. Man utgick från de typritningar 
som fanns och beräknade utifrån dessa kostnaderna för byg
gandet av en ny bostad. I dessa beräkningar ingick kalkyler 
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över vad boställets skogar kunde bidra med, leveranskostna
derna till byggplatsen, priserna på andra byggmaterial som 
måste anskaffas, samt kostnaderna för dagsverken. Undersök
ningsprotokollet och kostnadsförslaget skickades sedan in till 
landshövdingen, som infordrade regementschefens yttrande och 
därefter insände handlingarna till Krigskollegium. Dessa skick
ades vidare till Överintendentsämbetet som skulle yttra sig över 
förslaget samt se över vilka ekonomiska resurser som stod till 
förfogande. Efter ett beslut om verkställighet bjöds projektet ut 
på auktion där det lägsta budet skulle antas, förutsatt att det 
inte översteg de av Överintendentsämbetet godkända kostnads
beräkningarna. Kontrakt skrevs därefter med anbudsgivaren 
som kunde igångsätta arbetet. Regementschefen ålades samti
digt att utse en person som kunde kontrollera att allt avlöpte 
som avsett.45

Så här skulle processen avlöpa i teorin, men i praktiken 
kunde det naturligtvis se annorlunda ut. En i Uppsala länssty
relses arkiv bevarad handling rörande Landsberga överstebo
ställe redovisar i punktform alla turerna kring renoveringen av 
manbyggnaden åren 1738 till 1749. Förutom all brevväxling 
mellan Krigskollegium, landshövdingen, Överintendentsämbe
tet samt många andra, genomfördes dessutom upprepande sy
ner av synerätten (tre gånger), av olika byggmästare (tre 
gånger) och av länsmän och kronofogdar. 

Bakom tillkomsten av en ny manbyggnad kunde det alltså 
ligga åtskilliga år av korrespondens mellan olika instanser. I 
fallet Landsberga berodde det främst på att myndigheterna var 
oense om manbyggnaden skulle repareras eller ersättas med en 
ny. Att konflikter även kunde uppstå i synerätterna är välkänt 
för alla som någon gång bemödat sig med att läsa igenom ett 
syneprotokoll. Innehavarna hade ofta andra uppfattningar om 
bebyggelsens utseende och underhållet än kronans representan
ter. Det är dock troligt att innehavarna och synerätterna hade 
goda möjligheter att påverka utformningen av karaktärshusen. 
Det var visserligen Överintendentsämbetet som i slutändan 
skulle besluta om hur byggnaderna skulle se ut och hur mycket 

45 Gerhardsson (1997), s 73f. 
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de fick kosta, men det var synerätterna som utformade grund
förslagen. 

Överintendentsämbetets pragmatiska hållning känneteck
nade också de flesta av förordningarna som kom ut. Redan i 
1680-talets bestämmelser poängterades att husen skulle byggas 
på lokalt vis och att det fanns möjlighet att göra avsteg från 
detta om det var ekonomiskt försvarbart. Av den anledningen 
uppfördes redan före 17 52 års förordning stenhus på vissa bo
ställen i Skåne, som delvis hade en sådan byggnadstradition se
dan tidigare. I Skåne fick man även år 1739 rätt att göra avsteg 
från 1731 års reviderade ritningar, eftersom de förordade hus
typerna inte kunde anpassas till den skånska byggnadstraditio
nen. 46 

Under förutsättning att de ekonomiska kalkylerna var realis
tiska och minimikraven var uppfyllda, kunde man alltså välja 
om byggnaderna skulle uppföras i trä eller av sten och det ver
kar också funnits vissa valmöjligheter vad avser hustyperna.47 

Det finns nämligen flera exempel på att boställen försetts med 
byggnader som till både utseende och planlösning skiljde sig 
från de vid tidpunkten gällande förordningarna. Några exem
pel från Skåne är ryttmästarboställena Svabesholm, som upp
fördes år 1765 efter 1731 års ritningar, och Sallerup, som bygg
des så sent som 1807 efter samma ritningar.48 I Västmanland 
finns ryttmästarbostället Eke som uppfördes år 1794 efter Hår
lemans ritningar, och i Uppland majorsbostället Gryta även 
det uppfört efter Hårlemans ritningar mellan åren 1786 och 
1794.49 Överstelöjtnantsbostället Böleå utanför Umeå, som 
byggdes år 1760, utgick från ritningar signerade Dahlbergh av 
år 1694.50 Det stora flertalet av boställena synes dock ha upp
förts efter de aktuella förordningarna. I sammanhanget bör det 
också påtalas att det fanns möjligheter att bygga större hus än 
vad som föreskrevs. Innehavarna kunde själva bekosta vissa de
lar som framledes betraktades som överloppshus och som 

46 af Klercker {1968), s 44. 
47 Detta tas även upp av Gerhardsson {1997), s 91f. 
48 af Klercker (1968), s 50. 
49 Gerhardsson (1997), s 87; Ulväng (2001c). 
50 Granmark (1988), s 38. 
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ägdes av innehavarna privat. Ett exempel på en sådan byggnad 
är det efter Gustaf af Sillens ritningar uppförda överstebostället 
Landsberga, vars övervåning i sin helhet bekostades av genera
len Ludvig von Schwerin. 51

Den pragmatiska linjen verkar dock delvis ha övergivits med 
1752 års förordning, då man fastställde att karaktärshusen 
skulle uppföras i sten. Syftet var vällovligt, men som tidigare 
omnämnts innebar stenhusen betydande merkostnader för kro
nan. Mycket talar också för att denna förordning inte var sär
skilt väl avpassad till de faktiska förhållandena. När Böleå 
överstelöjtnantsboställe skulle förses med ny manbyggnad år 
1756 efter Hårlemans ritningar blev protesterna många. Bön
derna, som skulle uppföra byggnaden, ställde sig helt avvisande 
till förslaget med hänvisning till att de aldrig hade byggt ett 
stenhus, än mindre ett hus i två våningar. Även innehavaren var 
skeptisk eftersom han förmodade att det bistra klimatet skulle 
omöjliggöra boendet i stenhus. Med stöd av landshövdingen 
lyckades man också avstyra det hela och istället uppfördes en 
träbyggnad efter Dahlberghs ritningar.52 De hårlemanska sten
husen synes inte heller ha uppförts i någon större utsträckning, 
då de endast är kända från Skåne och mälarlandskapen.53 Efter 
år 1770 återgick man till en mer realistisk förordning igen som 
förespråkade trähus, och 13 år senare reviderades den så till 
vida att husen skulle få byggas i det material som för orten 
ställde sig billigast. 

De typritningar som verkar haft störst inflytande på boställs
byggandet var 1731 års reviderade ritningar.54 Dessa var till en 
del baserade på Dahlberghs första ritningar 1680-talet, 
som i sin tur gick tillbaka på äldre svensk byggnadstradition. 
Typritningar användes i en första omgång mellan åren 1731 
och 1752, och de låg sedan till grund för de palmstedtska 

51 Ulväng (2001a). 
52 Granmark (1988), s 34f. 
53 af Klercker (1968), s 48. I Uppland Gryta majorsboställe (Ulväng 

2001c), i Västmanland Eke (Gerhardsson 1997), i Skåne Tåstarp och 
Köpinge (af Klercker 1968). 

54 Detta hävdas av af Klercker (1968), s 44, och får också visst stöd av 
Gerhardsson (1997), s 87ff. 
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ritningarna från och med 1770-talet, liksom för Bomans av år 
1810. Man måste fråga sig varför just dessa typritningar fick 
sådant genomslag på boställena. 

Att bara hänvisa till dess rötter i den svenska byggnadstradi
tionen är att förenkla, för även Hårlemans planlösningar var i 
den meningen svenska. Nej, de bakomliggande förhållandena 
är troligen betydligt mer komplicerade än så. För att en bygg
nadstyp skall överleva och vara populär måste den fylla en 
funktion för dess invånare ur en mängd olika perspektiv. Bo
stadshusen skulle inte bara skydda sina invånare mot vädrets 
makter, utan även vara avpassade efter hushållens ekonomiska, 
sociala och kulturella behov. De skulle i vardagslag fungera 
som bostad åt familj och hushåll, för att sedan vid högtider 
kunna anpassas till mer representativ verksamhet. Bostadshu
sen skulle dessutom genom sitt utseende, läge och omgivningar 
markera innehavarens status och samhällsposition. 

Styrkan i 1731 års reviderade ritningar låg sannolikt i dess 
byggnadstypers höggradiga funktionalitet, och detta på flera 
plan. För exempelvis kaptener och ryttmästare förordades en 
bostad med sexdelad planlösning. Denna rumsdisposition in
troducerades vid mitten av 1600-talet i herrgårdsarkitekturen, 
men blev under loppet av 1700-talet den kanske absolut vanli
gaste planlösningen på mindre herrgårdar och prästgårdar, och 
under 1800-talet även hos bönderna. I sin enklaste form bestod 
den av - som namnet antyder - sex rum: i mitten en förstuga 
med en bakomliggande sal, och två kamrar på varje sida. På 
vinden kunde det dessutom finnas ett par extra rum. Denna 
planlösning rymde allt som ett hushåll av denna storlek och 
samhällsställning behövde: förstuga, kök, sängkammare, för
mak, sal och arbetsrum, och den kunde lätt anpassas om förut
sättningarna förändrades.55 Även till sin konstruktion var hu
sen funktionella. De var vanligen uppförda i liggande timmer, 
ett traditionellt byggnadsmaterial som var känt av de flesta och 
som var lätt att underhålla och reparera, och deras planlös
ningar krävde inga mer komplicerade konstruktionslösningar. 
Slutligen var de till sin arkitektur av vad man skulle kunna 

55 Rumsbenämningarna kommer från en genomgång av ett antal proto
koll från både militära boställen och prästboställen. 
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kalla klassisk modell: välproportionerade och med ett sansat 
uttryck. Att 1731 års reviderade ritningar tilltalade både bo
ställsinnehavare och Överintendentsämbetet är kanske därför 
inte så märkligt. 

Så här långt har diskussionerna framförallt kretsat kring typ
ritningarna kontra tillämpningen av dem. Vad som ännu inte 
har berörts är emellertid i vilken mån boställena verkligen för
sågs med bostadshus kontinuerligt. Jag skriver kontinuerligt, 
för livslängden på timmerbyggnader under 1700- och 1800-ta
len var för det mesta relativt begränsad. Ett karaktärshus var 
t ex beräknat att stå i 50 år.56 Det var bland annat av denna an
ledning som kronan förespråkade stenhus, vilka hade en högre 
livslängd. 

Som framgick tidigare kunde diskussionerna om uppförandet 
av karaktärshus pågå länge. I det tidigare refererade fallet på 
Landsberga utdömdes huset år 1738, men ersattes inte av ett 
nytt förrän år 1801. Det gamla utdömda karaktärshuset använ
des dock hela tiden, och reparerades i olika omgångar. Gryta 
majorsboställe däremot saknade huvudbyggnad helt mellan 
åren 1734 och 1786. De innehavare som bebodde gården fick 
istället nyttja en liten flygelbyggnad för sitt boende. 

I vilken utsträckning det saknats ståndsmässiga karaktärshus 
på boställena känner jag inte till. Mot bakgrund av att diskus
sionerna kunde pågå länge, samt att kronan kanske inte alltid 
hade de ekonomiska resurserna, var det säkerligen inte ovan
ligt. Det torde dock inte endast varit kronans ekonomi som var 
avgörande för om ett karaktärshuset skulle resas eller inte. För
modligen var det även upp till boställsinnehavaren att avgöra 
om så skulle ske eller ej. Om behovet av en byggnad fanns 
kunde frågan säkerligen lösas inom rimlig tid, men om inneha
varen var helt ointresserad så låg det knappast i hans intresse 
att en ny byggnad kom till. Detta ökade ju endast underhålls
bördan, och dessutom gick han miste om den ersättning han 
hade för sitt innehav av ett bostadslöst boställe. 

Huruvida avsaknaden av bostadshus i sin förlängning varit 
orsaken till att officerarna inte bodde eller brukade sina bostäl-

56 Svartengren (1943), s 14. 
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len är oklart. Vid en första anblick kan svaret synas självklart, 
men i anslutning till mina resonemang i förra avdelningen 
skulle jag dock hålla för troligt att det snarare var de allmänna 
ekonomiska förutsättningarna som var av$Örande om inneha
vare skulle bruka sin gård eller ej. Både Akesberg och Lands
berga var ståndsmässigt bebyggda utan att dess innehavare 
valde att bosätta sig där. 

Ekonomibyggnaderna 

Vad som däremot var nödvändigt på boställena var ekonomi
byggnaderna, för utan dessa kunde gården inte fungera om pro
duktionsenheter. Till skillnad från karaktärshusen så har eko
nomibyggnaderna inte varit föremål för några mer omfattande 
undersökningar. Detta kan synas märkligt mot bakgrund av det 
alldeles utmärkta källmaterial som finns i form av syneproto
koll, samt den viktiga ekonomiska roll dessa byggnader spe
lade. 

Som framgick av förra avsnittet kännetecknades förordning
arna av en viss pragmatism, och detta gällde i hög grad ekono
mibyggnaderna. Bestämmelserna innehöll endast ett rekom
menderat antal basbyggnader - laga hus - som var nödvändiga 
för boställenas drift, och därutöver kunde innehavarna/arren
datorerna ha extra byggnader efter behov. Byggnaderna skulle 
anpassas till den lokala byggnadstraditionen. Meningen med 
det här avsnittet är att se närmare på dessa ekonomibyggnader, 
och detta med utgångspunkt från tre undersökningar - de i den 
här uppsatsen så ofta omnämnda Landsberga och Gryta samt 
Götruda.57 

Landsberga översteboställe var beläget i utpräglad slättbygd 
och hade en produktion inriktad mot spannmålsodling. Under 
hela 1700-talet låg större delen av ekonomibyggnaderna sam
lade i en fyrkant framför mangården. Vid 1700-talets början 
fanns i fyrkanten fyra lador, tre foderhus, två hönshus och två 
fähus, samt redskapslider, oxhus, svinhus, fårhus och portlider. 
Vid sidan av dessa fanns även två spannmålsbodar, smedja, 
badstuga, kölna samt en trädgårdsstuga för trädgårdsmästaren. 

57 Ulväng (2001a) och (2001c); Danielsson (1999). 
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I mangården låg en flygelbyggnad som inrymde några bostäder 
samt bagarstuga. Under loppet av 1800-talet flyttades ladugår
den ned till en sluttning där byggnaderna placerades oregelbun
det. Orsakerna till denna flytt var dubbla. Man ville dels för
bättra utsikten från mangården, dels skapa mer hygieniska för
hållanden i fähusen på så sätt att gödselhanteringen underlätta
des genom en naturlig avrinning. Förändringarna inom 
jordbruket under 1800-talet med en gradvis övergång till ani
malieproduktion och en reformerad arbetsorganisation med 
statardrift istället för arrendebönder och torpare innebar också 
en omställning av ekonomibyggnaderna. Vid mitten av seklet 
fanns i ladugården på Landsberga endast två lador, men hela 
fyra fähus. I övrigt fanns där svinhus, stall, oxhus, redskapsli
der och vagn bod som förr. Nytillkomna byggnader var ett 
vagnshus och två lider. Bredvid fanns brygghus med bagar
stuga, badstuga, spannmålsbod och visthusbod, samt en statar
bostad. 

Gryta majorsboställe hade liksom Landsberga större delen av 
sina ekonomibyggnader samlade i en fyrkant strax bredvid 
mangården. Här fanns vid 1700-talets början två lador, foder
hus, fårhus, svinhus samt portlider och utanför låg en kölna, 
badstuga, spannmålsbod och en lada. Men även i mangården 
låg en hel del byggnader, bland andra vagnslidret, ett par bo
dar, ett stall, höns- och gåshus samt en bagarstuga. Liksom på 
Landsberga ägde sedan stora förändringar rum under 1800-ta
let. Ladugården flyttades bort till ett nytt ställe "för att få stä
dat utsigt", och samtidigt bortflyttades en hel del av mangår
dens ekonomibyggnader till den nya platsen. En statarbostad 
uppfördes även i anslutning till mangården. 

Götruda förarboställe var till sin karaktär mer lik en bond
gård. Gården var uppdelad i en mangård och en ladugård, som 
låg bredvid varandra. Den hade vid 1700-talets början ett par 
bodar, redskapslider, tre lador, stall, fähus, fårhus och svin
och hönshus. Mot slutet av 1800-talet såg gården annorlunda 
ut. Där fanns då en gemensam större ladugårdsbyggnad som in
rymde flera av gårdens olika funktioner, och endast svin- och 
hönshuset samt badstugan låg för sig. 

De tre boställena hade olika förutsättningar i jordbruket, 
men uppvisar ändå flera gemensamma drag när det gäller eko-
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nomibyggnadernas bebyggelseutveckling. För det första blev 
byggnaderna under loppet av 1700- och 1800-talen allt större 
både till bredden, höjden och längden, vilket mot bakgrund av 
att gårdarnas arealer hela tiden utökades genom nyodling är 
helt rimligt. 

För det andra blev antalet ekonomibyggnader samtidigt allt 
färre, eftersom allt fler funktioner fick dela utrymme. Särskilda 
foderhus slopades till förmån för foderskullar ovanpå djurstal
larna, och fähus och stallar byggdes samman. Denna utveckling 
hade troligen sin grund i de faktiska förhållanden som rådde 
för jordbrukarna, med ständig virkesbrist, vilket fördyrade byg
gande och underhåll och ledde till att man eftersträvade mer 
funktionella byggnader. Från kronans håll propagerades också 
ständigt för multifunktionella byggnader, eftersom de var vir
kesbesparande. Även bortflyttningen av ladugårdarna på 
Landsberga och Gryta kan ses som en strävan efter en större 
funktionalitet. Genom att förlägga dem på mer väldränerade 
platser förbättrades inte endast gödselhanteringen, utan även 
byggnadernas livslängd. Det var dock sannolikt inte endast av 
praktiska skäl en sådan utveckling ägde rum. Det är väl känt 
att omsorgen om byggnader och gårdsmiljö ökade under loppet 
av 1700- och 1800-talen på både herrgårdar och bondgårdar. 58

För det tredje kan man se att livslängden på husen generellt 
sett var ganska låg. Svinhus, fähus, badstugor blev ofta inte 
äldre än 15-20 år innan de fick bytas ut, medan lador och 
spannmålsbodar ofta kunde stå i uppemot 100-150 år. Den 
nomsnittliga livslängden var omkring 40 år.59 Livslängden på 
boställenas ekonomibyggnader synes dock ha varit något 
längre än på bondgårdarna.60 Troligen berodde detta på att sy
nerätternas regelbundna inspektioner ledde till att husen trots 

58 Se t ex Ulväng (2001b). 
59 Byggnadernas korta livslängd framgår även av uppgifterna i Svarten

gren (1934) och (1943) samt i Svenfelt, Anders: "Eurs furirsboställe i 
Oravais", i Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808-09 och slaget vid 
Oravais i ny belysning. Red: Hårdstedt, Martin och Backman, Göran. 
Oravais historiska förening, 1999. 

60 Jämförelse mellan förhållandena på Landsberga och Gryta samt bred
vidliggande bondgårdar i Ulväng (2001a), (2001b) och (2001c). 
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allt underhölls relativt bra. Därmed inte sagt att husen var väl 
underhållna; protokollen visar tvärtom att byggnaderna krävde 
ständiga reparationer, om- och tillbyggnader. 

Så långt några generella utvecklingsdrag på några boställen. 
Man kan då fråga sig i vilken mån dessa boställens ekonomi
byggnader följde förordningarnas bestämmelser. Ja, i ett avse
ende gjorde de det: även de var vanligen uppförda enligt ortens 
sed och bruk. På Landsberga och Gryta var husens disposition, 
utseende och konstruktion desamma och förändringarna ägde 
rum ungefär samtidigt. 61 Däremot verkar det som om förord
ningarna, eller kanske snarare tillämpningen av dem, karaktäri
serades av en viss stelbenthet. Ett exempel är perioden efter 
1700-talets mitt, som synes ha inneburit ett ökat behov av 
större förvaringsutrymmen eftersom boställenas arealer steg 
kontinuerligt. Vad som är av intresse är emellertid att detta 
ökade behov inte alltid verkar ha lösts inom ramen för förord
ningarna, utan att innehavarna/arrendatorerna tvingades upp
föra egna hus. På Landsberga var vid 1800-talets mitt omkring 
en femtedel av byggnaderna arrendatorns privata, däribland 
flera fähus och lador.62 Det förekom också att innehavarna/ar
rendatorerna ålades att uppföra byggnader som inte längre 
hade en praktisk betydelse. Badstugorna, som användes för att 
torka humle och lin, förlorade på den uppländska slättbygden 
sin betydelse redan kring 1800-talets mitt, men ändå tvingades 
arrendatorn böta för avsaknaden av en sådan.63

Detta leder in på de ekonomiska aspekterna vad gäller eko
nomibyggnaderna. Byggnaderna var som nämnts i de flesta fall 
helt nödvändiga för boställenas drift, men de innebar också 
stora investeringar för innehavarna/arrendatorerna. Byggnader
nas livslängd var begränsad och de krävde mycket underhåll. 
Förmodligen kunde dessa kostnader verka avskräckande för 
innehavare som skulle ta över, i synnerhet om de för driftens 
skull var tvungna att överta eller uppföra privata byggnader. 
Det är därför troligt att byggnadsbeståndet spelade en avgö-

61 Ulväng (2001b). 
62 Ulväng (2001a). 
63 Ulväng, pågående forskning. 
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rande roll för huruvida innehavarna ville ta sina boställen i be
sittning eller ej. 

Som avslutning på detta kapitel kan det sägas att kunskapslä
get om boställenas byggnadsbestånd är förhållandevis gott. 
Typritningarna och deras tillämpningar är relativt väl utredda, 
även om kompletterande undersökningar är önskvärda. Däre
mot är de ekonomiska och sociokulturella faktorerna inte be
aktade i någon större utsträckning. Här finns emellertid ett fan
tastiskt källmaterial i form av syneprotokoll, som skulle kunna 
berätta hur boställenas bebyggelse sett ut och utvecklats, och 
hur bebyggelsen varit relaterad till den ekonomiska utveck
lingen i stort. 

Några avslutande kommentarer 
Forskningen om indelningsverkets militära boställen är ännu 
bara i sin linda, och för framtiden finns det en stor mängd frå
gor att besvara. Avsikten med den här uppsatsen har varit att 
försöka sammanfatta det nuvarande forskningsläget, men 
också att försöka föra in nya tänkbara infallsvinklar som kan 
vara av intresse för framtida undersökningar. I mina ögon har 
man tidigare i allt för stor utsträckning behandlat boställena 
och dess innehavare utifrån en mycket traditionell samhällssyn, 
där man dels lagt för stor vikt vid officerarna som yrkesmän, 
dels tagit alltför liten hänsyn till det omgivande samhället. Offi
cerarna framställs gärna som ledande personer vilka i kraft av 
sin utbildning, samhällsställning och framåtanda var föregång
are både ekonomiskt och kulturellt. I linje med denna uppfatt
ning anses boställena ha bebotts stadigvarande av officerarna, 
vilka skötte dem föredömligt genom introducerandet av nya 
odlingssystem, redskap m m. 

Jag har valt att betrakta boställena och dess innehavare ur ett 
ekonomiskt och sociokulturellt perspektiv, och mot bakgrund 
av 1700- och 18 00-talens omvälvande förändringar. Mina re
sonemang har utgått från att officerarna agerande rationellt ut
ifrån de ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar de 
hade. Målet för dem var att försörja och reproducera sina hus
håll, och utifrån detta fattade de beslut som gagnade dem bäst 
på lång sikt. Mot bakgrund av detta kunde det därför vara 
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bättre för officerarna att investera sin tid och sitt kapital i an
dra verksamheter än i sina boställen. De kunde till exempel 
löna sig bättre med investeringar i kontaktnät, vilka var av stor 
betydelse för framtiden, eller i egna gårdar, handelsverksamhet 
eller liknande. Investeringar i boställenas jordbruk och bebyg
gelse kan även ha tett sig onödiga mot bakgrund av att de flesta 
officerare skulle avancera uppåt inom några få år, och investe
ringarna därmed aldrig skulle hinna förränta sig. 

De ännu så länge fåtaliga studierna synes också delvis be
kräfta dessa resonemang. De visar att flera boställen endast pe
riodvis beboddes av sina innehavare, att jordbruket inte alltid 
sköttes särskilt väl och att bebyggelsen kunde vara dåligt un
derhållen. Det verkar dock ha funnits skillnader lokalt och regi
onalt, liksom mellan olika typer av boställen. Boställena i gles
bygd synes i en större utsträckning ha varit bebodda och bru
kade av sina innehavare, medan boställena i de mer urbanise
rade delarna ofta var utarrenderade till lägre officerare eller 
bönder. Lägre officerare verkar också mer allmänt ha bebott 
och brukat sina boställen, till skillnad från de högre office
rarna, som ofta bodde på egna gårdar eller i städerna. 

Framtida forskning får utvisa i vilken mån de här resone
mangen återspeglar de faktiska förhållandena. Som jag ser det 
måste man framöver ägna betydligt mer kraft åt just de ekono
miska aspekterna av boställena och deras innehavare, office
rarna. Det behövs dels studier på makronivå, som kan fånga in 
utvecklingsförlopp vad gäller boende- och brukningsförhållan
den över större geografiska områden och över flera olika typer 
av boställen, dels studier på mikronivå som behandlar enstaka 
boställens ekonomiska utveckling. 
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Military History 

A historiography 

GUNNAR ARTEUS 

It should be stated at once that this article encompasses only 
Western historiography, which means that e.g. Arabic and Chi
nese history-writing have been unaccounted for. This is, need
less to say, highly regrettable but has been enforced by circum
stances. The present writer, being illiterate in non-European 
languages, has elected to say nothing rather than something, 
which is not really well-informed, about the writing of military 
history in Africa and Asia. 

Terminology 
'Military history' (Militärgeschichtelhistoire militaire) is the 
most commonly used term for the subject of this article. We 
must, however, also deal with the partly competing term 'his
tory of war' (Kriegsgeschichte/histoire de la guerre), which was 
the older term and always has been scholarly accepted and in 
many countries even preferred-and, as it seems, nowadays is 
experiencing something of a renaissance. 

There is considerable consensus among military/war histori
ans about the meaning of the terms of relevance here. Still, the 
consensus could certainly be broader, and even within it we can 
easily observe deficiencies as regards consistency and clarity in 
the use of the terms. One consequence of this-and not neces
sarily an unfortunate one-is that this article cannot confine it
self simply to describing a-somewhat confused-state of af
fairs but must, with light touches, try to put the relevant termi
nology into somewhat better 'order'. It should, however, be 
noted that this attempt does not aim at any kind of theoretical 
innovation but merely at giving the reader a clearer and more 

213 



systematic picture of the various major sub-fields of work of 
the practising military/war historians (most of whom would 
certainly recognise and accept this picture, immediately or on 
consideration). 

'Military history' is generally used as a wider term than 'his
tory of war'. It includes, as commonly defined, three major 
sub-fields: military life (military institutions, customs, and arte
facts), the relationship between 1nilitary and society (with its 
much cultivated speciality: the military in politics) and the his
tory of war. It could, however, be argued (and few historians 
would object) that the 20th century transformation of 'war his
tory' from a sub-field of general history to a sub-field of 'mili
tary history' is less the result of conscious scholarly thought 
than of a 'civilising' mental process in Western society: the hor
ror of the 20th century wars made even the word 'war' socially 
incorrect {cf. the institutional replacernent of the term 'war' 
with that of 'defence' wherever possible). The gist of this argu
ment is that the term 'rnilitary' is much too confining or narrow 
for the immense historical subject of war. Similarly, it could be 
argued that the relationship between military and society is a 
more natura! sub-field of 'social' or 'societal' than of 'rnilitary' 
history. This being said, the article will nevertheless organise its 
description of the subject after the received 20th century model, 
meaning that neither 'history of war' nor history-writing on 
'military and society' will be out-defined but dealt with as sub
fields of 'military history'. After all: encyclopaedias are incon
venient places for 'revolutions', and substance is more impor
tant than words. 

One other term requires comment here: history of warf are. 
Warfare, which should be understood as the conduct ( organis
ing, directing, methods, etc.) of war, is obviously an integral 
and fundamental part of war itself. We can distinguish several 
kinds of warfare: military (strategic, operational, and tactical), 
economic, technological, etc. The history of military warfare 
will, for strong practical reasons, be treated here in connection 
with 'war history', whereas history-writing on 'warfare, econ
omy, and technology'-a 'new' speciality-will be given a sec
tion of its own. 

214 



Methodology 

As part of the large but fairly homogeneous family of historical 
scholarship, military history professes and endeavours to apply 
the same basic principles of methodology. There are, however, 
some important differences pertaining to the sub-field 'history 
of war/warfare'. When Hans Delbrlick (1848-1929) <luring the 
last decades of the 19th century-as it has rightly been said
almost single-handedly transformed the writing of war/warfare 
history from 'story-telling to a science', what he primarily did 
was to introduce and very effectively use a method which he la
belled Sachkritik (factual criticism) as a complement to the 
established method of source criticism. We should be careful to 
note, however, that 'the Delbrlickian revolution' was effected 
not only by Sachkritik, the spectacular element, but also by a 
much stricter and far more 'ruthless' application of source criti
cism than was common among contemporary European his
torians. 

Now, what did Delbrlick mean by the concept of Sachkritik? 
Described very simply, it means that all historical 'facts' (data), 
even if they have passed the mast rigorous test of source criti
cism, must-in order to be scientifically acceptable-be tested 
as well against 'reality', that is in relation to the questions: is it 
possible, and at the same time credible that a certain fact has 
actually occurred, or that it really could have been such as it is 
rendered by the sources? The correctives available in this pro
cess are provided by (l) the 'laws' (condensed historical experi
ence) of the theory of war (Kriegstheorieltheorie de la guerre), 
by (2) historically unchanged topo-geographic conditions, and 
by (3) what we know is physiologically or technically possible. 
Delbrlick's application of his Sachkritik was instrumental in de
molishing or radically altering several 'established truths' about 
major battles or characteristics of classical and medieval war
fare. This method of factual criticism soon became, and has re
mained, a conspicuous part of the normal approach of histori
ans of warfare to their objects of study. It is, however, not en
tirely unquestioned among historians outside the branch. 

Delbrlick's use of war theory in his work as a warfare histo
rian was not really original. It had been advocated by several 
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18th century military theorists, and in particular by Carl von 
Clausewitz (1780-1831) and Antoine-Henri Jomini (1779-
1869), the overshadowing war theorists of Delbrilck's own 
time. There was an important difference, though. Whereas Del
brilck regarded such theory mainly as a corrective to what the 
sources told us, Clausewitz and Jomini saw it primarily as a 
stock of models for explaining 'what had happened' in histori
cal warfare. Their view became the dominant, or paradigmatic, 
one in moulding the practice of writing warfare history. 

This was, in the opinion of this author, a two-edged legacy to 
war/warfare history. The positive element was that it created a 
synergetic relationship between theory and empirical research 
long before this became the case in most other branches of his
tory-writing. The negative consequence was that it strongly 
contributed to shaping a rather cavalier attitude among many 
war/warfare historians to the results of empirical research, if 
those results <lid not serve to illuminate or exemplify some 
dogma of theory. This development was also promoted by the 
fact that many military/war historians had didactic functions 
professionally, mostly as teachers at military institutions: pro
pounding tenets of warfare tended to be seen by them as more 
vital than grappling with the uncertainties and elusiveness of 
past reality. This pragmatic attitude to knowledge has over the 
years discredited the whole branch considerably in academic 
circles. During the last decades, however, a rise in its academic 
status is distinctly visible. This appears to be due indirectly to a 
growing interest among university historians in the study of 
war, and more directly to the consequential extended use of in
ductive-though theory-related-methods, as opposed to more 
deductive ones, within the branch. 

War and Warfare in Western Historiography 

The history-writing on war and warfare was dominated by its 
paradigmatic form: the narrative, up to the early 19th century. 
Ideals of literary aesthetics, in conjunction with political and 
socio-cultural ideologies, structured and shaped the narrative. 
Typical works, selected among those of high literary quality, 
were the war histories by Herodotos, Arrianos, Caesar, Sallust, 
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and Livy; Froissart's Chronique of the 14th century wars in 
France; and the memoirs of some 17th and 18th century mili
tary commanders. Historians attempting to analyse campaigns 
and battles objectively and in depth did exist-Thukydides, 
Xenophon, Polybius, for instance-but were rare phenomena. 

The historical (as distinct from the theoretical) writings of 
Clausewitz and Jomini introduced a new model for the writing 
of war history: that the causal and functional explaining of 
what occurred on the battlefields and in the operational thea
tres should always be guided as much as possible by the general 
knowledge accumulated in the theory of war. This model, how
ever, exerted no formative influence on European war histori
ography until the 1890's, except in Prussia/Germany (the Gen
eral Staff historians and Delbriick). 

The period 1890-1914 might be called 'The Golden Age' of 
Western historiography on war and warfare, in consideration 
of the originality, the excellence of scholarship, and the quali
ties of style which characterise much of the work produced <lur
ing this period. Delbriick is, of course, the towering figure but 
many other historians deserve to be mentioned: Jean Colin in 
France; the German General Staff historians-with whom Del
brlick had a famous and inflamed controversy regarding the 
strategy of Frederick the Great; Julian Corbett, G.F.R. Hender
son, Charles Oman, and Frank Taylor in Great Britain; D.A. 
Maslovsk:ii in Russia; Alfred Thayer Mahan in the US; and 
Arthur Stille in Sweden. The naval historians Corbett and Ma
han were important also in a wider context through their con
siderable influence on contemporary naval thinking. 

The 20th century has seen the publishing of hecatombs of 
good narrative history-writing on war and warfare after 'The 
Golden Age' but rather few works which can match the best of 
that period in terms of originality or scholarship. Among those 
few, four stand out as particularly imaginative and innovative: 
D.S. Freeman's Lee's Lieutenants (1942-1944), John Keegan's
The Face of Battle (1976), and Martin van Creveld's Supplying
War (1977) and Command in War (1985). Common to these
works is a comparatively novel approach to some of the recur
rent motifs in the writings on past warfare, and also an uncom
monly graphic and thought-evoking way of describing the real-

217 



ities of war, particularly the horrors and the unbelievable brav
ery (Freeman and Keegan), and the incredible malfunctions and 
acts of folly (van Creveld). 

The 'Warfare, Economy, and Technology' 
Problematique 

This particular complex of problems for govermnents and so
cieties has, of course, a long historical existence, but it was the 
experience of the First World War, the first 'total' war that 
made it a central and much cultivated field of historical re
search. The nearly total mobilisation and organising of the in
dustrial, financial, and labour resources of the war-waging sta
tes called for post-war studies in order to be fully mapped, 
comprehended, and evaluated. The Second World War enhan
ced the importance of this research field, which now gradually 
started to flourish with excellent scholarship, as exemplified by 
Alan S. Milward's War, Economy, and Society, 1939-1945 
(1977); the studies by Fritz Redlich (1964-1965) and Jan Glete 
(1993) of the 'warfare, economy, and technology' problemati
que as it could present itself in various pre-industrial contexts; 
and William McNeill's attempt at a historical synthesis of the 
problematique (1983). 

Research on Military Lif e 

Social scientists might prefer the term 'the military system' to 
the one used here, i.e. military life, for captioning collectively 
the three major research fields which have been brought to
gether here, slightly artificially perhaps. These research fields 
could in simple language be named the things, the bodies, and 
the ways of military life. 

The bask 'things' (artefacts) of military life are, somewhat 
abstractedly phrased: weapons and other technical equipment, 
fortifications, barracks, vessels, vehicles, aircraft, and clothing. 
The interest of historians proper in this research field has never 
been very great. It has rather been cultivated by museum staffs, 
by archaeologists and historians of art, architecture or techno
logy, and by 'amateurs' (who might be highly competent in 
their speciality). 
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The 'bodies' (institutions or organisational units) of military 
life have interested historians far more, probably because of 
their great importance in domestic and international politics. 
The research made in this field is, to be sure, of very uneven 
quality but it has produced much solid and detailed knowledge 
of some military bodies, like e.g. the Roman Army, Napoleon's 
army, the British Army and Navy, and the German General 
Staff. 

The 'ways' ( customs, rites, and behavioural patterns, and 
norms and values) of military life have for centuries fascinated 
numerous people outside the armed profession. They have also 
captured the imagination of many novelists (Alfred de Vigny, 
Joseph Roth, James Jones, John Masters, Sven Delblanc, and 
others). It is, however, only comparatively recently that this 
prospective field of research has been 'discovered' by the schol
arly world. And it is not historians (with same few exceptions) 
who have taken the lead in exploring the new research field, 
but rather anthropologists, ethnologists, and sociologists. 

The 'Military and Society' Problematique 

This problematique became a major object of research for his
torians, sociologists, and political scientists after the Second 
World War, but it has intrigued historians long before that, 
like, for instance, those writing of the late Roman republic, or 
the Cromwell regime, or the Napoleonic Empire. The wave of 
scholarly interest in the problematique rising in the 1950's and 
1960's seems to have been inspired mainly by the militarization 
of Prussian, later German society from the 17th century on-a 
process with fateful global consequences-and by the then cur
rent military take-overs in Africa, Asia, and Latin America. 
Prussia/Germany and the states of the so-called Third World 
naturally became the prime objects (cases) of study, but the in
terest soon spilled over to other 'cases': the US of the 1950's, 
the Soviet Union, and early modern Denmark, France, Russia, 
and Sweden. 

The concept of societal militarization has four dimensions: 
politics, economy, social life (structures, behaviour, and val
ues), and mentality. 
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The economic rnilitarization of society (the armed forces get
ting the lion's share of the resources also in peacetirne) has not 
been studied rnuch, except in Scandinavia (Sven A. Nilsson and 
his Nordic 'school'); and here the inspiration did not corne 
from Prussian/German history or Third World developments, 
but from the challenge of the many unknowns in the domestic 
history of imperial Sweden and in the dynarnic history of 17th 
century Denmark 

The study of militarization in politics (military rule or perva
sive military influence) has always attracted scholars, and never 
so much as <luring the last half-century. Here, however, a divid
ing line is discernible between the acadernic disciplines engaged. 
The sociologists and political scientists (Samuel P. Huntington, 
Morris Janowitz, Samuel E. Finer, and others) have concen
trated almost exclusively on the contemporary world, and there 
mainly on the US and the developing states. The historians, on 
their side, have been rnore interested in Europe and, of course, 
older periods; and one of them ( Gordon A. Craig) has pro
duced the beaconing work on the military in politics: The Poli
tics of the Prussian Army (1955). 

Research on historical processes and structures of social and 
mental militarization (the exaltation of the profession of arms 
and the military values in social life and in the minds of people) 
is a comparatively recent activity. The pioneer was Alfred Vagts 
with his work A History of Militarism in 1937. The book ex
erted little influence until the 1950's (new ed. 1959), however; 
and valuable as it was and is, it was more journalistic than 
scholarly in character. Studies in depth by professional histori
ans or sociologists were late in coming: two on Prussia/Ger
many by Otto Biisch and Karl Demeter, respectively, appeared 
in the 1960's; one by Andre Corvisier on early modern Europe, 
particularly France, in 1976; and one on 18th century Sweden 
by Gunnar Arteus in 1982. The importance of this research 
field has now become widely recognised, however, and is mani
fested, e.g. by some new journals and in the recently published 
series of books on War and Society, edited by Geoffrey Best 
and authored by some of the most prominent British historians. 
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Future Research: A Short-term Prognosis 

The development of the writing of military/war history appears 
to be influenced comparatively little by intra-disciplinary fac
tors (theory, methodology, quality norms, etc.). It rather seems 
as if the collective research 'agenda' is set primarily by changes 
in the external world: changes in warfare, in the international 
situation, in the national societies, in the military structures, 
and in other academic disciplines. This makes it palpably less 
difficult than otherwise to try to forecast the major trends of re
search in the branch during the next decade. 

Looking, then, at the contemporary world, what kinds of 
knowledge of military/war history might be predicted to be in 
particular demand in the near future? To the present writer, it 
seems highly probable that it will be such knowledge as per
tains closely to two conspicuous and interrelated military devel
opments: the apparently increasing use of multinational mili
tary forces for peace-enforcing operations, and the tendency in 
Western Europe and elsewhere to replace the large conscri pt ar
mies with small professional forces. The founders of research in 
military/war history will presumably call for broader and rnore 
intimate knowledge of past experiences of small-scale wars and 
coalition warfare; and also for such historical knowledge of 
certain parts or aspects of military life: of professionalism and 
processes of professionalization, of recruitment patterns and 
problems, of education and training, of various leadership 
models, and of the creating of 'spirit' and morale in collectives 
of various size and character. 

This is merely an attempt at a prognosis of the interests and 
demands of the research fonders. And even assuming that it 
will prove essentially correct, there are also the historians them
selves and the reading public to reckon with. So there is, not re
gretta bly, a wide margin for other developments than those 
forecasted here. 

Institutions, Journals, and Associations 

During the era of modern (scientific) historical scholarship, the 
institutional organisation in the West for research in military/ 
war history has greatly expanded, but remained unchanged in 
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its basic structure. Such research has been conducted mainly in 
three different types of institutions: (1) general staffs and mili
tary educational and research establishments (producers of the 
major share of the output); (2) the history departments at the 
universities ( origin of a considerable but rather fluctuating out
put}; and (3) military archives and museums {producing a mi
nor but vital share}. In addition, much research in this field has 
always been done by freelance writers and other "amateurs", 
largely owing to the comparatively high marketability of-par
ticularly English-written-books on military/war history. As 
for academic chairs in the branch, there has always been a no
table scarcity of them outside the military establishments, and 
there exists really only one university chair of great prestige, 
viz. the Chichele Professorship of the History of War at Ox
ford. This situation reflects mainly, it seems, a kind of histori
cally evolved 'division of labour' between the learned and the 
military world, supported and in effect preserved by the basic, 
and often programmatic, 'civilianism' of academia and the
partly as a consequence-relative paucity of postgraduate stu
dents and junior Ph.Ds engaged in the field of military/war his
tory. 

Nearly all military institutions implied above are producers 
of one or more series of publications: yearbooks, monographs, 
research or conference reports, etc., most of which can be 
found in most bibliographies or library databases. The journals 
in the branch are mostly rather popular in character, but there 
are some which are distinctly scholarly, such as, for example, 
Arm.ed Forces and Society (New Brunswick, N.J.}, War and So
ciety (Canberra}, and War in History (Glasgow}. 

There are many local, regional, and national societies in the 
world for the study of military/war history and for spreading 
knowledge about it in various ways. Also, since 1938, there ex
ists a global (in principle} association of military/war histori
ans, the Co11111iission internationale d'histoire militaire. It is 
based on national commissions of corresponding nature, ar
ranges annually several conferences in its field, and publishes, 
i.a. since 1978, a very useful bibliography, the Bibliographie in
ternationale d'histoire militaire (Berne).
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Det moderna Sverige tar form 

Hallen berg, Mats: Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvalt
ning och statsbyggande under tidig Vasatid. Symposion, Stock
holm/Stehag 2001. 446 s. 

Ett ofta diskuterat begrepp såväl avseende nutiden som en 
gången tid är nationen, eller staten. Vilka kriterier måste ha 
uppfyllts för att man skall kunna prata om en nation eller en 
stat? Vilka strukturer och processer i samhället har lett till att 
en stat eller en nation bildats? Mycket kort kan sägas att med 
stat brukar avses att det finns en offentlig makt som utövas 
med hjälp av ett antal institutioner som t ex riksdag, rättsväsen 
och myndigheter. Staten kan sägas bilda en slags organisation. 
Viktigt är också att makten utövas inom ett bestämt territo
rium. Gränserna skall vara tydliga. Staten skall även inom de 
givna gränserna behärska även den rent fysiska maktapparaten 
såsom polis och militär. Dessa frågor är minst sagt aktuella 
idag och de har varit föremål för mycket diskussion historiker 
emellan. Den tidigmoderna tiden i Europa har ansetts vara en 
tid då stater i vår mening bildades. 

Stockholmshistorikern Mats Hallenberg har i sin avhandling 
tagit upp bland annat frågan om grundandet av en svensk stat/ 
nation. Det är - låt mig genast säga det - en synnerligen impo
nerande avhandling. Det är en från många synpunkter rik fram
ställning fylld av nya tankar och frågor. Den har ett teoretiskt 
angreppssätt i botten som för en gångs skull inte känns påklist
rat. Den är välskriven och därmed lättläst. Det kan här endast 
bli tal om att i största korthet omtala något om avhandlingens 
innehåll och resultat. Boken rekommenderas varmt. 

Boken innehåller åtta kapitel: "Lokalförvaltning och stats
byggande under tidig medeltid: På jakt efter en svensk modell", 
"Staten och territoriet. Tidigmodern lokalförvaltning i Sverige 
och annorstädes", "En trogen fogde är bättre än en god lag 
om institutioner och undervisningar för Vasatidens fogdar", 
"Lokalförvaltningens praktik I: Kontrollen av informationen", 
"Lokalförvaltningens praktik Il: Fogdarna och den intervene
rande staten", "Män i karriären, om fogdarnas bakgrund, 
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tjänstgöring och sociala status", "Mellan stat och allmoge -
konstruktionen av bondeplågaren", samt "Lokalförvaltning 
under tidig Vasatid statsbyggande i lokalsamhället". Därtill 
finns förstås också en utförlig käll- och litteraturförteckning. 
Kapitelrubrikerna ger en god uppfattning om den spännvidd 
som avhandlingen har. 

I centrum står fogdarna och deras verksamhet i Vasatidens 
Sverige. Det unika med Sverige, hävdar Hallenberg, var att 
kungen, i klartext Gustav Vasa, genom fogdarna skaffade sig 
ett instrument med vars hjälp han kunde kontrollera den nation 
han började bygga upp. Genom fogdarna kom kungen i direkt
kontakt med folket utan några mellanled. Han byggde därmed 
inte upp sitt administrativa uppbördssystem på en befintlig 
adelsorganisation. Det fanns inte heller någon administrativ re
gional organisation utan kungen hade direktkontakt med fog
darna. Den regionala administrativa mellannivån tillkom först 
1630 med landshövdingarna. Hallenberg har hela landet som 
sitt undersökningsområde, även Finland som ju alltför ofta tap
pas bort svenska framställningar. Sina egna empiriska studier 
koncentrerar Hallenberg till Östergötland och Finland. 

Hallenberg betonar mer än tidigare forskare och det är en 
mycket väsentlig synpunkt - att fogdarna inte alls enbart funge
rade som uppbördsmän för den lokala skatten utan de verkade 
på en rad olika områden som kungens män. De var aktiva i 
rättssystemet och inte minst i krigsmakten. De tjänstgjorde 
även som informatörer till kungen. De åt fogdarna givna upp
gifterna var således många, speciellt under Gustav Vasa. Under 
hans söner började en slags "professionalisering" bland statens 
tjänstemän att så smått göra sig gällande. Allt klarare gränser 
sattes mellan den civila statsförvaltningen och krigsmakten. Ut
vecklingen fortsatte sedan under 1600-talets början med inrät
tandet av länsstyrelser 1630 och landskapsregementen vid un
gefär samma tid. Många av de uppgifter som den alltmer spe
cialiserade förvaltningen hade under 1600-talet utfördes under 
Gustav Vasas tid av fogdarna. Med detta perspektiv är således 
fogdarna och deras verksamhet värda all uppmärksamhet. 

Fogdarnas huvuduppgift var att bära upp skatten från det 
område fögderi - som var deras. Genom att följa fögderiernas 
antal och omfattning kan Hallenberg nyansera tidigare 
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forskning. Just denna del av fogdarnas verksamhet har emeller
tid varit föremål för åtskilliga forskares mödor, varför Hallen
bergs resultat i detta avseende trots allt inte är sensationella. 
Men även på detta område är Hallenbergs framställning tydli
gare än många tidigare. Det kända faktum att kungen kring 
1540 befallde sina fogdar att upprätta s k jordeböcker över 
hela landet ser han inte enbart som ett sätt att få kontroll över 
skatteintäkterna utan även som ett sätt att skaffa sig politisk 
kontroll över landet. 

-Modern forskning har betonat hur viktigt det är för statsled
ningen att kunna ha kontroll över informationsflödet i ett land. 
Det är väsentligt för statsledningen att kunna samla in och vär
dera information. Hallenberg sätter in Gustav Vasas använd
ning av fogdarna under speciellt den första delen av kungens re
genttid i detta mönster. Fogdarna hade i uppgift att rapportera 
till kungen om de lokala förhållandena. Men fogdarna skulle 
också verka i andra riktningen, alltså kunna föra ut kungens 
budskap till befolkningen i landet. Genom fogdarna fick 
kungen på detta sätt en politisk kontroll över landet. Eventuella 
konkurrenter om makten saknade en motsvarande organisa
tion. Under senare delen av 1500-talet utvecklades fogdarna 
mer uttalat till att endast vara uppbördsmän. Deras roll som in
formationsinhämtare och informationsgivare hade övertagits 
av andra grupper i samhället. 

Även på ett annat område var fogdarnas verksamhet mest be
tydelsefull i början av Gustav Vasas tid vid makten för att se
dan minska i betydelse, nämligen för krigsmakten. Under 1520-
talet utgjorde fogdarna tillsammans med frälserytteriet kärnan i 
kungens beridna styrkor. Fogdarna tillsammans med sina följen 
deltog i mönstringarna. Hallenberg påpekar att de på detta sätt 
verkade som en våldsmakt inåt. De stärkte med andra ord 
kungens legitimitet. Detta förstärktes av att fogdarna också 
korn att göra en väsentlig insats vid rekryteringen av en krigs
makt baserad alltmer på svenska knektar, inte utländska vär
vade. I och med att "bondesoldaten" på detta sätt blev en reali
tet i det svenska samhället, kom statsledningens närvaro att bli 
stark överallt. Skillnaden mellan den civila och militära stats
förvaltningen var inte alls lika tydlig som den senare skulle bli. 
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Hallenberg visar mycket övertygande vilken stor roll som 
fogdarna spelade i uppbyggnaden av det Sverige som vi känner 
igen. För att besvara frågor om fogdarnas bakgrund, tjänstgö
ringstid, demografiska rörlighet, deras makt och karriär med 
flera, har Hallenberg detaljstuderat cirka 800 personer. 

Undersökningsgruppen utgörs av fogdarna i Östergötland 
och Finland utom Österbotten och Åland. Utgångspunkten är 
Johan Axel Almquists klassiska arbete Den civila lokalförvalt
ningen i Sverige 1523-1630, del 1-4, Stockholm 1917-1923. 
Det innehåller bland annat kortbiografier över landets alla fog
dar. Denna framställning kompletterar Hallenberg med annat 
källmaterial. En viss osäkerhet är förenad med en undersökning 
som denna då källmaterialet inte alltid ger möjlighet att dra 
säkra slutsatser. Det är ibland svårt att med säkerhet identifiera 
personerna, att veta om en "Jon Karlsson" är densamma som 
dyker upp tio år senare på en annan plats i landet. Hallenberg 
når en rad intressanta resultat. Han visar övertygande att den 
bild som Almquist har gett måste nyanseras, ibland kraftigt. 
Det var inte så att en tjänst som fogde var en livsuppgift, 
tvärtom satt fogdarna oftast bara 3-4 år på sin post och de fick 
sällan mer än två fogdeuppdrag. Det fanns naturligtvis undan
tag. För enstaka fogdar blev det en livsuppgift att vara fogde, 
men det vanliga var att fogdarna fick sparken efter ett antal år. 
Omsättningen på fogdar var således stor. 

Två frågor inställer sig omedelbart. Den första är varför nå
gon ville bli fogde. Det var ett känsligt uppdrag. Fogden skulle 
se till att så mycket pengar som möjligt kom kronan till godo 
och misslyckades han i detta kom han i skuld till kronan, en 
skuld som han måste betala tillbaka på ett eller annat sätt. Fog
dens situation mellan kungen och allmogen var inte heller den 
lättaste. Det låg också i hans uppdrag att tillse att allmogen inte 
blev så hårt utnyttjad att den gjorde uppror eller började bråka 
på annat sätt. Förtroendet för kungen måste finnas hos allmo
gen. Kompensationen för denna svåra balansgång var det rela
tivt goda ekonomiska utfallet för fogdens egen del. Lönen var 
förhållandevis god. Många fick vidare förläningar bestående av 
olika naturainkomster. Sedan fanns det nog också en "grå" 
ekonomisk zon med exempelvis mutor som är närmast omöjlig 
att i efterhand fastslå. 
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Den andra frågan handlar om vilka som blev fogdar och vad 
som hände med dem sedan de slutat. Fogdarna hade i alla fall i 
periodens början påfallande ofta en militär bakgrund. Endast 
en förhållandevis liten del kom från frälset. Hallenberg beteck
nar fogdarna i början av perioden som generalister. De kunde 
åta sig ledande befattningar i olika funktioner. Fogdetjänsten 
innebar avgjort ett steg på den sociala hierarkin. 

Sverige har en förnämlig forskningstradition på området om 
1500-talets lokala förvaltning. Här finns namn som Hans Fors
sell, Johan Axel Almquist, Ingrid Hammarström, Birgitta Oden 
och Eva Österberg för att nu bara nämna de stora kanonerna. 
De två förstnämnda har lagt en stabil grund för efterföljande 
forskare genom arbetskrävande genomgångar av källmateria
let. De tre sistnämnda har använt sig av deras resultat samt yt
terligare bearbetat källmaterialet och frågeställningarna. De 
har därigenom kunnat fördjupa vår syn på 1500-talets svenska 
stat. Mats Hallenberg har med sin avhandling sällat sig till de 
stora kanonerna på området. 

Ulf Söderberg 

Skottar i trettioåriga kriget 

Scotland and the Thirty Years j War, 1618-1648. Red: Mur
doch, Steve. History of Warfare 6. Brill, Leiden/Boston/Köln 
2001. 311 s. 

Att runt 13 000 skotska soldater slogs i Gustav Il Adolfs arme i 
Tyskland under det trettioåriga kriget är ingen nyhet för den 
militärhistoriskt bevandrade svenske läsaren. Men skottar 
upppträdde på många andra platser och i många andra armeer 
under dessa år. Sedan några år bedriver den historiska institu
tionen vid University of Aberdeen ett projekt om skottar i främ
mande tjänst under 1500- och 1600-talen. I databasen Scot
land, Scandinavia and Northern Europe (SSNE) samlas uppgif
ter om de tusentals skottar som tjänat andra länder i civila eller 
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militära ämbeten. Vi vet ju att Sverige köpte skotska soldater 
redan vid mitten av 1500-talet och i början av 1600-talet, 
innan den stora vågen inträffade åren 1630-1631. Men även 
t ex Danmark-Norge nyttjade skotska soldater, medan andra 
skottar var verksamma i den danska civila förvaltningsappara
ten. Som ett led i SSNE-projektets arbete arrangerades hösten 
1999 en konferens i Aberdeen, där en rad forskare diskuterade 
olika aspekter på skotska insatser och kontakter under den rad 
av konflikter som åren 1618-1648 kulminerade i Tyskland. 
Dessa föredrag har nu tryckts med en omfattande vetenskaplig 
apparat. 

Den skotska inblandningen i kontinentens politik hade en 
viktig förklaring i den skotska prinsessan Elizabeth som gift sig 
med pfalzgreven Fredrik V och därmed i begynnelsen av det 
trettioåriga kriget blivit drottning av Böhmen. Därmed hade 
Skottland hamnat på den sida som bekämpade Habsburg och 
kejsaren. En rad andra band av religiös och annan natur bidrog 
ytterligare till den utvecklingen. Totalt var det enligt tidigare 
gjorda beräkningar runt 50 000 skotska soldater som under 
kriget kom att tjänstgöra i Habsburgfientliga armeer. Bara i 
slutet av 1620-talet strömmade 13 700 man till Kristian IV:s 
danska arme. Tjänstgöringen inskränkte sig inte till protestan
tiska stater, tvärtom var det katolska Frankrike en magnet för 
många skottar, i synnerhet för den som bekände sig till katoli
cismen. Totalt 11 000 skottar kom att tjänstgöra i franska för
band. I boken presenteras nya siffror som visar att hela 
112 700 britter, varav 61 900 skottar tjänstgjorde i främmande 
armeer mellan 1618 och 1648. Då bör man dessutom komma 
ihåg att engagemanget på kontinenten minskade dramatiskt i 
början av 1640-talet då de brittiska inbördeskrigen tog fart och 
slukade alla soldater. 

I boken behandlar tre uppsatser diplomatiska insatser av 
skotska ambassadörer i den brittiska diplomatins tjänst, skottar 
i exil vid Habsburgs och andra katolska hov samt det skotska 
parlamentets diplomati visavi Pfalz, Nederländerna och Sverige 
på 1640-talet. I ett mera renodlat militärhistoriskt avsnitt bi
drar nestorn bland Europas forskare kring det trettioåriga kri
get, tjecken Josef Polisensky - nu tyvärr bortgången - med en 
uppsats om skottar i det böhmiska kriget 1619-1622, medan 
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andra författare behandlar skotska soldater i fransk, neder
ländsk och polsk-litauisk tjänst. Den i Skottland verksamma 
svenska forskaren Alexia Grosjean skriver om Skottland som 
"Sweden's Closest Ally?" Genom att utnyttja SSNE-databasen 
analyserar hon insatsen av officerare från de brittiska öarna. Ir
ländarna räknade bara en handfull, engelsmännen några 
hundra medan de skotska officerarna under kriget uppgick till 
2 000. De återfanns på alla nivåer, inte minst högre upp i orga
nisationen. Mellan 1629 och 1660 ingick åtta skotska fältmar
skalkar och generaler i den svenska armen, tillsammans med 69 
överstar, 49 överstelöjtnanter och 57 majorer. Räknar man i 
underbefäl och vanliga soldater från Skottland når vi siffror på 
25 000 man som någon gång tjänade i de svenska förbanden 
under kriget, att jämföra med 5 000 engelsmän och irländare. 

En av de mest kända skotska officerarna var Robert Monroe 
vars 1637 utgivna memoarer från tiden i svensk tjänst i Tysk
land analyseras av den amerikanske forskaren William S Broclc
ington. Boken avslutas med två specialstudier om skotska reak
tioner på upplevelser i Tyskland respektive tyska reaktioner på 
den skotska närvaron på kontinenten. I många skottars brev 
speglas en förbittring över hur man ansåg att det skotska 
kungahuset förödmjukats av kejsaren och kungen av Spanien 
under händelserna i Böhmen 1618-1621. Sådana stämningar 
kan bidra till att förklara varfö1: även många katolska skottar 
inte tvekade att sälla sig till kejsarens fiender. 

Sammantaget ger boken en bred introduktion till ett forsk
ningsområde som har många stora och viktiga beröringspunk
ter med Sverige. Trots skottarnas stora militära betydelse under 
den svenska stormaktstidens första hälft är det påtagligt hur lite 
forskning, så att säga från andra sidan, som har sipprat igenom 
till svenska läsare och forskare. Här ges ett gyllene tillfälle att 
råda bot på den bristen och få ett nyttigt perspektiv på en cen
tral del av svensk militärhistoria under det trettioåriga kriget. 

Lars Ericson 
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Mellan kavalleri och kulsprutor 

Brose, Eric Dom: The Kaiser's Army, 1870-1918. The Politics 
of Military Technology in Germany during the Machine Age, 
1870-1918. Oxford University Press, Oxford 2001. 336 s. 

När den preussiske generalstabschefen Helmuth von Moltke 
d ä genom en serie korta fälttåg 1864-1871 besegrade Dan
mark, Österrike och Frankrike och skapade förutsättningar för 
Tysklands enande, rehabiliterade han samtidigt kriget som poli
tiskt instrument i de europeiska statsmännens ögon. I järnvä
garnas och telegrafens tidsålder verkade militära maktmedel 
åter fungera som ett praktiskt redskap för statsnyttan på 
samma sätt som de gjort under kabinettspolitikens tidsålder på 
1700-talet, innan Napoleon för alltid förändrade spelreglerna. 

Det tyska kejsarrike som Otto von Bismarck skapade på 
grundval av Moltkes militära segrar visade sig emellertid bli en 
ömtålig statsbildning. Motsättningar mellan det lutherska 
Preussen och det katolska Sydtyskland, mellan agrara och indu
striella eliter, mellan arbetarklass och borgerlighet ledde till 
ständiga kriser. Det enade Tyskland var inte alls den vitala och 
handlingskraftiga statsbildning som dess samtida beundrare (i 
exempelvis Sverige) gärna föreställde sig, och inte heller den väl 
uttänkta sammansvärjning för att bevara eliternas privilegier 
och folkflertalets underordning som radikala västtyska histori
ker på 1960- och 1970-talen försökte göra gällande. Genom 
den svaga federala strukturen, frånvaron av parlamentarism 
och kejsarens oklara maktbefogenheter rådde i det närmaste 
permanent anarki i maktens centrum, särskilt efter Bismarcks 
avgång som rikskansler 1890. 

De samhälleliga spänningarna och frånvaron av övergri
pande politisk styrning återspeglades även i landets arme, som 
den amerikanske historikern Eric Dom Brose vid Drexel 
University i Kansas övertygande visar i sin bok The Kaiser's 
Anny. The Politics of Military Technology in Germany during 
the Machine Age, 1870-1918. Som en följd av Tyskland fede
rala konstruktion höll sig landet exempelvis inte med en utan 
med fyra armeer: en preussisk, en bayersk, en sachsisk och en 
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wiirttembergsk. Vapeninköp och krigsplanläggning hade man 
lyckats centralisera till Preussen men andra betydande maktbe
fogenheter kvarstod hos de övriga delstaternas krigsministerier, 
som till och med fann det nödvändigt att hålla sig med egna mi
litärattacheer i Berlin. När det gällde taktiken gick decentralise
ringen ännu längre. Var och en av de arton fredstida armekår
cheferna kunde i princip själv bestämma hur han ville stridsut
bilda sina soldater. Trots att Tyskland betraktades som ett mili
tärt mönsterland i hela världen, var alltså krigsmaktens 
organisation i vissa avseenden osannolikt ineffektiv och föråld
rad. När industrialiseringen gick in sin "tredje fas" efter 1870 
och den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i västerlandet 
accelererade blev denna omständighet allt mer uppenbar, sär
skilt som det civila samhället i Tyskland var så påtagligt mo
dernt. 

Ett genomgående tema i Doms bok är splittringen inom den 
tyska officerskåren mellan teknokratiska förnyare - ofta ur 
medelklassen - och aristokratiska traditionalister. De senare 
lyckades hindra att ingenjör- och fortifikationsofficerare fick 
sin högre utbildning vid den prestigefyllda generalstabsakade
min. Istället förvisades officerare ur dessa truppslag till en sär
skilt militärteknisk akademi, vars underordnade status tydligt 
markerades. 

Därtill kom från 1888 problemet med en kejsare som for
mellt var högste befälhavare, men som inom officerskåren upp
levdes som en oduglig dilettant. Wilhelm Il som i sin barndom 
aldrig fått särskilt mycket uppmuntran av sina föräldrar - ville 
gärna ha beröm i olika sammanhang, älskade att spela auktori
tet men var i själva verket extremt lättpåverkad. Han tjusades 
av moderna uppfinningar som kulsprutor och luftskepp, men 
kunde inte heller motstå gammaldags romantiska kavalleri
chocker. Hans komplicerade relation till sin brittiska mor och 
hennes familj manifesterade sig i en barnslig entusiasm för stora 
slagskepp. Någon långsiktig inriktning av krigsmaktens utveck
ling kunde denne entusiastiske hobbymilitär inte ge, men han 
hade ändå ett betydande inflytande över alla viktiga militära ut
nämningar. 

Redan under fransk-tyska kriget 1870-1871 hade kavalle
riets framtid verkat oviss. Brigaden Bredows berömda dödsritt 
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mot de franska kanonerna i slaget vid Mars-la-Tour hade kos
tat förbandet halva dess styrka. Trots detta fortsatte den preus
siska armen att öva kavallerichocker enligt taktiska principer 
från Fredrik stores tid. Kavalleriet var det mest aristokratiska 
truppslaget och dess officerskår betraktade sig fortfarande som 
armens offensiva spjutspets. När utländska observatörer 1905 
öppet ifrågasatte realismen i det preussiska kavalleriets öv
ningar hävdade kavalleriinspektören Planitz att detta endast 
var ett uttryck för omvärldens fruktan för de preussiska lan
sarna. En annan kavallerigeneral menade att de av hans office
rare som ansåg att kavalleriet skulle strida avsuttet borde få 
sina sporrar bortslitna och förflyttas till flyget - uppenbarligen 
den mest förnedrande degradering han kunde tänka sig. Genom 
kejsarens förkärlek för kavallerichocker var det länge omöjligt 
att avveckla dessa från fältmanövrerna. Om monarken själv 
ledde de paradmässiga anfallen klassades de dessutom alltid 
som segerrika av stridsdomarna, även om de företogs mot kul
sprutor och artilleri över öppen terräng. "Ve den som under
skattar kavalleriet, ty han kan få ett bistert uppvaknande" för
kunnade Wilhelm så sent som 1912 under genomgången efter 
en övning. De uppvaktade generalerna visste bättre och blev ge
nerade. 

Också det preussiska infanteriet hade förvånat världen under 
fransk-tyska kriget. I slaget vid Gravelotte-S:t-Privat hade det 
kungliga gardet i täta kolonner marscherat fram mot fransmän 
som låg nedgrävda på en höjd bakom snabbskjutande chasse

pot-gevär och mitraljöser - en föregångare till kulsprutan. Efter 
20 minuter hade 5 000 man dödats eller sårats. Under de föl
jande decennierna demonstrerades gång på gång samma sak på 
olika slagfält runt om i världen. Vid Plevna 1877, vid Spion 
Kop 1900, vid Port Arthur 1904 och vid Mukden 1905 blev in
fanteri som ryckte fram i slutna formationer skoningslöst ned
mejat. De officerare i Tyskland som förespråkade ett mer ut
spritt uppträdande, enskild framryckning och ett bättre utnytt
jande av terrängen misstroddes emellertid. Befälets möjlighet 
att kontrollera truppen skulle ju då försvagas, elden från solda
ternas gevär bli utspridd och verkningslös, deras offensivanda 
undergrävas om de hela tiden tänkte på att skydda sig. Den 
ordnade framryckningen på räta led med fällda bajonetter 

234 



under förbandschefens ledning hotade att ersättas av små och 
oordnade grupper, som letade sig fram över slagfältet på egen 
hand. Som en viss typ av pedagoger brukar göra, framhöll istäl
let de traditionalistiska officerarna att det var viljan det kom an 
på. Den fysiska verkligheten, det bly som surrade i luften, 
kunde övervinnas genom positivt tänkande såsom skett vid 
Gravelotte-S:t-Privat 1870. Efter tre timmar och ytterligare 
3 000 döda och sårade hade ju kullen faktiskt intagits! Det bör 
inskjutas att den preussiska officerskåren givetvis inte var en
sam om denna inställning. Samma tankar fanns också i de fran
ska och ryska armeerna vid samma tid. På ett generellt plan 
byggde faktiskt hela den progressiva framstegstron i Västerlan
det före 1914 på en sorts naiv viljekult, en tro på att människan 
kunde övervinna världen genom att övervinna sig själv. 

Det preussiska artilleriet, slutligen, hade faktiskt firat en stor 
triumf 1870 i den avgörande drabbningen vid Sedan, när be
skjutningen från 540 lätta fältpjäser knäckte den inringande 
franska armens motståndsvilja, Genomgående satsade man un
der de följande åren därför på lätta, hästanspända fältpjäser 
som höll jämna steg med infanteriets framryckning och gruppe
rade i öppen terräng. Ideer om sköldförsedda pjäser med längre 
räckvidd och högre eldhastighet som öppnade eld ur dold grup
pering - något som infördes i de franska och ryska armeerna på 
1890-talet - hade däremot föga framgång. Att det byggdes 
mäktiga befästningslinjer längs tyskarnas planerade framryck
ningsvägar i Polen, Belgien och norra Frankrike medförde inte 
heller några betydande satsningar på tungt belägringsartilleri. 
De tunga pjäser man skaffade var trögrörliga och fick endast 
begränsad tilldelning av ammunition. Artilleriet satsade all sin 
prestige på ett frontnära uppträdande. Dess officerskår, som 
huvudsakligen rekryterats ur medelklassen, ville vara med sina 
blåblodiga kolleger i de andra truppslagen och skörda de lagrar 
som växte i fiendens närhet. 

Brose menar att om första världskriget hade utbrutit 1903-
1904 så skulle Tyskland ganska omgående lidit nederlag. Nu 
dröjde kriget till 1914, vissa av de teknokratiska förnyarnas 
ideer hann få genomslag varför nederlaget sköts upp i fyra år. 
Men som författarens ingående studium av fälttåget i väster un
der augusti-september 1914 visar, fick man redan från början 
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dyrt betala för de gångna årens försummelser. Tyska lansiärer 
mejades ned vid Halen av belgiska soldater med kulsprutor, 
tyska infanterister som stormade fram i täta led mot brittiska 
skarpskyttar vid Mons stupade i tusental. Bristen på tungt artil
leri gjorde att det tog för lång tid att knäcka de belgiska gräns
forten, och den underutvecklade flygspaningen gjorde att man 
under flera dagar tappade bort den brittiska armen på sin 
högra flygel. Den franska infanteritaktiken präglades visserli
gen av samma sorglösa inställning till den moderna eldkraften 
som den tyska, men i alla dueller mellan den tyska fältpjäsen 
C-96nA och den franska 75:an visade sig den franska pjäsen
faktiskt överlägsen. Slutligen hade tyskarna inte råd med för
luster i samma takt som sina motståndare. Delvis av motvilja
mot att vapenutbilda förmodat socialistiska industriarbetare
hade man under en följd av år valt att inte kalla in mer än hälf
ten av varje värnpliktsårgång och hade därför inga tränade re
server.

Som modern forskning visat var den så kallade Schlieffenpla
nen knappast så orealistisk att den tänkte sig en total seger i 
väster på sex veckor. Det tyska misslyckandet 1914 var enligt 
Brose därför inte ett operativt misslyckande så mycket som ett 
kulturellt misslyckande under fyra decennier. Överväldigad av 
sina framgångar mellan 1864 och 1871 hade den tyska armen 
misslyckats med att integrera en positiv tekniksyn i sin officers
kultur, och var därför inte rustad för att föra krig på 1900-ta
let. 

Broses bok visar tydligt hur svårt det är för en militär organi
sation att "höja sig" över det samhälle som omger den, och att 
det därför är viktigt att fostra intellektuella och nyfikna office
rare. När ett lands strategi och militära förmåga skall analyse
ras, är den kulturella variabeln i själva verket central. I en tid 
när det svenska försvaret genomgår omfattande förändringar i 
hägnet av den nya informationsteknologin och genomgripande 
förändringar av officersutbildningen diskuteras, förefaller The

Kaiser's Army vara högaktuell läsning. 

Gunnar Äselius 
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Allsidig resume över Spaniensvenskar 

Lundberg, Lennart: Svenskarna i spanska inbördeskriget 1936-
1939. Tre böcker, Göteborg 2001. 177 s.

I februari 1937 höll ett skandinaviskt skyttekompani ett stycke 
spansk jord - mer med sin vilja än med militära resurser. Under 
dessa strider stupade kompanichefen kapten Ragnar Severin 
Skotte i spetsen för sina män, av vilka majoriteten var svenskar. 
Ragnar Skotte, som i Sverige hade varit underlöjtnant i land
stormen och dessförinnan stamanställd furir vid Söderman
lands regemente, var vid tillfället 36 år och efterlämnade i 
Askersund hustru med två barn. Många uppgifter vittnar om 
att kapten Skotte var en mycket kompetent officer. Politiskt sett 
avvek han från den kommunistiska majoriteten i förbandet ge
nom att vara syndikalist. 

Det skandinaviska kompaniet hade bildats 15 januari 1937 i 
staden Murcia och ingick som 3. skyttekompaniet i 3. interna
tionella bataljonen Ernst Thälmann, som hade tysk dominans. 
Redan tidigare hade dock svenskar närmast på egen hand delta
git i spanska inbördeskriget, såsom Uppsalateologen Olle 
Meurling. I december 1936 blev Meurling den förste svensk 
som stupade i detta krig och väckte därigenom stort medialt in
tresse. 

Om detta och mycket annat berättar Lennart Lundberg på 
ett strukturerat och lättillgängligt sätt i Svenskarna i spanska 
inbördeskriget 1936-1939. Boken innehåller även en förteck
ning över de frivilliga, en förteckning över de svenska kontroll
officerarna samt personregister och litteraturförteckning. Den 
sistnämnda ger besked om varifrån Lundberg hämtat sina upp
gifter. Det framgår att Svenskar i spanska inbördeskriget av 
Göte Nilsson (Stockholm 1972) liksom Bertil Lundviks dok
torsavhandling Solidaritet och partitaktik (Uppsala 1980) varit 
grundstenar i Lundbergs arbete. 

En generell svårighet med den mycket omfattande litteratu
ren om spanska inbördeskriget är att vederbörande författare 
främst behandlar den egna nationaliteten när det gäller att be
skriva de internationella brigadernas insatser i Spanien. Att 
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Lennart Lundberg valt att begränsa sig till svenskt deltagande 
och svenska förhållanden är inget att säga om. Det finns emel
lertid andra källor och främst då tyska, som ger ytterligare upp
lysningar även om de svenska deltagarna. Därför kommer 
Lennart Lundberg väl knappast med några nyheter för den som 
har studerat frågan lite mer ingående, men som sammanställ
ning har hans bok uppenbara förtjänster. Den som inte är på 
jakt efter särskilda detaljer, kan genom Lundbergs bok i ett 
sammanhang inhämta det väsentligaste ur tolv tidigare på 
svenska utgivna böcker. 

Lundbergs bok är kronologiskt ordnad: från situationen i 
Spanien intill revolten, över de internationella brigaderna och 
inbördeskrigets utbrott, till svenskar i fångenskap hos Franco 
och hemkomsten. Härefter följer de ovannämnda förteckning
arna och registren, där förteckningen över de frivilliga finns an
ledning att kommentera. Lundberg redovisar klart att han an
vänt uppgifter från Lundviks avhandling. Denna upptar 501 
namn. Lennart Lundberg har i den alfabetiskt upprättade listan 
tillfört ett antal ytterligare namn, som han funnit främst i Arbe
tarrörelsens arkiv. 

Det är naturligtvis bra att fler namn på svenska Spanienfrivil
liga blir kända, men det finns även andra aspekter att be
grunda. Lundvik redovisade 1980 sina kriterier för att en krigs
deltagare skulle anses vara bekräftad. Han ansåg att personer, 
som nämndes endast i en källa, måste behandlas restriktivt med 
hänsyn till källans trovärdighet. 

Det hade varit värdefullt om Lennart Lundberg på motsva
rande sätt redovisat vilka kriterier han satt upp och kanske 
även särredovisat vilka som fanns med redan på Lundviks lista 
1980 och vilka som han själv sedermera tillfört. 

Själv kan jag bidraga med ytterligare ett namn: nummer 502 
till Lundviks lista. Detta gäller Hilding Wessel, som i en fotnot 
helt riktigt nämns av Lundvik. Framlidne "Frisco-Per", löjtnan
ten i spanska folkarmen Per Mauritz Eriksson, som var chef för 
svenska kompaniet i slagen vid Jarama och Guadalajara våren 
1937, berättade en gång för mig att Hilding Wessel var svensk, 
men misstagits för tysk på grund av namnet. 

Frågan om svenska deltagare är svår, eftersom det finns flera 
inbyggda felkällor. Till att börja finns det några personer med 
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finskklingande namn om vilka det råder osäkerhet huruvida de 
korn från Finland eller T ornedalen. Svensktalande finländare 
insattes i det svenska kompaniet, medan finsktalande främst 
tilldelades ungerska och amerikanska förband. En andra svårig
het bjuder de svenska emigranter som reste från USA till Spa
nien och tjänstgjorde i den angloamerikanska Lincoln-brigaden 
och som därefter återvände till USA utan att sätta spår i regist
ren vare sig hos SÄPO, svenska legationen i Madrid, UD eller 
svenska Spanienkornrnitten. Slutligen fanns det i de svenska 
förbanden ett antal i Sverige bosatta tyska emigranter, vilka 
flytt undan Hitler och varav flera blev svenska medborgare un
der eller strax efter inbördeskriget. Hur skall de räknas? 

Lennart Lundberg berör inte en fråga som Göte Nilsson inte 
riktigt bottnade i 1972, nämligen den skandinaviska batal
jonen. Denna sattes upp i början av 1938 med major Holger 
David Ekström, sjöman från Torshälla, som chef. Major 
Ekström var en slags "långvägare" och hade gjort sin militära 
karriär i bataljonen Ernst Thälmann. Under slaget vid Jararna i 
februari 1937 var han ännu blott gruppchef, men avancerade 
på kort tid till kompanichef. 

Bataljonens spanska manskap, som utgjorde cirka 60 % av 
nurnerären, korn från tysk-österrikiska 44. bataljonen 12. Fe
bruar. Den förutvarande 42. bataljonen Hans Beimler blev den 
nya 12. Februar, och med skandinavisk befälspersonal jämte 
ytterligare manskap återuppsattes 42. bataljonen Hans Beim
ler, som trots det tyska namnet alltså var ett skandinaviskt för
band. Hans Beirnler hade varit kommunistisk riksdagsman i 
Tyskland och stupade i december 1936 som politisk kommissa
rie utanför Madrid. Av traditionsskäl behöll den återuppsatta 
bataljonen hans namn. I bataljonen ingick svensk-spanska 
1. skyttekompaniet Georg Branting, dansk-spanska 2. skytte
kompaniet Martin Andersen-Nex0, norsk-spanska 3. skytte
kompaniet Egede-Nissen samt spansk-anarkistiska 4. kul
sprutekompaniet Buenaventura Durruti.

Som synes var förbanden uppkallade efter personer. Georg 
Branting var till yrket advokat och svensk socialdemokratisk 
riksdagsman, samt son till Hjalmar Branting. Han var ordfö
rande i svenska Spanienkornrnitten. Parentetiskt kan nämnas 
att när Georg Branting 1940 avslöt sig till hemvärnet i 
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Stockholm och blev kompaniadjutant med sergeants tjänste
ställning, utlöste detta kraftiga reaktioner i vissa kretsar, som 
ifrågasatte Brantings nationella pålitlighet. 

Martin Andersen-Nex0 var en dansk s k  proletärförfattare, 
och Adam Hjalmar Egede-Nissen var norsk stortingsman samt 
en framträdande kommunistledare. Buenaventura Durruti slut
ligen var en spansk järnvägstjänsteman och anarkistledare, som 
i november 1936 stupade utanför Madrid i täten för Columna 
Durruti, som närmast kan kallas en förstärkt milisbataljon. 

Ofta uppges i litteraturen att det fanns fem internationella 
brigader, egentligen numrerade med romerska siffror XI-XV, 
men ofta även i samtiden benämnda IB 11-IB 15. Lennart 
Lundberg, som begränsat sin framställning till svenskarna, har 
inte haft anledning att befatta sig med andra nationaliteter. Den 
som har tillgång till såväl engelskspråkiga, tyska, franska, ita
lienska och spanska källor - men i synnerhet uppgifter från det 
forna östblocket såsom DDR, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, 
Tjeckoslovakien och Ungern - finner dock att antalet i verklig
heten var åtta, men aldrig vid ett och samma tillfälle. 

De vanligtvis bortglömda är IB 86, som blott hade en inter
nationell bataljon och som existerade endast några månader 
våren 1937. Vidare fanns IB 150 som sattes upp i mars 1937 
och som i början av augusti samma år omnumrerades till IB 13, 
sedan sistnämnda brigad upplösts efter myteri under slutfasen 
av Bruneteoffensiven. Slutligen bildades IB 129 i februari 1938. 
Skall man dessutom vara riktigt noga hette 11. brigaden under 
den korta tiden 22 oktober-1 november 1936 IX. Brigada 
M6vil, det vill säga 9. brigaden. 

I den upplösta IB 13 ingick 8. bataljonen Czapiaew (Tjapa
jev) i vars kulsprutekompani det ingick flera svenskar. Dessa 
överfördes härvid till tysk-österrikiska 44. bataljonen 12. Fe

bruar, dit skandinaverna samlades i avvaktan på att bilda en 
egen bataljon. 

Från början var det till de i Albacete bildade tyska bataljo
nerna Edgar Andre (uppsatt 14 oktober-6 november 1936 och 
namngiven efter en i Tyskland avrättad belgisk socialistledare), 
samt Ernst Thälmann (bildad 25 oktober-11 november 1936 
och uppkallad efter den välkände tyske kommunistledaren som 
då försmäktade i Hitlers fängelse), som svenskarna - svensk-
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amerikaner undantaget - i regel sökte sig. Dessa bataljoner in
gick från början i 1B 11 respektive 1B 12. I slutet av november 
1936 överfördes bataljon Ernst Thälmann till IB 11. Den tredje 
bataljonen i 1B 11 var franska Commune de Paris. Våren 1937 
omorganiserades 1B 11 och erhöll 21 april 1937 en tredje batal
jon, nämligen Hans Beimler, i stället för Commune de Paris. En 
fjärde bataljon, med sin kader främst från österrikiska Schutz
bundlers, bildades i juni 1937 lagom för att deltaga i Brunete
offensiven och erhöll namnet 12. Februar till minne av arbetar
upproret i Wien 1934. 

Som synes nämns här inte bataljonerna med nummer, för det 
är en ganska komplicerad historia, som ännu inte är helt klar
lagd. Från början var Edgar Andre andra bataljon och Ernst 
Thälmann femte. Sistnämnda bataljon var en period den fjärde 
och från slutet av november 1936 tredje bataljonen bland de in
ternationella. Våren 1937 skedde dock en omnumrering och 
därefter återfanns inom IB 11 i konsekvent nummerordning 
41. bataljonen Edgar Andre, 42. bataljonen Hans Beimler,
43. bataljonen Ernst Thälmann och den senare tillkomna
44. bataljonen 12. Februar.

Efter de mycket blodiga striderna kring Brunete under juni
juli 193 7, sökte de internationella att reorganisera sig. På hös
ten 1937 började antalet skandinaviska deltagare nå en sådan 
nivå, att det gick att bilda en egen bataljon. Den skandinaviska 
bataljonen var ännu inte färdigorganiserad då Franco anföll 
och under den stora reträtten i Aragonien smalt den ihop till ett 
kompani. Major Ekstöm stupade. Det reorganiserade skandi
naviska kompaniet tillfördes 43. bataljonen Ernst Thälmann 
och ställdes under befäl av den uppenbart kompetente kapte
nen Karl Georg Ernstedt, byggnadsarbetare från Stockholm och 
före detta stamanställd furir vid Svea livgarde. Han stupade se
dermera vid Ebro, vådaskjuten av en egen soldat. Under dessa 
strider drabbades det svenska kompaniet av synnerligen svåra 
förluster. Till exempel stupade tre kompanichefer i följd under 
en och samma dag. När offensiven avbröts kunde den politiske 
kommissarien Bengt Segersson räkna in blott en handfull man. 
Sergeanten Carl Gösta Hjärpe fick uppdraget att föra hem res
terna av bataljon Ernst Thälmann till Barcelona, där den upp
löstes 23 september 1938. 
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Om Ebrooffensiven i juli 1938 berättar Lennart Lundberg, 
liksom vad som sedan följde i form av de internationella briga
dernas upplösning och fram till hemkomsten. Den största kon
tingenten fördes hem till Sverige av Herman Olov Wohlin, sjö
man, skomakare och privatfilosof från Gävle. Herman Wohlin 
var från början fältväbel och kompanikvartermästare vid det 
svenska kompaniet, men blev snart nog s k kaderkommissarie i 
Albacete, alltså en slags personalchef för svenskarna. 

Bokens styrka ligger enligt min mening i att den ger en bra 
överblick över hela frågan om svenskarna och inbördeskriget 
inte bara de som stred i Spanien, utan även på hemmafronten. 
Den är en mycket god sammanfattning av vad som tidigare va
rit känt och därmed tillräcklig litteratur för den, som önskar att 
läsa endast en bok om spanska inbördeskriget. Boken är utan 
tvekan den mest allsidiga som på svenska språket utgivits i äm
net, men för endast i begränsad utsträckning fram nya forsk
ningsrön. 

Stellan Bojerud 

Strategi och politik i luften 

Tamelander, Michael: Slaget om Västeuropa. Flygkrig, strategi 
och politik sommaren 1940. Historiska media, Lund 2002. 
480 s. 

England och Frankrike upplevde sommaren 1940 en mycket 
svår period. Den inleddes med det tyska anfallet på Frankrike i 
maj ett fälttåg som fick ett överraskande snabbt och ödesdi
gert förlopp. Som en följd av den franska nationens kollaps 
blev det angeläget för Storbritannien att förhindra att den 
starka franska flottan föll i tyska händer. Det ledde till det tra
giska blodbadet vid Mers el-Kebir då Royal Navy öppnade eld 
mot sin forna allierade. På det storpolitiska planet framträdde 
Winston Churchill som den sammanhållande krigsledaren med 
en tidig och tydlig vision om att slutligt besegra Tyskland. 
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Under perioden genomfördes också de tyska förberedelserna 
för ett invasionsföretag mot de brittiska öarna, operation 
Seelöwe samt luftkriget över England. 

I Slaget om Västeuropa binder författaren Michael T amelan
der samman den övergripande händelseutvecklingen på politisk 
och militärstrategisk nivå med luftkrigets operativa, taktiska 
och stridstekniska dimensioner. Tamelander lyfter ävenledes 
fram den enskilde människan bakom luftstridernas segrar och 
nederlag och bekantgör läsaren med såväl tidigare kända som 
okända flygaröden. Egentligen består boken av två böcker, den 
ena behandlande det politiska och strategiska skeendet, och 
den andra luftkriget och de människor som hade att utkämpa 
detta. 

De historiskt vedertagna begreppen "slaget om England" och 
"slaget om Frankrike" är korrekta enbart med avseende på att 
de geografiskt anger inom vilka områden de militära operatio
nerna genomfördes. Mera tvivelaktiga är dessa begrepp om de 
kopplas ihop med målsättningarna för krigföringen. Tyskland 
hade ingen önskan att erövra vare sig Frankrike eller England 
även om Hitler önskade begränsa möjligheterna för Frankrike 
som potentiell motståndare. De tyska ambitionerna fanns 
österut. Västmakternas målsättning var i första hand att genom 
sin krigsförklaring försöka få Hitler avsatt, en målsättning som 
varje rimlig analys av Tysklands inre förhållanden snabbt 
borde ha stämplat som utopisk. Såvida inte denna, totalt orea
listiska målsättning lyckades, ämnade de blockera och bomba 
Tyskland till underkastelse. Således fanns tydliga offensiva am
bitioner även om de tyska framgångarna under första halvan av 
år 1940 fick de västallierade att snarare framstå som försvarare 
än angripare. Betraktat som separata företeelser skulle "slaget i 
Frankrike" och "slaget över England", enligt Tamelander, ha 
varit mera passande namn. Utifrån ett mera helhetligt strate
giskt perspektiv hävdar författaren att begreppet "slaget om 
Västeuropa" är mera adekvat, vilket har blivit bokens titel. 

Britterna var förutseende på luftkrigföringens område. Re
dan 1912 organiserades Royal Flying Corps, ett embryo till 
Royal Air Force, bildat i januari 1918 som det första självstän
diga flygvapnet i världen. Trots stora nedskärningar efter freds
slutet 1918 lyckades flygstabschefen Sir Hugh Trenchard be-
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vara dess ställning. Under tjugotalet fick Royal Air Force en allt 
större roll som flygande polis i Mellersta Östern. De till lika de
lar oroliga och oländiga områdena i Irak, Palestina och Jorda
nien skulle ha krävt stora markstyrkor för att avpatrulleras. 
Flygövervakningen reducerade detta behov samtidigt som kon
ceptet var kostnadseffektivt och därmed tjänade som ett ut
märkt argument för att bibehålla flygdivisionerna. 

Som ett resultat av utvecklingen i Tyskland igångsattes 1935 
ett omfattande upprustningsprogram där man var förutseende 
nog att satsa på luftstridskrafterna som skulle byggas ut till 107 
divisioner för försvaret av hemlandet. Samtidigt ökades antalet 
flygplan i varje division från 12 till 14. Året därpå skapades en 
funktionsindelad organisation varvid Fighter Command, Bom
ber Command, Coastal Command och Training Command bil
dades. Fighter Command uppdelades i 11. och 12. eskadrarna 
med ansvar för de södra respektive norra delarna av öriket. 
Chef för Fighter Command blev Sir Hugh Dowding, som var 
ytterligt professionell samtidigt som han var odiplomatisk och 
envis, vilket förskaffade honom mäktiga fiender såväl i poli
tiska som militära kretsar. Han måste dock tillerkännas för
tjänsten av att Storbritannien stod rustat med ett i huvudsak ef
fektivt luftförsvar vid krigsutbrottet. 

Versaillesfördraget innebar bland annat att Tyskland ej fick 
ha något militärt flyg. En hemlig överenskommelse mellan Wei
marrepubliken och Moskva gjorde det möjligt för tyskarna att 
under tjugotalet utbilda stridspiloter i Sovjetunionen. Även om 
erkännandet av Luftwaffes bildande gjordes först i mars 1935 
hade arbetet med denna nya försvarsgren pågått länge. Utveck
lingen kom i stor utsträckning att präglas av att Tyskland var 
en kontinentalmakt. Huvudmotståndare hade identifierats vara 
Frankrike och Polen vilket innebar att Tyskland skulle bli inbe
gripet i markstrider längs egna gränser. Prioritet gavs därför åt 
utvecklingen av ett effektivt flyg som snabbt kunde påverka 
förloppet operativt och taktiskt. Huvudsakliga uppgifter defi
nierades således till erövrande av luftherravälde, understöd av 
armens och marinens operationer, angrepp mot fiendens indu
strier samt anfall mot fientliga stridskrafter mellan fronten och 
hemlandet. Av detta kan slutsatsen dras att långräckviddigt 
bombflyg var relativt lågt prioriterat. 
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Tyskland sände militär hjälp till nationalisterna under det 
spanska inbördeskriget 1936-1939. Flygvapnet fick här ett till
fälle att testa såväl materiel som taktik. Under detta krig kunde 
tyskarna förfina den så kallade stöttaktiken, vilken innebar att 
man manövrerade sig in i ett läge med höjdövertag, för att där
efter genomföra dykanfall mot sin motståndare. Efter anfallet 
använde de den högre hastighet som uppnåtts för att åter lägga 
sig på högre höjd än motståndaren. 

Polenfälttåget 1939 innebar en tydlig förskjutning mot upp
gifter av taktisk natur framför sådana som gavs strategiska ef
fekter. Sambandet mellan mark- och flygförband finslipades, 
efter dåtida tekniska förutsättningar, till nära nog fulländning. 
Under operation Weserubung vidgades Luftwaffes roll och 
transportflyget fick ökad betydelse. Vid angreppet mot Norge 
genomfördes luftlandsättningar som skulle visa sig ha stor bety
delse för utgången av fälttåget. 

Luftwaffe blev således ett mellanting mellan ett taktiskt och 
ett strategiskt flygvapen. Det var lämpat för anfall mot kom
munikationer bakom fronten, hamnar och järnvägar, liksom 
för direkt understöd av främst markstridskrafterna. När 
Luftwaffe användes på detta sätt kom framgångarna som ex
empelvis under fälttågen i Polen och Frankrike. När det insattes 
i en strategisk roll och gavs en självständig uppgift, vilket 
skedde under slaget om England, visade sig styrkekompositio
nen vara, mindre väl avvägd. 

Inför angreppet mot Frankrike hade Luftwaffe formats till ett 
effektivt understödsinstrument för främst markstridskrafterna. 
Det kunde också nyttjas för angrepp som gav strategisk effekt, 
även om den sistnämnda förmågan var relativt begränsad jäm
fört med vad de allierade kunde åstadkomma senare under kri
get. Flygplansbesättningarna var väl utbildade och hade fått 
krigserfarenhet i Spanien, i Polen och i Skandinavien. Framför
allt hade Luftwaffe en jaktflygkornponent som var överlägsen 
de allierades motsvarighet. I Hitlers sinnevärld var kraftmät
ningen med de västallierade nödvändig för att därefter kunna 
effektuera planerna österut. Offensiven västerut var tänkt att 
föra tyskarna fram till Engelska kanalen och skapa en buffert 
för att skydda det viktiga Ruhrområdet, varefter Frankrike 
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skulle besegras. När detta var avklarat skulle fred slutas med 
Storbritannien. 

Den tyska offensiven i Frankrike fick ett snabbt förlopp. 
K valitetsfaktorn var den enskilt viktigaste faktorn bakom de 
tyska framgångarna. De sammanlagda styrkorna från Neder
länderna, Belgien, Frankrike och Storbritannien räknade 242 
armedivisioner mot 157 tyska. Vardera sidan mönstrade cirka 
2 600 stridsvagnar. De tyska förbanden var dock bättre utbil
dade, hade ett överlägset taktiskt och operativt uppträdande 
och hade avsevärt modernare sambandssystem. Liknande var 
förhållandet avseende luftstridskrafterna. De allierade hade 
sämre utrustning samt var underlägsna i taktiskt uppträdande 
och hade haft liten eller ingen möjlighet för samträning län
derna emellan. De allierade flygförbanden tog order från fyra 
olika regeringar och talade olika språk. Det tyska jaktplanet 
Messerschmitt Bf 109 var överlägset alla andra jaktplan, un
dantaget det brittiska Spitfire, vilket enbart fanns på baser i 
England eftersom de franska flygfälten ansågs olämpliga. 

Skillnaderna i flexibilitet och organisation mellan de allierade 
flygvapnen och Luftwaffe kom att framstå tydligt när front
linjen snabbt försköts västerut och båda parter behövde omba
sera förbanden. Så snart ett civilt eller militärt flygfält hade er
övrats av de tyska markförbanden flög tyskt transportflyg in 
markpersonal och den materiel som erfordrades för flygförban
dens fortsatta operationer. Resultatet var att dessa snabbt 
kunde vara i luften från den nya basen. Den allierade sidan 
hade därmed ständiga problem och kronisk brist på transport
medel. Ett allvarligt misstag som Luftwaffe gjorde var att inte 
förse Bf 109 med fälltankar vilket drastiskt skulle ha reducerat 
ombaseringsbehovet. Än märkligare är att inget gjordes åt sa
ken inför det kommande luftkriget med England. 

Under evakueringsoperationen från området kring Dunker
que framstod skillnaderna tydligt mellan Royal Air Force och 
Luftwaffe. Området var relativt litet och luftstriden kom att ut
kämpas jaktplan mot jaktplan, men den taktiska kompetensen 
hos tyskarna var bättre. Kostnaderna för operation Dynamo 
var hög. Inte mindre än 226 brittiska fartyg och båtar gick för
lorade, varav jagarvapnet förlorade sex fartyg och 19 skadades. 
Fighter Command hade förlorat mer än 100 flygplan och mer-
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parten av piloterna. Vinsten var att 338 226 allierade soldater 
räddades för att bygga upp den nya brittiska armen. Rädd
ningen får betraktas som mirakulös och berodde på tre samver
kande omständigheter: först och främst Hitlers beslut att 
stoppa de tyska pansarförbandens framryckning, därnäst väd
ret som försvårade för Luftwaffe att fullt ut kunna utnyttja sin 
överlägsenhet, och som tredje faktor kom den milda sjöhäv
ningen att underlätta räddningsoperationen. 

En intressant del av boken utgör beskrivningen jämte analy
sen av luftkriget mot England som från tyskt håll skulle följas 
upp av en invasion över Engelska kanalen när Royal Air Force 
besegrats. Försöken att nedkämpa det brittiska luftförsvaret, 
liksom att bryta den brittiska motståndsviljan genom att terror
bomba London, misslyckades. En viktig orsak till bakslaget var 
det allt effektivare brittiskt luftförsvaret. En annan orsak var 
det långa avståndet från de tyska flygbaserna till Londonområ
det vilket innebar ett reducerat jaktskydd av de tyska bombflot
torna. En tredje orsak sammanhängde med uthålligheten hos 
Londonborna, liksom hos den brittiska befolkningen i allmän
het. 

Den omintetgjorda operation Seelöwe är intressant ur ett vi
dare tyskt strategiskt perspektiv. Hitler hade inte samma in
tresse av att besegra britterna som att besegra fransmännen, 
eftersom han betraktade det brittiska imperiet som en av den 
västliga civilisationens hörnstenar. En ockupation av de brit
tiska öarna hade således ingen attraktionskraft i sig. Fred i väst 
var eftersträvansvärt eftersom fokus var riktat österut. Opera
tion Seelöwe var ett av de medel som stod till buds för att 
uppnå en sådan fred. Men ett militärt företag mot England var 
politiskt motbjudande. 

I sammanhanget fanns frågan om när huvudmålet Sovjet
unionen skulle invaderas. Skulle detta göras före eller efter det 
att ett hinder på vägen, Storbritannien, överkommits? Hitlers 
uppfattning var att när Sovjetunionen besegrats så skulle prob
lemet med England lösa sig. Samtidigt var han medveten om att 
en invasion av Sovjetunionen skulle kompliceras av ett krig 
med Storbritannien och han gjorde därför vad han kunde för 
att avsluta detta. Tamelander beskriver på ett ingående sätt de 
metoder som tyskarna prövade för att besegra engelsmännen. 
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Ingen av dem fungerade varför förutsättningarna för en inva
sion saknades. 

Anmälaren kan inte finna att boken tillför något avgörande 
nytt som inte kan hämtas ur annan litteratur. Därmed har inte 
sagts att Slaget om Västeuropa saknar läsvärde, tvärtom! Bo
kens styrka är att den samlat presenterar politiska, strategiska, 
operativa, taktiska, stridstekniska och tekniska fakta och ana
lyserar dessa. Det spektrum som boken täcker sätter således in 
flygkriget i ett större politiskt och militärstrategiskt samman
hang. Läsaren får även möta enskilda flygförare på tysk och 
allierad sida liksom de militära och politiska beslutfattarna. 
Detta ger den viktiga humandimensionen på krigföringen sett 
från olika nivåer och perspektiv. När samtidigt de politiska och 
militärstrategiska sammanhangen tecknas skapar författaren en 
helhetlig förståelse för de förutsättningar under vilket luftkriget 
bedrevs. 

Tommy Jeppsson 

Partisanhjältar som krigsförbrytare 

Erkkilä, V eikko: Det nedtystade kriget. När sovjetiska partisa
ner anföll finska gränsbyar. Hjalmarson & Högberg, Stock
holm 2001. 217 s. 

Finlands dramatiska 1900-talshistoria med nationell frigörelse, 
inbördeskrig, två krig mot Sovjetunionen, fyra decennier av 
försiktig hållning mot supermakten i öst samt på senare år 
snabb integration i Västeuropa och ett entusiastiskt inträde i 
EU har medfört flera omskrivningar av historien och uppri
vande strider om tolkningen av det förflutna. Den senaste kon
troversen rör de sovjetiska partisantruppernas övergrepp under 
det s k  fortsättningskriget från juni 1941 till september 1944, 
då Finland kämpade på samma sida som Tyskland. Denna i 
stora stycken okända historia från nordöstra Finlands gräns
trakter har journalisten Veikko Erkkilä intresserat sig för i 
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drygt trettio år. Resultatet har blivit en bok som vid originalut
gåvans publicering i Finland 1998 väcke stor uppmärksamhet 
och senare tilldelades flera litterära priser men också möttes av 
protester från ryskt veteranhåll. 

Boken skildrar detaljerat de övergrepp som partisanerna 
gjorde sig skyldiga till i gränsområdet i form av brända byar, 
våldtäkter och mördade barn och civila. Berättelserna är 
ohyggliga, även om antalet offer - 14 7 dödade eller bortförda 
finländare - inte riktigt motsvarar bilden av begreppet etnisk 
rensning och grymheterna i Bosnien och Kosovo som författa
ren drar paralleller till. Att de finländska myndigheterna efter 
kriget på grund av det säkerhetspolitiska läget och samarbetet 
med Sovjetunionen genom VSB-pakten 1948 undvek att driva 
frågan om de krigsförbrytelser som otvivelaktigt ägde rum är 
dock uppenbart. Fram till senare år har offrens anhöriga fått 
betala priset för att de känsliga relationerna med grannen i ös
ter skulle kunna upprätthållas. 

Att Erkkilä har ett viktigt budskap är således helt klart. 
Olyckligt är då att hans bok har en struktur som journalister 
gärna tar till när de ska skriva historia. Historien berättas uti
från det arbete som författaren har med boken, de känslostarka 
möten han har med forna veteraner och sovjetiska/ryska histo
riker. Visserligen kan en sådan metod i bästa fall belysa histo
rieskrivningens beroende av samhälleliga krafter, likaså dess 
avgörande roll i skapandet av kollektiva identiteter. Problemet 
är att händelserna 1941-1944 ibland tenderar att komma i 
skuggan av författarens mödor 55 år senare. Att akademiska 
noter saknas är inte överraskande. 

Inget säger heller att en bok av denna karaktär måste följa 
exakt samma former som historievetenskapen, men utan tvivel 
är det nödvändigt med någon form av redovisning av vilka 
uppgifter som ligger till grund för bokens slutsatser. Med sitt 
kontroversiella budskap, och sina långtgående anklagelser mot 
partisanstyrkorna, hänger trovärdigheten på om uppgifterna 
kan kontrolleras. 

Även om boken främst riktar sina anklagelser mot de sovje
tiska partisanerna och den heroiserande sovjetiska och ryska 
historieskrivningen har den också sin udd mot den finländska 
taktiska tystnad som rådde under flera decennier. På så sätt 
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utgör Erkkiläs bok en av flera omtolkande skildringar av Fin
lands politiska historia, främst under Kekkonens tid men även 
under föregångaren Paasikivi. Landets realpolitiska linje i utri
kes- och säkerhetsfrågor var länge närmast helig men har efter 
Sovjetunionens fall kommit att utsättas för en alltmer hårdhänt 
granskning. 

Torbjörn Nilsson 

Fängslande statistisk krigshistoria 

Frankson, Anders, och Zetterling, Niklas: Slaget om Kursk. His
toriens största pansarslag. Norstedt, Stockholm 2002. 301 s. 

Den nyutkomna Slaget om Kursk är den senaste i ett flertal 
böcker om andra världskriget av svenska författare. Ledande 
har varit Niklas Zetterling som gjorde sig bemärkt tillsammans 
med Michael Tamelander 1995, då Avgörandets ögonblick 
publicerades. Boken var en undersökning av invasionen i Nor
mandie. Ansatsen var att skriva en balanserad framställning 
och till viss del nytolka skeendet och orsakerna till slagets ut
gång. I förordet hävdade Zetterling och Tamelander att de som 
svenskar hade möjlighet att skriva en mer avvägd tolkning av 
D-dagen eftersom Sverige inte varit involverat i händelserna, i
och för sig en lovvärd ansats även om den ter sig en smula naiv.
Därefter gick T amelander och Zetterling vidare med en analys
av operation Weseritbung då Den nionde april - Nazitysklands
invasion av Norge 1940 gavs ut år 2000. Syftet var i stort sett
detsamma som fem år tidigare. Samma år publicerade Anders
Frankson och Zetterling det som kom att bli bakgrunden till
Slaget om Kursk. Förlaget Frank Cass i London gav ut Kursk
1943 - A Statistical Analysis. Niklas Zetterlings författar- och
forskarinsats står således på solid grund. Anders Frankson har,
å sin sida, publicerat flera artiklar om andra världskriget. Det
som dock gjort Zetterlings och Tamelanders insatser mycket
tressanta och hedervärda är helhetsgreppet. I sina verk har de
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gått igenom och analyserat skillnaderna mellan kontrahenterna 
avseende strategi, taktik, ledning, utbildning och utrustning. I 
många andra skildringar saknas ofta denna ingående analys av 
ett fältslags anatomi. Även en analys av den politiska sfären 
bakom fälttågen görs. 

Slaget om Kursk på östfronten i augusti 1943 är upptaget i 
Guinness rekordbok som det största slaget under andra världs
kriget och historiens största pansarslag. 1 Givetvis är slagets 
storlek allena en anledning att göra en statistisk analys. Dess
utom har slaget setts som en vändpunkt under andra världskri
get. För Tyskland gick den enda vägen efter Kursk bakåt. Basil 
Liddell Hart påpekar i Andra världskrigets historia de stora lik
heterna mellan de sovjetiska offensiverna 1943 och Fochs of
fensiver 1918. Anfallen utfördes i serier på olika delar av fron
ten. Trycket blev därmed konstant och anfallsrörelsen stannade 
inte förrän i Berlin.2 Zetterling och Frankson menar dock att 
den bild som funnits av Kursk inte varit rättvisande. Historie
skrivningen har, enligt författarnas förord, i alltför hög grad ut
gått från den officiella sovjetiska bilden av slaget. Syftet med 
boken är att ge en mer nyanserad bild av vad som skedde och 
dess konsekvenser. Arkivmaterialet författarna använt sig av är 
främst tyskt arkivmaterial från Freiburg och Washington. För
fattarna själva har inte gått igenom något ryskt källmaterial 
utan istället tagit del av tidigare forskningsinsatser i de ryska 
arkiven. För en historiker känns detta angreppssätt en aning 
underligt. Om man utfäster sig att göra en allsidig och nytol
kande analys för att frångå den officiella sovjetiska historie
skrivningen borde ett baskrav vara att man går igenom ryskt 
arkivmaterial. Med all sannolikhet skulle inte resultaten bli an
norlunda men bilden kanske än mer nyanserad. 

Boken består till hälften av en bakgrund till hela det ryska 
fälttåget. Dessutom innehåller den förutsättningar och tolk
ningar av vägen till Kursk 1943. Därefter beskriver författarna 
hur soldaterna vid fronten levde, slogs och dog. Detta 

1 Guinness rekordbok. Först och störst. 11. uppl. Forum, Stockholm 
1981: s 92. 

2 Liddell Hart, Basil H: Andra världskrigets historia. Del 2. Natur och 
kultur, Stockholm 1985: s 159. 
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angreppssätt har, åtminstone Zetterling, använt i tidigare 
böcker. Som material använder författarna sig av privata brev 
och dagböcker från frontsoldater, samt givetvis också förban
dens krigsdagböcker. Det är intressant samtidigt som det är rö
rande att läsa soldaternas brev hem till sina familjer för att 
några rader längre ned informeras om att de stupade eller såra
des dödligt några dagar senare. Detta är dock ett grepp som är 
mycket värdefullt och fängslande just eftersom det är berö
rande. Denna personliga beskrivning av krigets fasor kan kallas 
"militärhistoria underifrån". En annan intresseväckande aspekt 
är de minibiografier av befälhavarnas karriärer och roller som 
görs. Frankson och Zetterling låter dock inte detta helt styra 
framställningen. En av de mer intressanta analyserna som för
fattarna gör är skillnaderna mellan tyska och sovjetiska för
bands- och ledningsstrukturer. Skillnader, som är oerhört vik
tiga för att förstå varför sovjetiska förband genomgående led 
högre förluster än tyska. Även det faktum att tyska förband 
kunde anfalla överlägsna fiender och besegra dem kan förkla
ras genom detta. Utrustningsdetaljer är med som en viktig del i 
framställningen och analysen. 

Själva beskrivningen av slaget vid Kursk upptar lite mer än 
100 sidor av boken. Den tyska planen var att, genom två pan
sarspjutspetsar, skära av den inbuktning i den tyska fronten 
som ryssarna höll vid Kursk. På kartorna kan man tydligt se 
den tyska fronten som två käftar med pilarna som tänder. Pla
nen var att skära av de sovjetiska förbanden för att sedan för
göra dem. De tyska pansarspetsarna skulle enligt planen mötas 
alldeles öster om Kursk. Ryssarna var väl medvetna om den 
tyska planen. Genomförandet hade nämligen skjutits upp vid 
ett flertal tillfällen och sammandragningen av förband och ut
rustning gjorde offensiven svår att hemlighålla. Även ryssarna 
hade dragit samman stora truppstyrkor och hade reserverna 
samlade i en nyskapad front kallad Stäppfronten. Befälhavarna 
över förbanden och armeerna var idel välkända namn som 
Erich von Manstein, Gtinther von Kluge och Walter Model på 
tysk sida samt Konstantin Rokossovskij och Ivan Konev på 
sovjetisk. Framställningen om slaget som sådant är strikt kro
nologisk och nästan som en krigsdagbok. Detta leder till att be
skrivningen går mekaniskt framåt. Det som dock räddar texten 
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från att bli alltför livlös är anekdoterna och de personliga upp
levelserna. Många intressanta synpunkter kommer fram, där en 
viktig och alltför sällsynt poäng är förhållandena mellan total
förstörda och skadade stridsvagnar. Läser man andra skild
ringar om andra världskriget slås man ofta av att stridsvagns
förlusterna torde ha slagit ut förbanden helt. Problemet är att 
man ofta har använt siffrorna för utslagna stridsvagnar som 
förlustsiffror även om de allra flesta stridsvagnarna kunde re
pareras. Frankson och Zetterling lyfter fram detta på ett före
dömligt sätt. 

Språkligt sett finns vissa problem, främst gällande menings
byggnad och vissa upprepningar. En annan sak som till viss del 
är störande, i alla fall för mig som historiker, är avsaknaden av 
ordentlig och genomgående notapparat. Det skulle intressera 
att veta varifrån vissa tolkningar och beskrivningar kommer. 
På sina ställen framgår det medan det på andra är höljt i dun
kel. I förordet skriver dock Frankson och Zetterling att man 
valt att inte belasta texten med en alltför utbyggd notapparat 
och hänvisar den specialintresserade till den mer omfattande 
engelska versionen. Det gäller i detta läge att hitta en bra mel
lanform. En lite mer omfattande notapparat hade inte skadat. 

Finns det då något nytt i denna framställning? Svaret på 
denna fråga måste bli ja. Det är sällsynt med ett så pass omfat
tande och relevant grepp, innefattande politik, strategi, taktik 
m m. Den nytolkning som författarna aspirerar på riskerar 
dock att bli missvisande genom att man inte själv analyserat 
ryskt källmaterial. Trots detta är boken högst läsvärd och 
kopplar ihop nyare grepp med traditionell militärhistoria. 

Fredrik Eriksson 
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Intressant men ostrukturerat 

Sennerteg, Niclas: Stalins hämnd. Röda armen i Tyskland 
1944-45. Historiska media, Lund 2001. 413 s. 

Niclas Sennerteg begränsar undersökningen till perioden au
gusti 1944-april 1945, "det vill säga från ryssarnas första upp
dykande vid Ostpreussens gräns till Königsbergs falP'. Författa
ren deklarerar vidare att han koncentrerar framställningen till 
områdena öster om Oder-Neisse, eftersom det var huvudsakli
gen från dessa områden tyskarna fördrevs. Han uppger att han 
intervjuat "ett femtiotal ögonvittnen, de flesta soldater och 
flyktingar". "Deras berättelser bildar grundvalen till denna 
bok." Däremot säger han inget om den memoarlitteratur och 
de framställningar han använt sig av. 

Författaren är medveten om att fördrivningen av tyskarna 
försiggick i två etapper: 1) flykten undan den framträngande 
Röda armen, i vilken det ingick betydande polska styrkor, vil
ket författaren dock ej tycks känna till,1 och 2) tvångsförflytt
ningen efter krigsslutet. Han behandlar emellertid endast den 
första etappen. Han är vidare på det klara med att det berördes 
två grupper av tyskar: 1) tyskar med tyskt medborgarskap, bo
satta inom Tysklands gränsar och 2) tyskar med annat medbor
garskap, bofasta i olika stater. I den förra gruppen inräknades 
dock drygt 900 000 tyskar som dels enligt avtal med Estland, 
Lettland och Sovjetunionen, dels efter påtryckningar av den 
tyska ockupationsmakten mellan 1940 och 1944, flyttats till 
huvudsakligen områden från vilka den polska befolkningen för
drivits. I de områden som berördes av fördrivningen fanns upp
skattningsvis omkring 18 miljoner tyskar. Av dessa hamnade 
fram till 1950 12,45 miljoner i Västtyskland och Östtyskland. 
Dessutom kom 370 000 till Österrike och 115 000 till andra 
länder. Vidare deporterades 1 miljon till Sovjetunionen, av 
vilka dock fram till 1950 ca 300 000 frigavs. Under flykten be-

Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte, Mi-Z, Berlin, 1985, 
s 776f. Författarens förbiseende beror troligen på att de polska trup
perna vanligen inte nämns i den tyskspråkiga litteraturen. 
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räknas drygt 1,7 miljoner ha mistat livet. Författaren anger in
ledningsvis siffran till 15 miljoner, dock utan specifikation och 
några belägg.2 Längre fram nämner han siffrorna på antalet et
niska tyskar bosatta i Öst- och Mellaneuropa 1933.3 Uppgif
terna belägger han med en publikation från 1946 trots att han 
torde ha stött på betydligt yngre och mera tillförlitlig forskning. 
Tillvägagångssättet belyser tyvärr en genomgående brist hos 
författaren, som inte har gjort en systematisk genomgång - än 
mindre en kritisk sådan - av tidigare litteratur och som inte 
presenterar problemen systematiskt och faktarelaterade. Redan 
en snabb orientering i bibliografierna ger vid handen att det 
finns en nästan oöverskådlig mängd - framför allt tyska käll
publikationer och framställningar i ämnet. Författaren har nå
got slumpartat botaniserat bland dessa. Ett tecken på det är att 
han långt ifrån alltid har använt sig av de senaste arbetena eller 
ens av de olika verkens senaste upplagor. Således följer författa
ren i långa stycken, dock utan direkt hänvisning Jfugen Thor
walds klassiska arbete Die grosse Flucht. Verket utkom första 
gången 1946 och har sedan dess tryckts i åtskilliga nya uppla
gor. Den senaste utkom 1998.4 Författaren har använt sig av 
den från år 1968. 

Som nämnts deklarerar författaren att intervjuerna med "ett 
femtiotal ögonvittnen ... [utgör] grundvalen till denna bok". 
Det är en sanning med stora modifikationer. För det första räk
nar han i källförteckningen endast upp 41 intervjuer. Där fram
går att de genomförts mellan 1994-1999, men inte exakt hur 
och när. Troligen har författaren låtit de intervjuade helt enkelt 

2 Uppgifterna om antalet fördrivna tyskar varierar något. Ovan nämnda 
siffror hos Steinert, Johannes-Dieter: "Die grosse Flucht und die Jahre 
danach", i Volkmann, Hans-Erich (utg): Ende des Dritten Reiches 
Ende des Zweiten Weltkriegs, Miinchen 1995, s 557ff. Jämför även 
Der Spiegel 2002-04-15, s 66. Högre siffror hos Bediirftig, Friede
mann: Lexikon Zweiter Weltkrieg, Miinchen 1997, s 354, som talar 
om 19,7 miljoner tyskar öster om Oder-Neisse-gränsen och i Öst-, 
Mellan- och Sydeuropa. Av dessa omkom 2 miljoner och drygt 16 mil
joner hamnade i Västtyskland och Östtyskland. Sennerteg, s 7. 

3 Sennerteg, s 349. 
4 Thorwald, Jiirgen: Die grosse Flucht. Es begann an der Weichsel. Das 

Ende an der Elbe. Klagenfurt 1998. 
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berätta eller skriva ned vad de mindes efter mer än 40-45 år. 
Dessa skildringar citerar han sedan på olika ställen i sin lång
randiga framställning av det militära händelseförloppet. Dess
utom citeras på samma sätt liknade vittnesmål som samlades 
och publicerades på uppdrag av det västtyska flyktingministe
riet på 1950-talet, memoarlitteratur och redogörelser av ryska 
soldater. Ungefär en fjärdedel av boken fylls med sådana i fin
stilt tryck återgivna citat. De utgör i och för sig intressanta och 
ofta skakande vittnesbörd om händelserna 1944-1945. Genom 
det enformiga citerandet - i ett fall över nio sidor - blir fram
ställningen dock rörig och de stora linjerna tappas. Författaren 
säger källkritiskt att de av västtyskarna samlade redogörelserna 
måste åtminstone delvis betraktas med viss skepsis, eftersom de 
är tillkomna några år efter händelserna. Det är naturligtvis rik
tigt. Men varför presenterar han då sina intervjuer som gjorts 
ännu senare utan källkritiska inskränkningar? Varför har han 
över huvud taget gjort dem? Antagligen därför att rätt många 
av uppgiftslämnarna finns i Sverige. Kuriöst nog finns bland 
dessa även svensken Sten Eriksson, som tydligen inte velat 
framträda med sitt fulla namn, men som är lätt att identifiera 
som svensk frivillig i Waffen-SS. 5 Just intervjun med Eriksson 
demonstrerar att de intervjuer författaren gjort på inget sätt till
för oss något nytt utöver det han hade kunnat hämta från tidi
gare tryckt material. 

Det omständliga citerandet blir inte bättre av att författaren 
inte alltid lyckats översätta korrekt från tyskan. Ruhetag är inte 
helgdag, utan vilodag. Någon svensk yrkesbeteckning "studie
råd" har aldrig funnits. Det tyska Studienrat bör översättas 
med läroverkslektor. Dessutom finns där grava grammatika
liska fel, t ex "partimedlemmar ... och dess anhang", "Röda 
armen ... dem", "manskapet ... de". 

I citaten nämns en mängd ortnamn, men för en läsare utan 
goda lokalkunskaper är det omöjligt att lokalisera dessa plat
ser, eftersom boken saknar ordentliga kartor med såväl de tidi
gare tyska som de nuvarande ryska eller polska namnen. 

5 Om Sten Eriksson, se Schön, Bosse: Där järnkorsen växer, Stockholm 
2001, s 14ff. 
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De lidanden tyskarna utsattes för under flykten och utdriv
ningen var fruktansvärda. De var, vilket författaren mycket rik
tigt framhåller, en följd av de förbrytelser tyskarna gjort sig 
skyldiga till i de av dem ockuperade länderna, framför allt i Po
len och Sovjetunionen. Självfallet fanns hos dessa folk ett 
hämndbegär, som tog sig uttryck i plundringar, våldtäkter och 
mord. Vad gällde speciellt de sovjetiska soldaterna kände de 
inte bara till de tyska förbrytelserna mot deras folk, utan de 
uppmanades också av den officiella propagandan att ta en fruk
tansvärd hämnd. Mest ökänd är Ilja Ehrenburgs uppmaning till 
detta. Å andra sidan såg Stalin längre än till den aktuella situa
tionen. Redan den 19 januari 1945, strax efter att den stora 
sovjetiska inbrytningen i Ostpreussen gjorts, utfärdade Stalin 
en order som förbjöd övergrepp. Sennerteg skildrar att det vi
sade sig svårt att få denna order efterlevd. Författaren framhål
ler med all rätt att den behövdes inte endast av politiska skäl, 
utan även med hänsyn till den sovjetiska krigsmaktens strids
duglighet. Bristande disciplin fördröjde framryckningen. Å 
andra sidan kunde sovjetiska officerare som sökte genomdriva 
ordern råka illa ut. De mest kända exemplen är Lev Kopelev 
och Aleksandr Solzjenitsyn. De hamnade i Gulag för att de vi-
sat "borgerlig humanism" mot fienden. 

Författaren har valt titeln Stalins hämnd. Frågan är emellertid 
om titeln är relevant. Troligen fanns även hos honom ett 
hämndbegär, men som politiker såg han problemet i ett större 
sammanhang. Områdena öster om Oder-Neisse skulle övertas 
av Sovjetunionen och Polen. Det var således en fördel ur deras 
synpunkt om åtminstone huvuddelen av tyskarna drevs på flykt. 
Däremot kunde Stalin inte ha något intresse av att det förstör
des i onödan i den del av Ostpreussen som skulle tillfalla Sovjet
unionen. Som framgår av Gerhild Luschnats forskning tycks 
Stalin inte heller ha tänkt sig att fördriva samtliga tyskar. De be
handlades mycket illa under den första tiden efter ockupatio
nen, men sedan tycks meningen ha varit att de skulle bli sovje
tiska medborgare med tysk etnicitet. Tyskarna ville emellertid 
inte och flyttades på egen begäran till den sovjetiska ockupa-
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tionszonen i Tyskland.6 Detta känner Sennerteg inte till. Han 
uppger kortfattat och utan några som helst belägg att det vid 
krigsslutet endast fanns 25 000 civila kvar i Königsberg och att 
dessa senare fördrevs. Som Luschnat efter en föredömlig källkri
tisk genomgång av ryskt och tyskt material visar, gällde siffran 
25 000 felaktigt samtliga kvarvarande tyskar i Kaliningradom
rådet, men att den är alldeles för låg. I Königsberg torde knappt 
40 000 tyskar funnits kvar, och i hela området drygt 100 000.7 

Detta är endast ett exempel på när författaren brister i käll
och litteraturkritik. Här skall dessutom endast nämnas tre 
grova sakfel, vilka märkligt nog inte heller upptäckts av fakta
granskaren. Det uppges att de första skotten under andra 
världskriget föll vid Westerplatte. De föll vid Dirschau (dagens 
Tczew). Det sägs vidare att Königsberg i augusti 1944 bomba
des av amerikanerna. Det var engelsmännen. 8 Allvarligast är 
den felaktiga uppgiften att Tyska orden för omkring 700 år se
dan tvångsdöpte och dödade det senare Ostpreussens "slaviska 
inbyggare". De preussiska stammar som underkuvades av 
Tyska orden var inte slaver utan balter som talade ett med let
tiskan och litauiskan besläktat språk. Författaren har tydligen 
aldrig reflekterat över upphovet till namnet Ostpreussen. 

Författarens alltför oreflekterade sätt att arbeta speglas även 
av omslagsbilden. Den visar de sovjetiska truppernas intåg i 
Leipzig. Men Leipzig behandlas inte av författaren. Staden in
togs heller inte av ryssarna utan av amerikanerna den 14 april 
1945. Först under sommaren 1945 överlämnade den till sovje
tiska förband. 

Sammanfattningsvis kan sägas att författaren tar upp ett 
intressant ämne och att boken ger skrämmande ögonblicksbilder 
av en etnisk rensning, men att den tyvärr är allt för ostrukturerad 
och därför inte ger en pedagogisk och informativ skildring av en 
av de största folk.omflyttningarna i Europas historia. 

Klaus-R Böhme 

6 Luschnat, Gerhild: Die Lage der Deutschen im Königsberger Gebiet 
1945-1948, 2. Aufl, Frankfurt a M, m fl 1998, passim. 

7 Luschnat, s 74ff. 
8 Groehler, Olaf: Bombenkrieg gegen Deutschfand, Berlin 1990, s 239. 

Författaren uppför Groehlers arbeten bland de verk han säger sig ha 
använt. 
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Fredens hav - Dödens hav 

Smirnov, Alexej: Svensk historia under vattnet. Vrak i Östersjön 
berättar. Wahlström & Widstrand, Stockholm 2002. 215 s. 

Wetterholm, Claes-Göran: Dödens hav. Östersjön 1945. 
Prisma, Stockholm 2002. 279 s. 

Östersjön har givits många namn - Fredens hav, Nordens Me
delhav, Dödens hav - vilket visar på havets betydelse för han
deln, kommunikationerna mellan kuststaterna och krigen. 

Här seglade vikingarna till fjärran länder. Författaren Alexej 
Smirnov beskriver i Svensk historia under vattnet med stöd av 
bland annat arabiska källor hur de begravde sina hövdingar, 
hur de bedrev handel och skörlevnad, hur de fann vägen till 
Svarta havet med slavar och pälsar i utbyte mot siden och sil
ver. Långt inne i Ryssland finns runstenar, de enda kända utan
för Sverige. Vikingarnas färder ses här från en annan synvinkel 
än vår egen. Han berättar med utgångspunkt från kända vrak 
om Hansans fula och klumpiga koggar. Detta var en enklare 
och billigare skeppsbyggnadsteknik än vikingarnas, främst be
tingad av kraven på ökad lastförmåga och kortare byggtider. 
Flera intressanta vrak finns bevarade på havets botten längs 
våra kuster. 

I boken skildras hur Elefanten skulle föra Erik XIV till Eng
land på friarfärd men förliste på en grynna norr om Bornholm, 
en grynna som än idag bär fartygets namn. På samma sätt har 
många andra grund längs våra kuster fått sitt namn efter för
lista fartyg. 

Under de senaste tusen åren har sannolikt cirka 80 000 far
tyg förlist i Östersjön. Genom att många vrak begravts under 
sand och att det syrefattiga vattnet inte innehåller någon 
skeppsmask, finns denna för marinarkeologer så intressanta 
skeppskyrkogård bevarad under Östersjöns yta. Först under de 
senaste femtio åren har amatördykare tack vare modern utrust
ning - på gott och ont - fått möjlighet att utforska alla dessa 
vrak. Varje år finner man nya. 

Jakob De la Gardies försök att få en svensk prins på Ryss
lands tron under den stora oredan illustreras av ett skeppsvrak 
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vid Klockskär öster- om Hangö, som innehåller krigsbyten av 
stort arkeologiskt intresse. Många vrak har också hittats i 
Finska Viken. Som rester från krigen mot Ryssland finns väl be
varade delar av Gustav III:s skärgårdsflotta. Svensk.sund och 
Viborgska viken ser ut att kunna bli ett stort äventyr för dagens 
och morgondagens marinarkeologer. Här ligger också handels
fartyg lastade med konjak och champagne, ett bevis för våra se
riösa, fredliga handelsförbindelser med Ryssland. 

Historierna kring Vasa och Stora Kronan innehåller inte 
mycket nytt, men det kan vara intressant att spekulera kring 
Kronans förstörelse på havsbottnen efter sänkningen. Det 
svenska fartyget Ada Gorthon som sänktes av en sovjetisk ubåt 
under det andra världskriget har ju påträffats alldeles i närhe
ten av Kronan. En teori är att Kronans vrak har förstörts av mi
nor eller torpeder under världskriget. 

Många andra svenska fartyg som sänkts under de båda 
världskrigen sätts in i sitt historiska sammanhang, som Marga
retha, Liljevalch, Luleå, Hansa, Bengt Sture med flera. I närhe
ten av Bengt Stures vrak har man funnit torpeddelar från en 
sovjetisk torped, men ryssarna har skyllt på tyska ubåtar. Att 
flera personer överlevde och fördes till Kronstadt anses numera 
bevisat. Att detta fått ryssarna att ändra sin historiebeskrivning 
är nog så intressant. Mycket talar enligt författaren - för att 
de överlevande blev arkebuserade efter ankomsten till Kron
stadt. De sovjetiska ubåtarna S 7 och S 8 öde redovisas sett från 
en ny synvinkel sedan arkiven blivit tillgängliga för forskning. 

Alla vrak på Östersjöns botten rymmer historiska berättelser 
om livet ombord och om människornas levnadsbetingelser. 
Alexej Smirnov beskriver Östersjöns historia på ett sätt vi inte 
är vana vid. Han ser med den utomståendes ögon på Sveriges 
historia med hjälp av de vrak som finns på Östersjöns botten. 
Bilden han målar med dessa vrak som grund, binder på ett fas
cinerande sätt ihop Sveriges, Baltikums, Tysklands och Polens 
historia. Författaren avslutar med att säga att det behövs inter
nationella överenskommelser för att skydda alla dess kultur
skatter från plundring. Det är lätt att dela den uppfattningen. 

Några av historiens värsta tragedier till sjöss inträffade i Öst
ersjön under 1945. Fartygen Goya, Wilhelm Gustloff, General 
von Steuben och Gap Arcona sänktes då de transporterade fly-
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ende tyskar från öst under den sovjetiska armens framryckning. 
Claes-Göran Wetterholm beskriver i Dödens hav med hjälp av 
arkiv och överlevande på ett målande sätt hur mer än 25 000 
människor omkom till sjöss i dessa fartygskatastrofer. Dessa 
händelser försvann dock i glömska, och möjligen också av 
ovilja att skildra det som hände under Tredje rikets samman
brott. En av historiens kanske största och värsta etniska utrens
ningar tegs ihjäl. Det var inte opportunt att se tyskar som kri
gets offer. Tyskar var bödlar som svarat för ond bråd död i hela 
östra Europa. Indikationer på massfördrivning av tyskar 
drunknade helt enkelt i all annan mera positiv information om 
krigets förlopp - de allierades framgångar. 

Författaren skildrar de förlista fartygen och deras passagera
res öden på ett mycket initierat vis. Ordet tragedi känns på nå
got sätt inte tillräckligt starkt. Särskilt tydligt understryks detta 
av de överlevandes fasansfulla berättelser. Bara vid sänkningen 
av Wilhelm Gustloff omkom mer än 10 000 människor i Öster
sjöns vågor. 

I inledningen citerar författaren en sovjetisk författare som 
skrev: "Det finns ingenting vackrare för oss än tyska lik. Döda 
tyskarna!". Mycket av det som hände under den sovjetiska 
framryckningen i krigets slutskede får ses i den belysningen, så 
också de hemska fartygskatastroferna. Därför bleknar händel
ser som Titanic och Estonia något i ljuset av sänkningarna på 
Dödens hav 1945. 

För den marinhistoriskt intresserade är båda böckerna 
mycket väl läsvärda. De är dessutom rikt illustrerade. 

Cay Holmberg 
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Allvar och humor på hög nivå 

Erlander, Tage: Dagböcker. 1945-1949. Gidlund, Hedemora 
2001. 516 s. 

Erlander, Tage: Dagböcker. 1950-1951. Gidlund, Hedemora 
2001. 527 s. 

Tage Erlanders dagböcker har äntligen börjat komma ut och de 
två delar som nu föreligger - 1945-1949 och 1950-1951 - bör 
inte ha gjort någon besviken. De tillhandahåller många viktiga 
pusselbitar om svensk efterkrigshistoria, genomsyras av en iro
nisk underton och fyndiga formuleringar som gör dem ytterligt 
underhållande och representerar sist men inte minst ett gediget 
redaktörsarbete. Kommentarer och övrig kringinformation, 
t ex personregistret och marginalkommentarerna, utgör en ex
cellent prestation. Utgivningsprocessen, som ombesörjts av so
nen Sven Erlander, har tagit lång tid. Men resultatet talar för 
sig självt. Det är övertygande. 

I den här anmälan av de två första banden kommer fokus 
förstås att ligga på säkerhetspolitiken, men den som är intresse
rad av andra politikområden, konstitutionella frågor, interna 
partistridigheter eller annat bör veta att dagböckerna utgör en 
guldgruva. Som Krister Wahlbäck påpekade i sin anmälan i In

ternationella studier (2001:4) behandlas frågor med bäring på 
utrikes- och försvarspolitik endast i cirka 10-15 % av textvoly
men. Det bör dock påpekas att denna textvolym är omfattande. 
Man kan jämföra med Östen Undens dagboksanteckningar 
som nyligen utgivits genom Karl Malin. Unden skrev på 31 år 
ungefär lika mycket som Erlander gjorde under 7 år, dvs cirka 
800 trycksidor. 

Perioden 1945-1951 bar på en successiv skärpning av stor
maktsrelationerna, en skärpning som mot slutet av 1940-talet 
ledde fram till blockuppdelningen och det kalla kriget. För sam
tidens aktörer som alla hade andra världskriget i färskt minne 
- måste den internationella utvecklingen under de första efter
krigsåren ha påmint mycket om den gradvisa upptrappning av
stormaktsmotsättningarna som skett bara ett tiotal år innan
och slutat i total katastrof. Pragkuppen och den finsk-
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sovjetiska VSB-pakten våren 1948, Koreakrigets utbrott som
maren 1950 och Kinas ingripande på kommunistsidan senare 
på hösten utgjorde toppar i ett redan högt spänningsläge. I 
kombination med västmakternas låga militära kapacitet och 
beredskap i Europa medförde detta ett stämningsläge som var 
allt annat än positivt. 

För Tage Erlander, som efter Per Albin Hanssons plötsliga 
död fick ta över rodret på det gamla regalskeppet, blev neutrali
tetspolitiken och därmed fullföljandet av den svenska håll
ningen under det senaste världskriget det självklara riktmärket 
då stormaktsmotsättningarna åter skärptes. Men det måste ha 
känts dystert för Erlander att överhuvudtaget behöva ägna 
kraft åt säkerhetspolitiken och resurser till försvaret. Statsmi
nisterposten verkade inte heller lockande. Att medla mellan 
statsråden och att företräda Sverige i alla möjliga sammanhang 
tilltalade honom inte. Dagen efter Hanssons bortgång anteck
nade han att han inte ville bli någon "representationsfigur" när 
det fanns så mycket att göra: "Helst kanske jag återvänder till 
socialen, där bostads- och sjukvårdsfrågorna måste lösas." 
Men så skulle det inte bli. Erlander skulle få koncentrera sig 
mycket både på att försöka jämka ihop regeringens disparata 
viljor och åt att söka skapa trygghet åt Sverige i en a1lt mer hot
full omgivning. 

Skärpningen av stormaktsmotsättningarna framkallade tyd
liga reaktioner hos Erlander. Men det var inte den aggressiva 
ryska politiken som i första hand oroade honom, utan vad 
denna kunde leda till för svenskt vidkommande. Den ryska po
litiken kunde skapa en opinion i Sverige för uppslutning på 
västmakternas sida. Denna syn på saken - att Sverige kunde 
tvingas ta klar ställning för väst och därmed uppge den allians
fria politiken - är tydlig också i senare skeden i dagboken och 
framgår klart redan i Erlanders memoarer. Enligt Erlanders 
uppfattning hade Sverige i det känsliga läge som rådde under 
slutet av 1940-talet en betydande roll att spela då det gällde att 
förhindra ökade spänningar mellan stormakterna, något som 
brukar betecknas som brobyggarpolitik. Det gällde - skrev 
Erlander i april 1947 - att förhindra en "amerikansk upp
marsch" mot Sovjet. Framför allt fick inte Sverige ge något bi
drag till en sådan. När frågan om hanteringen av ett sextiotal 
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ingermanlänningar som flytt till Sverige från Sovjet kom upp på 
regeringens bord antecknade Erlander: "Vårt land finge inte bli 
en härd för konspirationer för krig, vilket det föreligger stor 
risk för om allt för mycket sovjetfiender släpptes in." Den svå
raste uppgiften var dock att lugna den "uppagiterade och Ryss
landshatande" amerikanska opinionen. 

Erlanders brobyggartankar ligger i linje med den svenska 
neutralitetstraditionen, som också utgör en mycket viktig för
klaring till det svenska initiativet om skandinaviska försvarsför
bundsförhandlingar under 1948-1949. Erlander ansåg att en 
norsk och dansk allians med västmakterna skulle innebära att 
dessa länder automatiskt blev krigsskådeplatser i ett eventuellt 
nytt världskrig. Detta skulle i sin tur avsevärt öka riskerna för 
att också Sverige drogs in. 

Erlander var oerhört kritisk till norrmännens agerande under 
dessa formativa år. Efter ett skandinaviskt möte i Århus i sep
tember 1949 gjorde Erlander reflektionen att norrmännen till 
vissa andra komplex lagt ett atlantpaktskomplex, som de alltid 
måste vädra: '"Efter att ha vunnit kriget - icke helt allene men 
aligevel ha de nu räddat freden.' ... Utan Norge hade Ame
rika icke haft Grönland och Island och då hade ju det varit 
hopplöst från början." Sannolikt hängde denna ironiska och 
starkt negativa underton samman med att Erlander med bitter
het såg tillbaka på det norska agerandet under försvarsför
bundsförhandlingarna. Hans uppfattning var att utrikesminis
ter Halvard Lange och försvarsminister Jens Christian Hauge 
tidigt hade bestämt sig för att i en eller annan form ansluta 
Norge till det som sedermera blev NATO, men att de båda her
rarna i taktiskt syfte - dvs för att inte framstå som pådrivare av 
skandinavisk splittring gett ett annat intryck gentemot 
Sverige. Redan i maj 1948, då konkreta förhandlingar inte 
ännu kommit igång, gjorde Erlander följande anteckning: 

I dag har den norska dubbelståndpunkten exponerats i all sin glans. Det 
förefaller alldeles klart att Lange informerat engelsmännen om den 
svenska ståndpunkten och det förefaller lika klart att Norge nu defini
tivt tagit position för västblocket. Det hela är upprörande men ungefär 
vad vi kunnat vänta oss så som Lange hela detta år sett på situationen. 
För mej är det obegripligt att Lange kan ta på sitt ansvar att spränga 
Norden i tre delar. 
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I januari 1949, då förhandlingarna gick in sin slutfas och Erlan
der tycks ha varit ytterligt tveksam till var han själv stod i frå
gan om ett skandinaviskt försvarsförbund, kom han fram till 
att han trots alla risker var beredd till samverkan med norr
männen eftersom alternativet var än värre: "Då är väl Norden 
med i kriget från första dagen. Det ansvar som Lange och 
Hauge drar över sig borde kännas fruktansvärt, men det tycks 
inte bekymra dem." Under förhandlingarnas slutskede reage
rade Erlander också över att den danske statsministern, Hans 
Hedtoft, tycktes driva ett taktiskt spel. Hedtoft skulle vid ett 
samtal med den finländske statsministern Karl August Fager
holm ha sagt att han höll med svenskarna mot norrmännen när 
han var hos svenskarna, och med norrmännen mot svenskarna 
när han var hos norrmännen. Erlanders reaktion i dagboken på 
detta meddelande är betecknande: "Fy fan!" 

Något som i viss mån överraskar i Erlanders anteckningar är 
hans starkt negativa inställning till den amerikanska politiken i 
allmänhet och till militärt samarbete med västmakterna i syn
nerhet, en inställning som även påpekades i Wahlbäcks anmä
lan. I litteraturen har Erlander regelmässigt framställts som mer 
"västvänlig" än utrikesminister Unden och de två har därför på 
många sätt ansetts komplettera varandra i regeringen. Men 
Erlander var långt ifrån okritisk mot USA. Från slutet av 1940-
talet var den amerikanska pressen på Sverige stark, i syfte att 
förändra den svenska säkerhetspolitiken i mer provästlig rikt
ning. Den amerikanske ambassadören i Stockholm, Freeman 
Matthews, ansågs av Erlander ligga bakom mycket av denna 
amerikanska press och den negativa amerikanska inställningen 
till Sverige. När Matthews, som av Erlander betecknades som 
en "dårfink", i maj 1950 förflyttades till det amerikanska utri
kesdepartementet antecknade således Erlander: "Kan det vara 
möjligt att han skall anförtros centrala koordineringsuppgifter i 
Washington? Då får man nog bedja aftonbön med allvar och 
eftertanke hädanefter." 

Ån mer negativ blev Erlanders inställning till USA under 
Koreakriget. I slutet av november 1950, då Kina inträtt i kriget, 
gav Erlander uttryck för uppfattningen att världssituationen 
inte hade varit så dyster sedan krigsslutet. Han hyste också den 
största misstro mot USA:s förmåga att hantera läget: "Att 
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tänka sej att världens öde i dessa dagar avgöres på grundval av 
Matthews råd och MacArthurs handlingar" tilltalade honom 
uppenbarligen inte. På nyårsafton funderade han över hur det 
skulle gå för Sverige om ett nytt världskrig skulle bryta ut och 
en samlingsregering åter skulle bli nödvändig, en regering som 
skulle innehålla stora åsiktsskillnader om säkerhetspolitiken. 
Värst var tanken på att folkpartiledaren Bertil Ohlin skulle 
ingå, eftersom det i alla frågor i vilka Erlander lyssnat till hans 
råd gått illa för landet: "Det går verkligen i stil med den all
männa dysterheten, att jag avslutar årets anteckningar med en 
betraktelse av Ohlin." 

Erlanders allmänna inställning till militärt samarbete med 
västmakterna var också tydligt reserverad. Ett betecknande 
exempel är hanteringen av frågan om försvarsminister Allan 
Vougts promemoria till den brittiske flygministern Arthur 
Henderson. Neutralitetspolitikkommissionen (SOU 1994: 11) 
betecknade överlämnandet av PM:n som en "exceptionell åt
gärd", en av de få som inneburit bristande överensstämmelse 
mellan den deklarerade säkerhetspolitiken och det reella age
randet, och hävdade att den var sanktionerad av Erlander. 
Denna fråga har debatterats flitigt. Två kritiker av kommissio
nens skrivningar, Kaj Björk och Sverker Åström, har menat att 
Erlander inte kan anklagas för medvetna lögner och att kom
missionen har tagit heder och ära av Erlander. Här är inte syftet 
att ta ställning i denna debatt utan blott att konstatera, att 
Erlander var helt negativ till några som helst regerings- eller 
stabsöverläggningar med britterna om försvarssamverkan. Syf
tet med att britterna en promemoria av "informativ karak
tär" om det svenska försvaret var tvärtom att motverka deras 
propåer om sådana överläggningar, vilket framgår klart av 
Erlanders anteckningar. Men det är också tydligt att överläm
nandet syftade till att hålla britterna välinformerade om det 
svenska försvarets kapacitet och dispositioner. På så sätt skulle 
de båda länderna kunna utnyttja sina stridskrafter på bästa sätt 
mot en gemensam fiende. 

Beträffande Erlanders förhållande till försvarsmakten och 
dess företrädare kan sägas att hans intresse för försvarsmaktens 
utveckling var starkt. Det varvades med en underton av att ett 
starkt - och därmed dyrt - försvar var ett nödvändigt ont i det 
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hårda internationella klimat som rådde, men att pengarna i ett 
annat läge skulle kunna användas till mer angelägna saker. Om 
den eviga kampen mellan regeringen och försvarsmakten om 
anslagen gjorde Erlander ett lika träffsäkert som dräpande på
pekande för överbefälhavaren Helge Jung sommaren 1950: 
"Regeringen vill icke lösa försvarsfrågan i strid med militären. 
Militären kan icke lösa den i strid med regeringen." Statsminis
tern tycks dock ha varit mån om att regeringen skulle hållas in
formerad om det svenska försvarets kapacitet och beredskap 
och blev besviken över bristande intresse för försvarsfrågor 
inom regeringen. Vid en föredragning den 6 december 1950 an
tecknade Erlander att det var skandal att regeringen visade sig 
så ointresserad av militärens syn på läget, att vid föredragning
ens början endast sex av ministrarna var närvarande. 

En eftermiddag i februari 1951 inledde en jäktad och utarbe
tad Erlander sina anteckningar med: "En ny jäkla dag med föl
jande kulminationspunkter." Sedan tog uppräkningen av dessa 
"kulminationspunkter" vid. Inte sällan stördes statsministerns 
arbetsdagar av ideliga "brandkårsutryckningar". Vid inte så få 
tillfällen rörde de medling i personkonflikter mellan försvars
maktens representanter, mellan "generalerna" och regeringen 
(särskilt försvarsminister Vougt) eller mellan militärledningen 
och ordföranden i 1949 års försvarsutredning, Torsten Nothin. 
Erlanders principiella uppfattning om generaler var att de hade 
dåligt politiskt omdöme och ibland konspirerade mot den 
svenska neutralitetspolitiken, men att de på det hela taget var 
lojala ämbetsmän. Efter ÖB Jungs berömda s k  Lundatal i no
vember 1949 antecknade Erlander att talet var välment men en
faldigt, "som det mesta generalerna gör när de yttrar sig om po
litik". I januari 1951 hade Erlander ett samtal med Niels Bohr 
som berättade om spänningarna mellan den amerikanske presi
denten Roosevelt och "den militära kamarillan" under andra 
världskriget. Erlander gjorde reflektionen att "generaler är lika 
stora idioter i alla länder". 

Försvarsminister Vougt kritiserades våldsamt i den borger
liga pressen, inte minst av Herbert Tingsten i Dagens Nyheter 
som i en ledare i augusti 1948 kallade honom bl a "en personi
fierad blamage". Detta förhållande gjorde att Erlander, som 
inte heller var någon varm anhängare av Vougt, tvingades för-

267 



svara honom och ha kvar honom i regeringen för att inte efter
komma de borgerliga önskemålen. Men han kunde inte heller 
fördra våldsamheten i de borgerliga angreppen: "Man kan till 
nöds förstå en personlig hetskampanj, om den syftar till att av
lägsna en person, som man anser skadlig. Men att fortsätta där
efter, dömer angriparen." Vougt själv verkar ha varit på det 
klara med att han var omstridd och att han därmed i första 
hand var en försvarsminister för fredstida bruk. I samtal med 
Erlander i mars 1949 ska han ha sagt att "blir läget mera kri
tiskt förstår jag väl att det måste en mera samlande person på 
försvarsministerposten." 

Statsminister Erlanders dagböcker rekommenderas till alla 
som är intresserade av svensk efterkrigshistoria, men också till 
dem som fascineras av språkliga finesser och tilltalas av kultur 
och litteratur. Visserligen var Erlander i många stycken en kall
hamrad maktrealistisk politiker som satte statsnyttan framför 
andra värden. I juli 1949 antecknade han att islänningarna 
knappast i längden kunde klara sig själva: "Räddningen måste 
bli att Amerika tar hand om dem och gör dem till ett naturre
servat." Men Erlander var också en varm, kärleksfull man och 
far och en humanist ut i fingerspetsarna. När hustrun Aina ef
ter en längre tids sjukdom som tycks ha varit nära att kosta 
henne livet kom hem till familjen i november 1951, antecknade 
den kärleksfulle mannen: "I går hände det otroliga. Aina kom 
hem. Och verkade strålande och ung. Man var litet rädd att ta i 
henne. Hon verkar så spröd. Inte bara kroppsligt. Hon verkar 
också själv till själ och sinne föryngrad." Efter att som mogen 
man ha läst om Henrik Ibsens Peer Gynt antecknade humanis
ten i december 1951: "Det mesta var nytt, som jag aldrig hade 
läst det förut. Och mot slutet blir den nästan outhärdlig, därför 
att den väcker till liv längtan efter den ungdom, som måste vara 
hopplöst förbi." Dagböckerna ger således en fyllig bild av 
lander, både som politiker och som människa. Vi väntar alla 
med spänning på fortsättningen. 

Magnus Petersson 
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Vitbok i gråzon 

Kold<, Enn: Vitbok. Militärens hemliga nätverk i arbetarrörel
sen. Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2001. 492 s. 

Med sina vita pärmar och skyddsomslag uppfyller Enn Kokks 
bok om förbindelserna mellan IB och socialdemokratin till det 
yttre kriterierna för en vitbok. IB-frågans historia med dess 
många ogenomträngliga dimridåer hissar dock varningsflagg 
till läsaren om att inte förledas av bokens oskuldsfulla form 
utan ställa frågan om det finns något som även denna bok döl
jer. Boken tycks röra sig i en gråzon mellan offentlig redovis
ning och partimässig partsinlaga. 

Sedan IB-frågan återigen väckts i valrörelsen 1998 fick Enn 
Kold< i uppdrag av den socialdemokratiska partistyrelsen, där 
han i trettio år verkat som partifunktionär, att skriva en vitbok 
om samröret mellan socialdemokratin och den fram till 1973 
för riksdag och allmänhet okända underrättelseorganisationen 
IB. Utan tvivel har författaren lagt ner ett mycket omfattande 
arbete på boken. Cirka sextio intervjuer har genomförts: med 
gamla IB-anställda, socialdemokratiska funktionärer och fack
föreningsfolk, politiker samt höga militärer. Förutom dessa in
tervjuer innehåller boken också bakgrundstexter om Moskva
kommunismen och den från 1960-talet rika floran av små revo
lutionära grupper, stalinistiska såväl som trotskistiska. Bak
grunden bygger på texter ursprungligen skrivna i polemik mot 
vpk och extremvänstern vilket också den polemiska kapitel
rubriken, "Stalins drängar", indikerar. Att SKP/vpk, särskilt 
ekonomiskt, var så uppbundet till Sovjet som dess mest hätska 
samtida kritiker hävdade har ju framkommit i efterhand. Men 
säkerhetspolitiskt varierade hotet rimligen över tid och uppgif
ten att bevaka dessa rörelser var ingen självklar verksamhet för 
en dold allians av militär och arbetarrörelse. 

En grundläggande svaghet med Kokks bok är att den tänjer 
ut begreppet vitbok till närmast meningslöshet. Ursprungligen 
menades med detta en publikation av offentliga aktstycken i en 
viss fråga, även om betydelsen har utvidgats till offentlig
görande av material mer allmänt. Också riktiga vitböcker kan 
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naturligtvis genom sitt urval skapa dimridåer men de innehåller 
ändå originaldokument. Enn Kokk refererar sina intervjuer och 
väver samman egna analyser med intervjupersonernas svar på 
ett källkritiskt problematiskt sätt. Att han i boken utfäster sig 
att överlämna utskrifter och band till Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek är dock ett plus. 

Ur läsarsynpunkt är uppläggningen inte särskilt lyckad. 
Stommen utgörs av de sextio intervjuerna, i stort sett placerade 
tematiskt {parti och fack centralt respektive områdesvis, per
spektiv från andra nordiska länder, militären). Upprepningarna 
är många och hänvisningarna till tidigare intervjuer förvirrar 
läsaren. En mer läsvänlig form hade varit en kronologisk skild
ring, byggd på författarens analys och med referenser till käll
materialet, kompletterat med utskrifter av åtminstone de cen
trala intervjuerna. 

Vilken bild ger då författaren av socialdemokratins kontro
versiella samröre med militären under kampen mot de inhem
ska kommunisterna på 1950-, 1960- och 1970-talen? IB upp
stod genom en hemlig överenskommelse i början av 1950-talet 
mellan militären och statsråden Torsten Nilsson (försvarsminis
ter 1951-1957, därefter social- och utrikesminister) och Sven 
Andersson (f d partisekreterare, därefter konsultativt statsråd 
och försvarsminister efter Nilsson). Med Birger Elmers anställ
ning 1957 fick organisationen fastare form. Samarbetet byggde 
förutom på gemensam oro för kommunismen på misstro mot 
SÄPO. Socialdemokratin ifrågasatte SÄPO:s förmåga att skilja 
mellan kommunister och socialdemokrater medan militären 
ifrågasatte polisens kompetens. På så sätt skapades successivt 
en organisation med tentakler in i arbetarrörelsen där socialde
mokratins intresse kom att överlappa statens på ett diskutabelt 
sätt. 

Till största delen ger boken mer detaljerad information om 
saker som redan tidigare varit kända. Å ena sidan är det en för
svarsskrift. Kommunismens hot och den demokratiska arbetar
rörelsens ansvar för demokratin utgör den grundläggande tolk
ningsramen. Uppgiftssamlandet om kommunister skildras som 
en envägskommunikation från arbetarrörelse till militär, inte åt 
andra hållet. Kommunistbekämpningen anses SAP och LO ha 
skött själva. Några dokument från centrala partibeslut i frågan 
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har heller inte påträffats. Det senare är dock knappast förvå
nande. Verksamheten hade nätverkskaraktär och var inte för
enlig med formella partibeslut. Å andra sidan styrker Kolde 
många av de kritiska uppgifter som alltsedan FiB/Kulturfronts 
avslöjande 1973 cirkulerat. Hans skrivningar är försiktiga men 
ändå i sak starkt avvikande från de ursprungliga dementier som 
gjordes och som sedan successivt har ersatts av partiella offent
liggöranden varav Enn Kokks är den senaste, förhoppningsvis 
inte den sista. 

"Vitboken" slår fast att IB:s verksamhet fortsatte i nära tio år 
(med regeringens goda minne?) efter beslutet 1969 om att föra 
över inrikesverksamheten till SÄPO. Kolde anser också att det 
"åtminstone på vissa arbetsplatser och orter, förekom en bre
dare registrering, än vad som kunde anses motiverat utifrån 
strikt säkerhetsmässiga utgångspunkter". I strikt formell me
ning var partiet aldrig inblandat, skriver han. "Å andra sidan 
spelade partisekreterare och före detta partisekreterare samt 
några socialdemokratiska statsråd en helt avgörande roll för 
IBs tillkomst och fortsatta verksamhet." IB:s värvare använde 
sig av partilojalitet och partireferenser för att få fram uppgifter 
från personer som i många fall skulle ha varit mer tveksamma 
om de vetat att adressaten var militären. Den "halvofficiella 
uppbackningen av IBs nätverksbyggande i arbetarrörelsen 
ledde till en olycklig sammanblandning" av statens och partiets 
intressen. 

Enn Kokks bok förefaller som helhet att gå halva vägen. 
Mycket återstår säkert att ta fram, t ex om registreringens om
fattning där skilda uppgifter cirkulerar i debatten. Trots sin inte 
särskilt pedagogiska form är Enn Kokks bok intressant, inte 
minst för att den ger en bild av hur socialdemokratin - åtmins
tone i efterhand - skildrar förhållandet till kommunisterna på 
hemmaplan och vilka metoder man ansåg kampen mot dem 
kunna motivera. 

Torbjörn Nilsson 
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Atombomber och sena psgas i folkhemmet 

Agrell, Wilhelm: Svenska förintelsevapen. Utvecklingen av ke
miska och nukleära stridsmedel 1928-1970. Historiska media, 
Lund 2002. 431 s. 

Frågan om svenska kärnvapen har behandlats utförligt, såväl i 
Sverige som utomlands. Tidskriften Ny teknik publicerade 
1985 uppmärksammade artiklar av Christer Larsson om kärn
vapenforskningen i Sverige. Den stora förtjänsten med dessa ar
tiklar var att det svenska kärnvapenprogrammets historia och 
omfattning lyftes fram inför en större allmänhet. De konspira
tiohsteorier som framfördes där om ett fullgånget program med 
färdiga laddningar har också omfattats av exempelvis Paul M 
Cole som intar en mycket negativ hållning till Sverige i essän 
Atomic Bombast. Nuclear Weapon Decisionmaking in Sweden, 
1945-1972. 1 Ryktena om svenska "källarbomber" är dock 
svåravlivade. Debatten om svenska kärnvapnens vara eller inte 
vara var tidvis mycket intensiv och politiskt infekterad under 
1950- och 1960-talen. En risk förelåg till och med att det soci
aldemokratiska partiet skulle splittras. Den aspekten på den 
svenska uppskovspolitiken i kärnvapenfrågan är mycket vik
tig.2 

Vad som emellertid är föga känt utanför rena fackkretsar är 
att Sverige också har bedrivit forskning och utveckling av ke
miska vapen, C-vapen, i skilda former från 1928 fram till 1970. 
Kemvapenprogrammen har på ett helt annat sätt än kärnvapen
programmet drivits i det fördolda och inte heller vållat någon 
politisk strid. Den produktive forskaren Wilhelm Agrell utkom 
i början av år 2002 med boken Svenska förintelsevapen. Agrell 

1 Cole, Paul M: Atomic Bombast. Nuclear Weapon Decisionmaking in 
Sweden, 1945-1972. Occasional Paper 26. Henry L Stimson Center, 
Washington 1996 (omarbetad 1997). 

2 Jämför Nilsson Hoadley, Anna-Greta: Atomvapnet som partiproblem. 
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt 
atomvapen 1955-1960. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 
1989. 
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har tidigare bland annat skrivit Alliansfrihet och atombomber 
som också utgjorde hans avhandling.3 Av titeln på den nya 
boken framgår att inte bara kärnvapenprogrammet utan även 
kemvapenprogrammen behandlas. Det är första gången som 
något allmänt tillgängligt publiceras om svenska kemiska va
pen. Mycket har offentliggjorts tidigare om svensk skydds
forskning kring C-vapen, men aldrig detta. 

Intresset för kärnenergins militära möjligheter väcktes 
mycket tidigt i Sverige. Redan den 17 augusti 1945 begärde 
överbefälhavarens representant i den nybildade Försvarets 
forskningsanstalts (FOA) styrelse en skyndsam utredning om 
atombomben. Den blev klar den 29 december samma år.4 Un
gefär samtidigt tillsatte dåvarande ecklesiastikministern Tage 
Erlander Atomkommitten.5 Året därpå inleddes kärnvapen
forskning vid FOA och även utomstående expertis anlitades.6 

Den första rapporten om ett svenskt kärnvapenprograms möj
liga realiserbarhet lades fram den 20 maj 1948. Frågan om an
skaffning sköts dock på framtiden året därpå. 

Tanken på en svensk atombomb framfördes öppet första 
gången från militärt håll 1952 av dåvarande flygvapenchefen 
Bengt Nordenskiöld.7 I samband med ÖB:s utredning Alltjämt 
ett starkt försvar 1954 agerade krigsmakten samlat för en an
skaffning av kärnvapen. Inför försvarsbeslutet 1958 förutsattes 
att sådana skulle ingå i krigsmaktens samtliga ekonomiska 

3 Agrell, Wilhelm: Alliansfrihet och atombomber. Kontinuitet och för
ändring i den svenska försvatsdoktrinen från 1945 till 1982. LiberFör
lag, Stockholm 1985. 

4 FOAs kärnvapenforskning. FOA Vet nr 8, Stockholm 1995: s 9, 10 
och 103. 

5 Erlander, Tage: Tage Erlander. 1940-1949. Tiden, Stockholm 1973: 
s 245; Erlander, Tage: Tage Erlander. 1955-1960. Tiden, Stockholm 
1976: s 61. En kuriositet är att ASEA-direktören Ragnar Liljeblad som 
ingick i kommitten själv faktiskt lyckades utverka ett patent på en 
kärnladdning. 

6 FOAs kärnvapenforskning, s 103. 
7 Agrell, Wilhelm: Alliansfrihet och atombomber, s 65; Ahlrnark, 

Per: Den svenska atomvapendebatten. Aldus/Bonnier, Stockholm 
1965: s 21. 
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nivåer. Utveckling och anskaffning sköts emellertid på framti
den vid årsskiftet 1959-1960. Omdefinieringen av skydds
forskningen och att programmet drevs hårdast i FOA-regi efter 
uppskovsbeslutet har tidvis betraktats med misstro. Ryktena 
om "källarbomber" söker Agrell att desarmera. 

Programmet kom vara en mångfacetterad process med flera 
motstridiga inflytelsefaktorer, som dessutom förändrades efter 
hand. Misstron mellan AB Atomenergi, Vattenfall och ASEA 
underlättade inte den militära utvecklingen av kärnenergin. 
Många komponenter skulle fås att samverka i ett stort projekt, 
vilket krävde en nationell kraftansträngning som kanske hade 
blivit övermäktig. Detta påpekar Agrell, även om kopplingen 
till det civila överordnade programmet förtjänar att utvecklas. 
Mycket återstår att utreda när det gäller kopplingarna mellan 
FOA, de militära och de civila kärnenergiprogrammen. 

Det visade sig snart att en svensk kärnvapenanskaffning in
rikespolitiskt inte var okontroversiell. Redan när frågan bör
jade dryftas i riksdagen framkom tydliga motsättningar mellan 
partierna och även inom socialdemokratin. Uppskovsbesluten 
1956 och 1959 skall främst ses som försök att hålla samman 
SAP och tillfredsställa alla uppfattningar. Att opinionen i kärn
vapenfrågan blev allt mer negativ hade naturligtvis en stor poli
tisk betydelse i detta sammanhang. Försvarsbeslutet 1968 och 
ratificeringen av ickespridningsavtalet året därpå kom att inne
bära kärnvapenprogrammets slutliga avveckling. 8 Utöver den 
kunskap som idag bibehålls vid Totalförsvarets forskningsinsti
tut för att följa pågående kärnvapenforskning och utveckling i 
omvärlden, är den samlade kunskapen för att tillverka kärn
vapen på väg att försvinna helt. De politiska och militära in
citamenten för en anskaffning har sedan länge upphört att 
existera. 

8 Agrell, Wilhelm: Alliansfrihet och atombomber, s 65; Prawitz, Jan: 
Fmm nuclear option to 11011-nuclear pmmotion. The Swede11 case. 
Utrikespolitiska institutet, Stockholm 1995: s 19. 
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När kärnfysiken fortfarande endast var en ren teoretisk ve
tenskap, hade kemiska stridsmedel redan kommit till använd
ning i första världskriget. Dess verkningar var väl kända. Rent 
underrättelsemässigt var Sverige väl medvetet om den sovje
tiska forskningen och utvecklingen, medan den tyska och ita
lienska var mindre känd. Det svenska intresset började konkre
tiseras runt 1928. Det var främst hudskadande gaser som 
intresserade, såsom senapsgas och för en tid lewisit. Under 
1930-talet studerades även utspridning från flygplan, vilket an
sågs kunna en ny dimension till flygkrigföringen. Den inter
nationella utvecklingen och stridsgasers användning under 
Abessinienkriget ledde till att svensk forskning och eventuell 
anskaffning av kemiska stridsmedel kom i en ny dager. Det var 
syntetisering av senapsgas som då var aktuell. Aren 1937-1939 
utvecklades kunskapen med italienskt bistånd. Uppförandet av 
en produktionsanläggning var nära förestående. Det återstod 
endast att bevilja medel. Men den 10 juni 1940 beslöt ÖB Olof 
Thörnell att framställning av stridsgas inte var aktuell. Någon 
motivering lämnades inte. 

Efter andra världskriget kom intresset för kemiska stridsme
del åter att aktualiseras. Frånsett senapsgas var det nu nervga
sen sarin, en icke kvarliggande gas, som man satsade på. Det 
var krigets stora materiella förstörelse som motiverade att kem
vapenprogrammet reaktiverades eftersom stridsgaser endast 
verkar mot människor. Under 1950-talet kom planerna på att 
anskaffa kemiska stridsmedel att bli ganska omfattande. Hur 
senapsgas skulle tillverkas var känt sedan tidigare. Men 
svenska forskare vid FOA lyckades att syntetisera processerna 
för att göra nervgas. Intressant är att FOA i april 1954 lade 
fram den första detaljerade rapporten om de industriella och 
ekonomiska aspekterna på sarintillverkning i stor skala. Det 
var samma år som militärledningen öppet tog ställning för en 
kärnvapenanskaffning. Anmärkningsvärt är att forskare på 
FOA 1 på egen hand lyckats ta fram den mest högtoxiska för
eningen F-gas. De viktiga prekursorna, dvs nödvändiga mellan
steg i kemvapenproduktionen, har fått det allmänt vedertagna 
namnet Tammelin-estrar, efter chefen för stridsgasforskningen 
Lars-Erik Tammelin. Detta omnämns dock ej av AgrelL 
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De omfattande studier kring ett svenskt offensivt kemvapen 
som genomfördes 1954-1955 ledde inte till något anskaffnings
beslut. Men det hindrade inte att kunskapsuppbyggnaden fort
satte hos experterna. Under 1960-talet gjordes också studier 
över hur C-stridsmedel skulle kunna spridas från flygplan, 
inledningsvis från A 32 Lansen, men senare även AJ 37 Viggen 
samt Sk 60 Saab 105. Tidigare hade man mest intresserat sig 
för utspridning med artilleri. Detaljerade, långt gående planer 
gjordes för anskaffning under denna tid. Prov gjordes i skilda 
former med skarpa agenser i laboratoriemiljö, simuleringar ut
fördes med ofarliga ämnen med stridsgasernas egenskaper i öv
rigt, även som fältförsök. Riktiga kemvapen provades utomhus 
endast i begränsad skala, aldrig fullskaligt.9 Mycket av forsk
ningen kring denna substans kan emellertid hänföras till bevak
ningsforskning kring utvecklingen i omvärlden. 

Det påpekas av Agrell att den svenska aktiva forskningen 
kring och anskaffningsplanerna för kemiska vapen doldes i den 
forskning som bedrevs som skyddsforskning. Kemvapenpro
grammet hade dessutom gynnsammare industriella förutsätt
ningar än kärnvapenprogrammet. Den civila kemiska industrin 
fanns redan och skulle egentligen endast kompletteras med nå
gon form av militära produktionsanläggningar. Industripoli
tiskt var därför programmet inte särskilt kontroversiellt. Det 
var inte heller lika kostnadsdrivande som kärnvapenprogram
met. Av detta skäl väckte det aldrig samma uppmärksamhet 
som det nukleära vapenprogrammet och kunde avvecklas utan 
alltför traumatiska självprövningar men egentligen av samma 
skäl. 

Nej, några massförstörelsevapen blev det aldrig, även om 
misstankar har funnits. Kostnaderna, framför allt för kärnva
penprogrammet, hade blivit mycket stora på det konventionella 
försvarets bekostnad. Dessutom hade krigsmakten drabbats av 
en "effektivitets- och formsvacka" som endast kan jämföras 
med den som är aktuell i skrivande stund, samt naturligtvis av 
ett svårbemästrat avfallsproblem. 

9 Sarin användes i Sovjetunionen under 1950-talet då skydd mot C
stridsmedel skulle övas, även med hela förband. 
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Bokens stora förtjänst är just att Agrell har vänt på ett stort 
antal stenar när det gäller svenska tilltänkta massförstörelse
vapen. Den är således oerhört faktaspäckad. Agrells gärning 
avseende kemvapenprogrammet kan jämföras med Christer 
Larssons avslöjande om svenska kärnvapen. En del fakta har 
missats, exempelvis omnämnandet av flygplan A 36 och mark
robot 340, båda potenta kärnvapenbärare, och analysen av 
"varför det blev som det blev när det inte blev som det skulle" 
saknas. Det kan diskuteras om de tilltänkta svenska kemiska 
och nukleära stridsmedlen inte kan göras till föremål för ett 
helt forskningsprojekt. Det är välgörande att en stor invente
ring har gjorts av en viktig, delvis helt okänd del av Sveriges 
moderna historia som sträcker sig bakåt till 1920-talet. Mycket 
återstår att göra i forskningen kring det kalla kriget, även om 
massförstörelsevapnen. Wilhelm Agrells bok kan därför ge åt
skilliga uppslag till djupdykningar i speciella frågeställningar 
rörande vår 1900-talshistoria. 

Lars Ulfving 

Att föra samtida krig 

Clark, Wesley K: Waging Modern War. Bosnia, Kosovo, and 
the Future of Combat. Public Affairs, New York 2001. 479 s. 

Hur skriver man historia? I den akademiska världen är Leopold 
von Rankes ideal till stora delar förhärskande. Hans krav på 
objektivitet och källkritik kan göra det svårt att betrakta 
Wesley Clarks bok, Waging Modern War, som ett historiskt 
verk. Ändå är det svårt att bortse från att Wesley Clark onekli
gen var en betydelsefull aktör i ett historiskt skeende. Boken 
som i huvudsak behandlar händelserna runt flygoperationen 
Allied Parce mot Serbien, vanligen benämnd Kosovokriget, är 
utan tvivel en skildring av någon som var med och både iakttog 
och spelade en aktiv roll i flera av de avgörande händelserna i 
denna konflikt. I sin position som NATO:s högste militäre be
fälhavare, Supreme Allied Comrnander Europe (SACEUR) hade 
han uppgiften att från den militärstrategiska nivån både leva 
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upp till de politiska förväntningarna och tillgodose den opera
tiva nivåns krav på militär logik i beslutsfattandet. En kompli
cerande faktor var att han samtidigt även skulle vara Comman
der in Chief, U.S. European Command (CINCEUR). Genom sin 
bok ger han en inträngande beskrivning av hur han upplevde 
problematiken i denna ekvation. 

När Wesley Clark 1997 tillträdde befattningen som SACEUR 
gjorde han det i vetskapen om att Dwight D Eisenhower var 
den förste som efter NATO:s bildande hade tilldelats denna 
uppgift. Under de femtio år som förflutit mellan dessa båda till
fällen hade Europa genomgått drastiska säkerhetspolitiska för
ändringar. Hotet mot Västeuropa var inte längre ett massivt an
fall från supermakten Sovjetunionen. Istället utgjordes den 
överhängande faran av svaga och fattiga stater där konflikter 
med etniska och sociala orsaker som grund gav upphov till inre 
oroligheter, särskilt på Balkan. Detta skapade i sin tur ett 
mänskligt lidande och en flyktingvåg som skakade om de rika 
länderna i Europa och som gjorde att de inte kunde vända ryg
gen till på det sätt de gjort under folkmorden i Rwanda några 
år tidigare. Trots att hotet om ett tredje världskrig i princip inte 
längre existerade, stod Wesley Clark 1999 ändå inför situatio
nen att bli den förste SACEUR som skulle leda NATO-förband 
i strid. 

Kunskap om situationen på Balkan hade Wesley Clark fått 
ett par år innan han blev militär befälhavare för NATO. Han 
hade redan under sin tid som chef för J-5, den sektion i Penta
gon som svarar för den politiska och militärstrategiska inrikt
ningen av det amerikanska försvaret i ett internationellt per
spektiv, varit direkt engagerad i denna konflikt. Under det dip
lomatiska arbete som föregick Daytonavtalet, ingick han i den 
grupp som leddes av Richard Holbrooke.1 Uppgiften innebar 
att han flera gånger fick träffa bland annat Milosevic. 

De upplevelser som Wesley Clark var med om under den 
process som ledde fram till Daytonavtalet gjorde att han i 
många avseenden hade helt andra kunskaper och relationer till 
händelserna på Balkan än både den politiska och den militära 

1 Sina vedermödor i denna process har Holbrooke skrivit om i boken Ta

Enda War. Random House, New York 1998. 
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ledningen i Pentagon. Clarks motvilja mot Milosevic blev i hög 
grad personlig och han tyckte intensivt illa om den serbiske le
daren: 

And throughout the process of negotiations, I had learned the region 
and its personalities, the acute sensitivity to military power, the self-in
terest and corruption of some of the leaders. Above all, I recognized 
that fundamentally, quarrels in the region were not really about age and 
old religious differences but rather the result of many unscrupulous and 
manipulative leaders seeking their own power and wealth at the ex
pense of ordinary people in their countries.2 

Clarks erfarenheter innebar att han hade en tydlig uppfattning 
om hur inte minst Milosevic skulle behandlas. Med hjälp av 
NATO:s militära närvaro i regionen skulle de serbiska försöken 
att styra utvecklingen i Bosnien förhindras. Samtidigt fanns det 
flera olika amerikanska perspektiv. Utrikesdepartementet, un
der ledning av Madeleine Albright, var berett att använda olika 
tvångsmedel för att lyckas. Pentagon, under ledning av för
svarsminister William Cohen, var mer försiktigt och ville 
reducera den amerikanska militära närvaron på Balkan. Cohen 
och den militära ledningen ville ha framgång, men strävade 
samtidigt efter att minimera insatsen och att göra den så riskfri 
som möjligt. Mellan dessa båda uppfattningar stod Vita huset. 
Wesley Clarks tolkning av lämpliga åtgärder låg i detta fall när
mare Madeleine Albrights, vilket också avspeglades i uttalan
den han gjorde under sensommaren och hösten 1997 i syfte att 
klargöra för Milosevic vilka spelregler som gällde. Detta föran
ledde Cohen att förmana Clark: 

"Wes, you must be careful what you say, you may find yourself getting 
committed to something that we can't or don't want to do".3 

Den här åsiktsskillnaden blir en av de centrala faktorerna i 
Wesley Clarks bok. Han påvisar därmed den komplexitet som 
ofta återfinns i USA:s agerande, baserat på de skilda aktörerna 
inom den amerikanska statsförvaltningen med de olika intres
sen de ofta har. Även Richard Holbrooke har pekat på svårig
heterna att hantera de skilda intressen som finns representerade 

2 Clark, Wesley K: Waging Modern War: s 68, 
3 Clark, Wesley K: Waging Modern War: s 91. 
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i den amerikanska statsförvaltningen under läsandet av en kon
flikt. 

När konflikten mellan Milosevics serbiska styre i Belgrad och 
den albanska befolkningen i Kosovo trappades upp under vå
ren 1998 var Clark därför väl förtrogen med flera av de poli
tiska aktörerna, men han hade också den nyss nämnda proble
matiken med USA:s agerande att ta hänsyn till. Detta underlät
tades inte av att det verkade finnas ett misstroende från Penta
gon mot Clark, vilket fördjupades när John Shalikashvili 
efterträddes av Henry Shelton som ordförande i Joint Chiefs of 
Staff (JCS). Medan Shalikashvili, enligt Clark, hade en djup för
ståelse för internationell politik och en positiv känsla för Eu
ropa, var Shelton en duglig soldat utan några erfarenheter av 
vare sig Washington eller NATO. 

Den dubbla rollen som SACEUR och amerikansk officer bi
drog till denna konflikt. Medan rollen i NATO inte explicit är 
underställd USA och Pentagon, är rollen som CINCEUR enty
digt ett chefskap i den amerikanska militära linjeorganisatio
nen. Enligt NATO:s regelbok skall beslut tas i North Atlantic 
Council (NAC) och sedan förmedlas till SACEUR via NATO:s 
generalsekreterare, i detta fall }avier Solana. Clark beskriver 
dock händelseutvecklingen på ett helt annat sätt. Han är i en 
fortlöpande dialog med Cohen och Shelton om händelseutveck
lingen. Dessa agerar också genom tydliga direktiv till Clark, 
som visar att Pentagon i första hand betraktar honom som sin 
man i Europa. Ett tydligt exempel på den direkta ordergivning 
som skedde från Pentagon till Clark är följande telefonsamtal 
från Henry Shelton, som utspann sig efter en presskonferens 
där Clark redovisat utvecklingen under Kosovokriget: 

"Wes, at the White House meeting today there was a lot of discussion 
about your press conference," Shelton began. "The Secretary of De
fense asked me to give you some verbatim guidance, so here it is: 'Get 
your off the TV. No more briefings, period. That's it'. I just 
wanted to give you like he said. Do you have any questions?" 

USA och Pentagon hade därmed två vägar in i NATO, via NAC 
där de stora övergripande politiska besluten togs, men också 
via SACEUR/CINCEUR där man försökte kontrollera händel
serna på militärstrategisk och operativ nivå. Eftersom det var i 
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huvudsak amerikanska militära resurser som användes på Bal
kan skulle de inrikespolitiska följderna i USA kunna bli stora 
och påverka andra politiska mål för den sittande administratio
nen. Detta skapade ett stort intresse från Washington att för
söka styra händelseutvecklingen. De delar av administrationen 
som inte delade Clarks uppfattning stördes över hans agerande. 
Det som ökade problematiken i detta maktspel var de återkom
mande konflikterna som Wesley Clark beskriver mellan honom 
och Pentagon. Clark var illa omtyckt i USA:s armeledning. Då 
Shalikashvili valde ut Wesley Clark som SACEUR, vägrade ar
mechefen Dennis Reimer att kontrasignera utnämningen.4 Pen
tagons uppenbara misstroende mot Clark kan vara motivet till 
att han ersattes ett år tidigare än planerat av Joe Ralston. Valet 
av Ralston, som tjänstgjort som vice ordförande i JCS under 
Henry Shelton, kan utan alltför stor risk tolkas som Pentagons 
strävan att ha en stark kontroll över den militära delen av 
NATO. 

I jämförelsen med Norman Schwarzkopf, som var regional 
befälhavare under Gulfkriget, verkar Wesley Clark ha haft en 
svagare ställning. Genom Goldwater-Nicolsutredningen 1986 
hade iden växt fram att de olika försvarsgrenarna skulle behålla 
sin särart men öka sin samverkan för att uppnå synergieffekter 
på slagfältet. Reformen ledde till att ordföranden i JCS och de 
regionala befälhavarna (Commander in Chief - CINC) fick en 
ökad makt på bekostnad av försvarsgrenscheferna. Under Gulf
kriget innebar detta ett större inflytande för Colin Powell och 
Norman Schwarzkopf. För den senares vidkommande innebar 
det att han verkligen var "herre på täppan" inom sitt ansvars
område. Någon från de olika försvarsgrenarna kunde inte ens 
besöka området utan Schwarzkopfs tillåtelse.5 Wesley Clark 
hade istället hela tiden svårt att få gehör för sina önskemål gen
temot Pentagon. Inte minst visar detta sig i den ändlösa diskus-

4 Halberstam, David: War in a Time of Peace. Bush, Clinton, and the 
Generals. Scribner, New York 2001: s 393. Halberstams bok ger en 
utomståendes bild av bland annat den händelseutveckling som Wesley 
Clark beskriver och är ett bra komplement till Clarks bok. 

5 Gordon, Michael R, och Trainor, Bernard E: The generals' war. The 
Inside Story of the Conflict in the Gulf. Little, Brown and Company, 
Boston 1995: s 471. 
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sion om det förband av Apachehelikoptrar som Clark ville ut
nyttja och som armeledningen effektivt blockerade. 

En tämligen vanlig uppfattning bland NATO:s medlemssta
ter är att det var flyginsatserna mot serberna 1995 som drev 
Milosevic till förhandlingsbordet och fick honom att skriva un
der Daytonavtalet. Det är därför inte förvånande att denna op
tion tidigt började ventileras under våren 1998, då de serbiska 
övergreppen mot den kosovoalbanska befolkningen skärptes. 
Vid ett möte mellan NATO-medlemmarnas utrikesministrar 
tog den brittiska utrikesministern Clark åt sidan för en diskus
sion. Han ville veta Clarks uppfattning om möjligheterna att få 
framgång mot Milosevic med hjälp av flygbombning. Clark 
gjorde kopplingen till Daytonavtalet och svarade att det sanno
likt skulle kunna fungera. Bland utrikesministrarna fanns det 
en tydlig vilja att inte tillåta ytterligare en tragedi på Balkan. 

Under sommaren arbetade befälhavaren för de amerikanska 
flygstyrkorna i Europa, general John Jumper, fram en opera
tionsplan för flyginsatser mot Jugoslavien. Syftet med planen 
skulle vara att stoppa eller minska serbernas möjligheter att ge
nomföra en etnisk rensning av Kosovo. Clarks uppfattning var 
att flyginsatserna skulle vara av samma karaktär som i Bosnien 
1995 och påverka Milosevic så att han skulle avbryta krigsföre
taget, men att de måste kompletteras med åtminstone ett hot 
om en markoffensiv. 

Planen byggde enbart på amerikanska resurser och innehöll 
ett inledande skede där det jugoslaviska luftförsvaret skulle slås 
ut, vilket Clark samtyckte till. Samtidigt ville han att de skulle 
attackera de jugoslaviska markstyrkorna så tidigt som möjligt. 
Svaret från John Jumper visar på den utveckling som den ame
rikanska flygdoktrinen genomgått sedan Gulfkriget: 

"Sir, we're just not very good at plinking tanks" .6 

Fram till Gulfkriget hade det amerikanska flygvapnet i princip 
utvecklat två skilda huvudinriktningar, dels strategisk bomb
ning som genomfördes av Strategic Air Command (SAC), dels 
taktisk bombning med Tactical Air Command (TAC) som hu
vudman. SAC baserade sitt agerande på strategiska bombflyg-

6 Clark, Wesley K: Waging Modern War: s 123. 
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plan och interkontinentala robotar beväpnade med kärnvapen. 
På detta sätt var SAC ett viktigt instrument inom ramen för av
skräckning med kärnvapen under det kalla kriget. TAC å andra 
sidan fungerade istället som direkt understöd (Close Air Sup
port - CAS) till markstridskrafterna. Det fanns därför ett stort 
vakuum mellan insatser med kärnvapen och det taktiska under
stödet. Under Gulfkriget fylldes detta tomrum av strategisk 
flygbornbning och precisionsvapen med konventionella strids
delar enligt de ideer som den amerikanske flygöversten John 
Warden förespråkade. Hans tankar är i hög grad baserade på 
iden att det centrala i ett krig är att slå ut en motståndares stra
tegiska ledningsmöjligheter genom anfall på djupet. Resultatet 
blev att många företrädare inom det amerikanska flygvapnet 
numera anser att det är bortkastade resurser att använda mo
derna flygplan för att bekämpa stridsvagnar.7 

John Jumpers uppfattning delades av Michael Short som var 
chef för de flygstridskrafter (Air Component Commander -
ACC) som tilldelades SACEUR. Wesley Clark menade att 
Milosevics maktbas byggde på styrkan hos hans armestrids
krafter och att förluster hos dessa skulle tvinga honom att av
bryta den etniska rensningen i Kosovo. Short hävdade dock att 
man istället med full kraft skulle bomba Belgrad för att slå ut 
Milosevics ledningsresurser jämte civil infrastruktur, allt i enlig
het med de erfarenheter som gjordes under Gulfkriget, en upp
fattning som han fortsatt att hävda efter kriget. 

Wesley Clark var dock medveten om de politiska förutsätt
ningarna för genomförandet av operation Allied Force. Koso
vokonflikten var ett begränsat krig som inte hotade den natio
nella existensen för något NATO-land utan byggde istället på 
humanitär grund. Detta innebar att varje deltagande stat hade 
en inhemsk opinion att ta hänsyn till. Samtidigt blev dock 
NATO:s fortsatta utveckling och sammanhållning beroende av 
en framgång. Varje insats blev därför en komplicerad balans
gång mellan militär effektivitet och det för stunden politiskt 
möjliga. Medan Short förespråkade att en kraftfull militär in-

7 En sammanfattande beskrivning av amerikansk flygdoktrinutveckling 
med inriktning på Gulfkriget finns i Mann, Edward C III: Thunder 
and Lightning. Desert Storm and the Airpower Debates. Air Univer
sity Press, Maxwell AFB, 1995. 
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sats riktad mot Belgrad bäst gynnade det politiska målet, insåg 
Clark att det inte var möjligt att få politiskt gehör för denna in
ställning. Clark menar att Kosovokonflikten är ett exempel på 
den typ av begränsade krig som kommer att dominera i framti
den och där ett nära samspel mellan den politiska ledningen, de 
diplomatiska ansträngningarna och de militära insatserna blir 
helt avgörande för att nå framgång. Enligt Clark kommer ald
rig den situation att uppstå, då det går att planera för en per
fekt militär operation utan hänsyn till politiska realiteter. Un
der genomförandet kommer man också att tvingas bryta mot 
de flesta av de grundläggande reglerna från 1800-talet för hur 
krigföring skall planeras och genomföras. 8 De militära plane
rarna måste förbereda sig på en successiv anpassning till det rå
dande läget och mer agera ad hoc. 

Wesley Clarks bok är skriven utifrån ett personligt perspek
tiv och är i hög grad en försvarsskrift för hans agerande under 
Kosovokonflikten. Han ger en tydlig bild av hur han uppfat
tade de olika skeendena under tiden från förspelet till Dayton
avtalet fram till hösten 1999. Hans centrala roller både som 
medlem i Richard Holbrnokes förhandlingsdelegation 1995 
och som SACEUR har givit honom en unik inblick i händelse
utvecklingen. Den största styrkan i boken ligger i författarens 
öppna beskrivning av svårigheterna att balansera mellan Penta
gons agenda, NATO:s inriktning och den egna uppfattningen 
om vad som skulle göras. Fokus ligger på relationerna över At
lanten, och Clark ger en närgången bild av komplexiteten och 
svårigheten att kommunicera i det maktspel som han var en 
deltagare i. Waging Modern War är som enskilt verk inte en 
historisk skrift, men är ett viktigt tidsdokument. 

Stefan Ring 

8 Clarks uppfattning är inte ny. En liknande inställning redovisas av 
Thomas Schelling i boken Arms and Influence. Yale University Press, 
New Haven 1966: "Military strategy can no longer be thought 
of ... as the science of military victory ... Military strategy, whether 
we like it or nor not, has become the diplomacy of violence." 
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Ledning då och nu 

Smedberg, Marco: Militär ledning. Från Napoleonkrigen till 
Bosnienkrisen. Historiska media, Lund 2001. 320 s. 

Ledning av militär verksamhet är ett kärt diskussionsämne. 
Detta gäller fredsverksamheten som i dag utreds och ändras i 
flertalet västliga försvarsmakter. Mest engagerande verkar 
dock diskussionen vara om ledning av stridskrafterna under 
kris och krig. 

Desto mera glädjande är det då att kunna anmäla boken 
Militär ledning med undertiteln Från Napoleon.krigen till Bos
nien.krisen, författad av militärhistorikern Marco Smedberg. 
Under mitten och slutet av 1990-talet utgav han trilogin Om 
stridens grunder, Om sjökriget samt Om luftkriget. Smedberg 
arbetar för närvarande med en ny, mera funktionsfokuserad, 
serie om tre böcker där den första om ledning nu föreligger i 
färdigt skick. Denna avses efterföljas av en bok om underrättel
setjänst och en om logistik. 

Militär ledning täcker in ett tvåhundraårigt perspektiv på 
krigskonstens historia med tyngdpunkt på de stora linjerna 
framför enskildheter. Författaren fokuserar på hur sättet att 
föra krig ändrats till följd av samhällsutvecklingen och tekni
kens påverkan. Framställningen är såväl kronologiskt som te
matiskt uppbyggd kring tio kapitel. Kronologin är väl avvägd 
mellan de olika epokerna även om en tyngdpunktsförskjutning 
gjorts till de båda världskrigen och det kalla kriget. Denna är 
tämligen logisk mot bakgrund av den omfattande utveckling 
som skett inom krigskonsten från slutet av 1800-talet fram till 
våra dagar. 

Det inledande kapitlet avhandlar förändringarna på slagfältet 
under åren mellan 1800 och 1900. Perioden var i hög grad för
ändringarnas sekel. Exempelvis har det napoleonska sättet att 
indela armeerna i taktiska och operativa formationer, åtmins
tone avseende de grundläggande strukturerna, varit tämligen 
opåverkat fram till vår egen tid. Värnpliktens införande i många 
länder, likaledes en fransk innovation, möjliggjorde organise
randet av de massarmeer som varit en förhärskande form i 
många av de ledande militärmakterna fram till och med det kalla 
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krigets slut. Inledningen av det tjugoförsta århundradet verkar 
vara en brytpunkt för värnpliktstanken. En återgång till yrkes
armeer är en tydlig tendens. Bildandet av den preussiska gene
ralstaben och en uppdragsbaserad ledningsfilosofi var epokgö
rande och ledde till att många länder tog efter sättet att organi
sera och elitisera den högsta ledningen. Stridskrafterna skulle le
das genom uppdrag. Stor handlingsfrihet lämnades för 
underlydande chefer på olika nivåer, där betydelsen av egna ini
tiativ inom ramen för den överordnade planen starkt betonades. 

Under den drygt hundraåriga epoken 1800-1906 genomgick 
krigföringen till sjöss en revolution, vilken avhandlas i efterföl
jande kapitel. Segelfartygsepoken ersattes av järn och ånga. Sjö
artilleriet utvecklades snabbt. Ledningsmässigt karakteriserades 
de segeldrivna flottorna av en nästintill rigid centralisering. 
Egna initiativ hos fartygscheferna - åtminstone i Royal Navy 
som i mycket visade vägen för övriga flottor avseende uppträ
dande, utbildning och attityder - var starkt underordnade kra
vet på att hålla sin plats i slaglinjen. Genom den tekniska ut
vecklingen kom efterhand sjökriget att närma sig det premie
rande av initiativtagande som karakteriserade striden till lands. 
Mot slutet av 1800-talet ledde emellertid de allt längre skottvid
derna hos fartygsartilleriet och bättre samband till en återgång i 
centralistisk anda, återigen med Royal Navy som förebild. 

Kapitel tre ägnas första världskriget. Till lands möttes två ar
meer med starkt divergerande ledningsfilosofier. Den tyska, 
med bakgrund i Clausewitz tankar om slagfältets friktioner, 
uppmuntrade initiativ hos chefer på alla nivåer i organisatio
nen. Mot denna kontrasterade den brittiska, vars centraliserade 
ledningssyn i stället sökte att minimera stridens kaos. Således 
verkar såväl den brittiska armen som flottan ha varit starkt in
fluerade av en hierarkisk kulturuppfattning, som direkt åter
speglade det engelska samhället. Den tyska infiltrationstaktik 
som utvecklades i slutet av första världskriget kom att vidareut
vecklas till andra världskrigets blixtkrigskoncept, som i sin tur 
kan spåras vidare till bland annat israelisk och amerikansk 
doktrinutveckling och därmed till den manöverkrigsfilosofi 
som dominerar västerländskt konceptuellt tänkande kring hur 
stridskrafterna skall utnyttjas. 
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Krigföringen i den tredje dimensionen, det vill säga i luften, 
fick sitt genombrott under första världskriget och i ett kapitel 
skildrar författaren perioden 1914-1945 under den belysande 
rubriken "Från flygspaning till strategiskt bombflyg". Redan 
under första världskriget framstod behovet av en central led
ning av flygstridskrafterna som tydligt. Prioriteringar av olika 
insatser liksom målval underlättades härigenom. Andra världs
kriget påvisade de luftburna stridsmedlens ökande betydelse. 
Luftwaffes insatser i samband med fälttågen i Polen och Frank
rike utgjorde ett respektingivande exempel. Detta följdes snart 
av Royal Air Force framgångsrika försvar av brittiskt luftrum i 
slaget om Storbritannien, vilket omintetgjorde en tysk invasion 
över engelska kanalen. Krigets slutskede kom att visa på den 
potential som låg i de tyska V-vapnen ävensom det allierade 
bombflyget då det gällde att knäcka ett samhälles krigförings
förmåga. 

Krigföringen till sjöss åren 1914-1918 behandlas i kapitel 
fem. Vid krigsutbrottet medgav utvecklingen av radiotelegrafi 
att operativ ledning av stora sjöstyrkor kunde ske också från 
land. På taktisk nivå brottades man med svårigheterna att få 
aktuella lägesbilder. Sjöstridskrafterna kombinerade hög eld
kraft med snabbhet och - dessvärre - bristfälliga underrättelse
medel, vilket ofta ledde till förvirring och ineffektiv ledning. 
Ubåtsvapnets överraskande stora betydelse ställde nya krav på 
ledningen, framförallt strategiskt och operativt. 

Under rubriken "Blixtkrig" behandlas utvecklingen av meka
niserad krigföring under en drygt femtioårig period mellan 
1919-1973. Militära doktriner som bygger på rörlig anfalls
strid, möjliggjord av rörliga och eldkraftiga mekaniserade för
band i nära samverkan med understödjande flygstridskrafter 
och luftburna markstridsförband, har sitt ursprung i tyskt tän
kande. Infiltrationstaktiken förfinades under "Reichswehrepo
ken" för att under det Tredje riket utformas till ett taktiskt och 
operativt framgångskoncept. Ett uppdragstaktiskt synsätt och 
tillfälligt sammansatta uppdragsorganiserade stridskrafter har 
varit väsentliga byggstenar i denna process. Andra länder som 
Israel har framgångsrikt vidareutvecklat konceptet och flertalet 
länders försvarsmakter implementerar doktriner som bygger på 
ett manövertänkande. 
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Utvecklingen av hangarfartyg, amfibieoperationer och under
vattenskrigföring under perioden 1919-1945 avhandlas i kapi
tel sju. Under 1930-talet skedde en avgörande tillväxt inom sjö
krigets område i Japan. Här utvecklades det hangarfartygsbase
rade marinflyget till den japanska flottans högst prioriterade 
satsningsområde. Förutsättningarna lades härmed för det ja
panska överraskningsanfallet på Pearl Harbor, men också för 
en formidabel parallell process på amerikansk sida som möjlig
gjorde en vändning av sjökriget i Stilla Havet. Ubåtskriget kan 
bäst studeras i slaget om Atlanten vilket kom att bli en kamp 
mellan ubåtar, skyddade konvojer, ubåtsjaktstyrkor med ubåts
jaktflyg, underrättelsetjänst, kontinuerlig taktikanpassning och 
operativ ledning. Andra världskriget blev också ett krig där för 
första gången omfattande landstigningsoperationer genomför
des. För att möjliggöra dessa krävdes integrerad ledning och 
samsyn mellan försvarsgrenarna på operativa och taktiska frå
gor. Detta var likaledes upptakten till de integrerade staber på 
militärstrategisk och operativ nivå som vi ser i dag. 

Det kalla kriget utvecklas i ett kapitel där situationen i Eu
ropa mellan 1945-1989 i mycket kan karakteriseras som en 
förberedelse för utnötning/utplåning av motståndarsidan. Stora 
konventionella styrkor stod beredda på ömse sidor av järnri
dån, vilka supplerades med kärnvapen på taktisk och strategisk 
nivå. I öst-västkraftmätningens periferi pågick efter 1945 en av
koloniseringsprocess, där det snabbt skulle visa sig att de väst
liga militära organisationerna kom till korta mot asymmetriskt 
uppträdande gerillarörelser. Vietnamkriget och kriget i Afgha
nistan är två exempel i raden på en utveckling som accelererat 
efter 1989. Avseende de konventionella stridskrafterna uppvi
sade öst- och västsidan stora olikheter i ledningsfilosofi. Den 
förstnämnde karakteriserades av ett starkt centraliserat synsätt 
medan NATO-konceptet byggde på decentraliserad ledning, 
vilket till del motverkades av kulturskillnader och därmed olika 
synsätt mellan alliansmedlemmarna. 

Bokens näst sista kapitel fokuserar på högteknologi och inte
grerade operationer. Falklandskriget var det första krig där led
ningssystemen fullt ut nyttjade datateknikens möjligheter. Detta 
undanröjde ingalunda friktioner, vilka som alltid genererades 
av den mänskliga faktorn. Detta krig visade också på det konti-
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nuerliga behovet av taktikanpassning samt de särskilda arbets
och organisationsformer för ledning som detta skapar. Falk
landskriget har i detta avseende åtskilligt att lära oss som skall 
hantera militära maktmedel utifrån ett småstatsperspektiv. Och 
detta gäller oavsett nivå! Studiet av Falklandskrigets lärdomar 
underlättas av den relativt rikhaltiga litteratur som behandlar 
ämnet. I Gulfkriget konfronterades ett sovjetinfluerat lednings
system med ett tekniskt avancerat och mera decentraliserat ame
rikanskt. Tekniken visade sig skapa nya problem i form av ett 
informationsöverflöd som blev svårt att hantera. Vi ser efter det 
kalla kriget slut också en erosion av de mera traditionella mili
tära uppgifterna till förmån för olika fredsbevarande insatser 
som ofta, utgående från koalitiorisbyggande mellan villiga na
tioner, påverkar utbildning, organisation och insatskoncept 
inom ramen för multinationalitet och multikulturalitet 

Författaren avslutar med ett antal intressanta reflektioner 
som är väl värda att stanna upp inför. Ett område är kopplat 
till den överordnade ledningsfilosofin och särskilt den framtida 
synen på centralstyrning kontra decentralisering. Hittills mot
säger få erfarenheter synen att små nationers militära styrkor -
förutsatt att befälskåren på alla nivåer är välutbildad och 
stridskrafterna väl tränade, det vill säga har ett kunskaps- och 
utbildningsövertag - ges största möjliga framgångsoption i en 
ledningsmiljö som karakteriseras av att enbart det som ound
gängligen behöver regleras blir föremål för överordnad detalj
styrning. Ett annat reflektionsområde hör ihop med tenden
serna till övertro på tekniska lösningar. Den moderna tekniken 
har inte gjort ledningsorganisationen mindre och mobilare. I 
kommunikationsteknikens spår har följt risken att staberna 
mättas av en accelererande mängd information som man försö
ker hantera genom att tillföra flera stabsmedlemmar samt till
föra ännu mera teknik, när tekniken istället borde skapa förut
sättningar för mindre och mobilare ledningsorgan. 

Sammantaget har Marco Smedberg skrivit en bok som är väl 
värd att läsa och som är användbar som utgångspunkt för 
egenreflektion kring nuvarande och framtidsrelaterade led
ningsfrågor. Till pluskontot kan adderas en fyllig litteraturför
teckning som hjälper läsaren att söka ytterligare kunskap. 

T 0111,my] eppsson 
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Nya krig i en globaliserad värld 

Kaldor, Mary: Nya och gamla krig. Organiserat våld under 
globaliseringens era. Bokförlaget Daidalos, Göteborg 2000. 
201 s. 

Titeln på Mary Kaldors bok - Nya och gamla krig - antyder att 
det har skett en förändring som närmast kan liknas vid ett pa
radigmskifte. Något nytt har ersatt ett gammalt förhållnings
sätt. Ja, till och med i så hög grad att de gamla krigen, med röt
ter i det statssystem som växte fram efter den Westfaliska fre
den, inte längre duger som förklaringsmodell för dagens kon
flikter. Kaldor inleder också sin bok med att föra fram en 
hypotes som pekar på att en ny typ av organiserat våld har ut
vecklats och att detta är en aspekt av den globalisering som bli
vit en del av den internationella vardagen efter det kalla kriget. 
Nationalstaten har enligt Kaldor nått sin kulminationspunkt, 
och risken - eller möjligheten för större krig mellan stater är 
inte längre trolig. Valet av denna förklaringsmodell, som byg
ger på ett politiskt-ekonomiskt synsätt, präglar sedan den argu
mentation som boken baseras på. Mary Kaldor är verksam som 
professor vid London School of Economics and Political Sci
ence. Hon var i slutet på 1960-talet verksam som gästforskare 
vid SIPRI. 

Ordet krig, som brukar sammankopplas till våldshandlingar 
mellan stater, har en militärteoretisk grund som baseras på 
Clausewitz. Där är en triad bestående av staten, krigsmakten 
och folket central. Det nya kriget, menar Kaldor, ligger långt 
från den värld som Clausewitz beskriver. Nya krig framställs 
som en extrem manifestation av nationalstatens urholkade 
självständighet under trycket av globaliseringen. Istället för att 
mobilisera alla resurser för att möta ett yttre hot, imploderar 
strukturen i svaga stater i en självdestruktiv process, där etnisk 
resning och våld mot civila inte är en följd av kriget, utan ett 
mål i sig. Det är denna typ av krig som Kaldor anser kommer 
att dominera konflikterna nu och i framtiden och är den 
främsta utmaningen för den internationella fredsfrämjande 

290 



verksamheten. Dessa krig vävs också in i en global samman
bundenhet, där politik, ekonomi, militär och kultur samverkar. 

För att exemplifiera sin tes väljer Kaldor att göra en fallstu
die av konflikten i Bosnien-Hercegovina, från 1992 fram till 
Daytonavtalet 1995. Hon menar att denna konflikt är ett typ
exempel på de nya krig som präglar världen idag. I denna stu
die avgränsar hon våldshandlingarna i Bosnien-Hercegovina 
från övriga delar av konflikten på Balkan. Ändå pekar hon på 
att alla militära styrkor i Bosnien-Hercegovina var beroende av 
stöd utifrån, och menar då främst Serbien och Kroatien. Frågan 
är om det är möjligt att försöka förklara mekanismerna i denna 
konflikt utan att se till hela problemområdet. Det var den ser
biske ledaren Milosevi6 som förhandlade för de bosniska ser
berna i Dayton och inte Karadzic. Mycket tyder på att den 
övervägande delen av den militära verksamheten, såväl av den 
reguljära bosnisk-serbiska armen som de. paramilitära styr
korna, styrdes på ett eller annan sätt från Belgrad. Delar av san
ningen kommer förhoppningsvis att komma fram under rätte
gången i Haag mot Milosevic. Detta väljer Kaldor att bortse 
från för att tydliggöra sin tes om den imploderande staten. Om 
händelseutvecklingen istället beskrivs som att de förhållandevis 
starka staterna Serbien och Kroatien försökte att få kontroll 
över så mycket territorium i Bosnien-Hercegovina som möjligt, 
faller en viktig hörnsten i Kaldors resonemang. Enligt Kaldor är 
det befolkningen, inte territoriet, som är väsentlig. Med undan
tag för krigets inledning skiftades ytterst litet territorium. Det 
fanns inga fronter, och kartan hade ett brokigt mönster. Kriget 
fördes mot de civila, med etnisk rensning som mål. Kaldor lyf
ter fram den centrala roll som identifikationen till en viss etnisk 
grupp får. En fundering kring denna beskrivning blir ändå om 
inte den etniska rensningen hade som mål att bland annat ser
ber skulle kunna ta över ett territorium där muslimer eller 
kroater tidigare bodde? Om inställningen växer fram hos en be
folkningsgrupp att den inte kan leva tillsammans med andra 
folkslag, kan detta leda till ett behov av att kontrollera det 
territorium den uppfattar som sitt, och ett medel för detta kan 
vara etnisk rensning. Ju mer tätbefolkat, ju mer blandad be
folkningsstrukturen är, desto starkare kan behovet av etnisk 
rensning upplevas. Den etniska kampen om territoriet kan då 
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baseras på såväl ekonomiska som symboliska motiv. Serbiens 
överlevnad som stat var knappast avhängig av att Kosovo kon
trollerades från Belgrad. För den serbiska nationella identiteten, 
en av de viktigaste drivkrafterna för konflikten på Balkan, var 
detta dock en symbol av stor dignitet. Denna aspekt blir också 
hos Kaldor ett viktigt argument, när hon pekar på hur denna 
typ av identitetspolitik kan användas av makthavare för att för
stärka deras maktställning. 

Lösningen på den nya typen av konflikter kan enligt Kaldor 
inte bygga ensidigt på militärt våld. Istället måste konfliktlös
ningen baseras på att kontrollen över det legitima organiserade 
våldet återupprättas. Detta är både en politisk och en rättslig 
process som bygger på internationell rätt och vad Kaldor kallar 
för "kosmopolitiska rättsregler". De styrkor som skall sättas in 
skall bestå av en blandning av soldater och poliser och backas 
upp av en återuppbyggnadsstrategi, där humanitära insatser 
inte får "föda" kriget vilket kan vara fallet idag. 

Mary Kaldors bok är skriven ur ett statsvetenskapligt, positi
viskt perspektiv, och kan säkert av en mer hermeneutiskt sin
nad historiker delvis uppfattas som ett försök att anpassa verk
ligheten till den hypotes som redovisas i bokens inledning. 
Ändå innehåller hennes resonemang många viktiga och centrala 
frågor som tål att funderas över. Beskrivningen i bokens inled
ning av det nya krigets förband är också tankeväckande. De be
skrivs som organisatoriskt mycket decentraliserade. De använ
der modern teknologi i globala nätverk och de arbetar för att 
utså rädsla och hat. Tankarna förs onekligen mot dagens aktö
rer inom terrorismens område. Kaldors svagaste del är hennes 
försök att inordna alla konflikter inom ramen för den teori som 
hennes argumentation grundas på. Den pågående konfrontatio
nen mellan USA och Irak är ett exempel på centrala händelser 
som svårligen låter sig förklaras med Kaldors modell. Det 
känns därför inte helt enkelt att på alla plan acceptera Kaldors 
beskrivning att nya krig har kommit att ersätta de gamla. Ändå 
känns denna typ av analyser nödvändiga för att vi skall förstå 
komplexiteten i de kriser och konflikter som nu präglar vår 
värld. 

Stefan Ring 
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Bohus bataljon i helg och söcken 

Hasslöf, J O Rune: Backamo. En introduktion till lägerplatsen 
och dess historia (1724-1994). Stiftelsen Backamo lägerplats, 
Uddevalla 2002 (1. tryckning 1994). 16 s. 

Gabrielsson, Lennart: Från campementsplats till militärt smn
hälle. Backamo 1816-1913. Mark, byggnader och anlägg
ningar. Backamo vänner, Uddevalla 2000. 248 s. 

Konglig B ohus läns regemente. Indelningsverk 1727-1901. 
Red: Gabrielsson, Lennart; Gabrielsson, Stig; Hansson, Bror; 
Hasslöf, J O Rune; Höök, Gunnar. Backamo vänners förlag/ 
Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum, Uddevalla 2001. 184 s. 

Få svenska övningshedar är så beskrivna - och besjungna! 
som Bohusläns regementes hed Backamo utanför Ljungskile. 
Lägg därtill ett landskap med en rik historia och en tradition av 
lokalhistorisk forskning. Mot den bakgrunden är det inte för
vånande att det finns en rikhaltig litteratur kring Bohusläns mi
litära historia i allmänhet och Bohusläns regementes historia i 
synnerhet, bland annat manifesterad i två regementshistoriska 
sviter. 

Men det faktum att det finns en rik och väl dokumenterat lit
teratur kring ett ämne är inte nödvändigtvis en garanti för att 
den når en större läsekrets. Därför är mindre, välskrivna och 
väl avvägda sammanfattningar synnerligen värdefulla. En så
dan har J O Rune Hasslöf utarbetat i skriften Backamo. Här 
ges en kortversion av hedens militära historia från starten 1724 
och fram till att Bohusläns regemente flyttade in till Uddevalla 
år 1913, liksom en vägledning för den som vill vandra runt på 
området idag. Som så många andra hedar upplevde Backarna 
något av en renässans under det andra världskriget då utbild
ning av en del hemvärnsbefäl och värnpliktiga förlades hit. Mot 
slutet av kriget internerades 1 200 tyska soldater i de gamla ba
rackerna. En del av våra hedar har försvunnit nästan helt under 
det sekel som gått sedan förbanden kasernerades. Husen har ri
vits och sly och träd har återtagit en del av de öppna områdena, 
som t ex på värmlänningarnas Trossnäs. Kalmariternas Hults-
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fred har blivit flygplats och upplänningarnas Polacksbacken är 
nästan helt bebyggt av den moderna storstaden. Dalkarlarnas 
Rommehed är delvis förvandlad till travbana, men här har 
också många värdefulla byggnader bevarats. Såväl på 1970-ta
let som i början av 1990-talet hotades Backamo av rivning, 
men i sista stund kunde en nybildad stiftelse rädda det kultur
historiska miljön. Det finns stor anledning för alla militärhisto
riskt intresserade att känna tacksamhet för den insatsen. 

Mycket finns skrivet om såväl indelningsverket som de gamla 
övningshedarna, men förvånansvärt lite uppmärksamhet har 
ägnats åt övningshedens uppbyggnad och funktion när indelta 
knektar och 1800-talets beväringar exercerade där. Den mo
derna svenska garnisonsstaden under 1900-talet har behandlats 
på många sätt, inte minst som mötesplats mellan militärt och 
civilt. Få liknande försök har gjorts att studera övningsheden. 
Nu har den stora bristen delvis avhjälpts genom Lennart Ga
brielssons gedigna arbete Från campementsplats till militärt 
samhälle. Som gammal Ljungskilebo och I 17-officer har Ga
brielsson utfört ett synnerligen omfattande forskningsarbete 
framför allt i Krigsarkivet, något som kan vidimeras av under
tecknad som har kunnat följa hans arbete under flera år. 

I Gabrielssons bok får vi i detalj följa omdaningen på heden 
från och med det nya arrendeavtalet år 1816, utvecklingen efter 
kronans köp av heden 1859 och slutligen efter 1879 års köp av 
det angränsande hemmanet Spriteröd. I en synnerligen detalje
rad framställning ges uppgifter om de olika byggnadernas till
blivelse och deras funktion, skjutbanornas tillkomst och om
byggnader, fritidsanläggningar och minnestenar. Inte heller vat
ten- och avloppssystem, belysningsanordningar, postförmed
ling eller telefonstationen undgår författaren. Resultatet blir en 
i alla avseenden djuplodande framställning som självfallet sam
tidigt förlorar en del i överskådlighet och läsarvänlighet. Men 
en sådan här bok är i första hand avsedd att ge läsaren just 
kunskap om detaljförhållanden, inte att ge en översiktlig fram
ställning. Det råder ingen tvekan om att forskningen behöver 
en sådan här undersökning. Den får gärna följas av flera rö
rande andra övningshedar, för att utifrån denna grundforsk
ning ytterligare försöka belysa hur det militära samhället var 
uppbyggt och fungerade på de indelta förbandens övningsplat-
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ser. Sedan kan man ju alltid fråga sig hur stor efterfrågan är på 
information av typen: trossboden var alltför trång för att 
rymma utrustningen för sjöbeväringens exercis till lands, varför 
förråd år 1836 fick hyras i Uddevalla för 75 riksdaler per år. 
Men det är just det som är poängen! Här får vi ytterligare en 
pusselbit till det stora mönstret, samtidigt som vår kunskap om 
flottans tidiga värnpliktiga ges ett bidrag. Exemplet kan mång
faldigas i det oändliga. 

I boken finns mycket ny kunskap som i en systematiserad och 
bearbetad form skulle kunna belysa Backarnas betydelse för det 
omgivande samhället. VYS-installationer gjordes av en firma i 
Göteborg, snickeriarbeten av en firma i Uddevalla, matskedar 
och tallrikar av plåt köptes från Kockums bruk i Kallinge och 
så vidare. Hur stora var upphandlingarna? Vilka firmor fick 
uppdragen? Gav verksamheten vid Backamo sysselsättning åt 
många i den omgivande landsbygden? Ett studium av en öv
ningshed och dess ekonomiska relationer till omlandet kan ge 
många upplysningar om vad indelningsverket betydde för det 
omgivande civila samhället, såväl på landsbygden som i stä
derna.1 Nu har en sådan studie inte varit Lennart Gabrielssons 
syfte, men hans idoga forskningsarbete har resulterat i en sådan 
mängd sakuppgifter att en sådan bearbetning lätt låter sig göras 
för Backamo. En genomgång av upphandling av granris, spann
mål, hö med mera för personal och hästar inför sommarens 
övningar skulle säkert ytterligare belysa relationen mellan 
Backamo och dess omland. En central byggnad som får gott om 
utrymme i Gabrielssons bok är officerspaviljongen. Dess till
komst initierades och bekostades av officerskåren. Just 
officerskåren som ekonomisk aktör i indelningsverket är ett 
mycket försummad forskningsfält. I Gabrielssons bok levereras 

1 Undertecknad har gjort ett sådant försök för Närkes regemente och 
Livregementets husarer, i Ericson, Lars: "Akrobater, bönder och mar
ketenterskor. Ekonomi och folkliv kring övningsplatsen Sannahed 
under 1800-talet", Krigsmakt och bygd. Soldater, ryttare och befäl i 
Örebro län under indelningsverkets tid. Närkes militärhistoria. Del II. 
Red: Berg, Lars Otto; Klingneus, Sören; Norman, Hans. Stiftelsen 
Nerikes regementen, Örebro 1997: s 129-160. 
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en rad pusselbitar till en sådan studie. En förteckning över 
byggnader, en kartbilaga i färg samt en utförlig käll- och litte
raturförteckning ingår i boken. Härigenom kan den vakne fors
karen få många goda tips om hur och var man söker uppgifter 
om andra militära övningshedar. 

Den flitige Lennart Gabrielsson är också huvudförfattare och 
mannen bakom arkivforskningen i boken Konglig Bohus Läns 
Regemente. Indelningsverk 1727-1901. Häri redogörs för in
delningsverkets utveckling alltifrån de första indelningsarbe
tena på 1680-talet, avhästningen av regementet i slutet av 
1700-talet och den begynnande avvecklingen av indelningsver
ket i slutet av 1800-talet. Tyngdpunkten ligger dock på perio
den från reorganiseringen 1727. Organisationsfrågor, under
hålls- och lönesystem behandlas systematiskt. Därefter gran
slrns de olika befälsgraderna och deras villkor, innan blickarna 
riktas mot rust- och rotehållarna, alltså de bönder som utgjorde 
själva basen för indelningsverket. Korpraler, soldater och di
verse specialister som skarpskyttar, sjukvårdssoldater, jägare 
m fl behandlas för sig. I särskilda kapitel presenteras mötesplat
ser, kompaniförråd och skjutbanor samt soldatposten och in
delningsverkets avveckling. 

På flera punkter öppnas dörren på glänt till synnerligen in
tressanta ämnesområden, som dock av utrymmesskäl (och tids
skäl får man förmoda) snabbt avverkas. Det gäller exempelvis 
soldatpost, dvs det system med soldater som brevbärare mellan 
regementets olika befäl. Det systemet där en fågelfjäder i lack
stämpeln signalerade expressbrev har länge intresserat post
historiskt och filatelistiskt intresserade, men är också en viktig 
förklaring till hur indelningsverket som system fungerade för 
att hålla samman regementena i fredstid. En halv sida ägnas åt 
riksdagsmännens inflytande för att främja sina intressen som 
rust- eller rotehållare. Här finns jungfrulig mark för systema
tisk forskning. Vad betydde rusthållsböndernas inflytande på 
frihetstidens riksdagar för att bevara det för bönderna förmån
liga men militärt felaktiga systemet med många kavalleriför
band istället för att omvandla dem till infanteriregementen? 
När denna omvandling väl sker i slutet av 1700-talet och bör
jan av 1800-talet får de f d rusthållarna och numera de facto 
rotebönderna behålla en del av sina tidigare skatteförmåner. 
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Vad betydde det i landskap som t ex Västergötland och Öster
götland där det vid de traditionella infanteriregementena samti
digt fanns "ursprungliga" rotebönder utan skatteförmåner? Ett 
annat sådant intressant ämnesuppslag är soldaternas rätt till att 
klaga på hur de behandlades av bönderna, något som vid Bo
husläns regemente från år 1822 systematiserades i halvårsvisa 
klagomålsmöten på de olika kompanierna. I de dessvärre bara 
delvis bevarade protokollen från dessa möten ges unika in
blickar i förhållandet mellan soldater och bönder.2 I boken ges 
dock tyvärr bara ett par korta smakprov. 

Boken är systematisk och välstrukturerad, ehuru ibland lite 
tungt skriven. Tyvärr kunde källhänvisningarna varit bra 
mycket utförligare, inte minst för att vägleda andra forskare 
om vad de kan hoppas att finna var i arkiven. Ett mycket stort 
plus måste ges för den utförliga listan (29 sidor!) med begrepps
förklaringar. Här kan den vetgirige få förklaring på allt ifrån 
"augmentshemman" till "kyrkparad" och "ranconeringspen
ningar". Projektgruppen bakom denna bok arbetar nu vidare 
på att ge ut böcker om de åtta indelta bohuskompaniernas his
toria. Det är onekligen med förväntan man ser fram emot resul
tatet av deras vedermödor. 

Lars Ericson 

2 Materialet är utnyttjat i Ericson, Lars: "Indelt soldat och rotebonde. 
Kring "soldatklagomål" i Bohuslän på 1860- och 1870-talen", Arv 
och anor. Red: Abukhanfusa, Kerstin. Ärsbok för Riksarhivet och 
landsarhiven 1996. Stockholm 1996: s 207-219, 
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Porten mot Västerhavet 

Jansson, Nils-Ove och Johansson, Christer: Marinkommando 
Väst. Kronologi över marin verksamhet på västkusten. Warne 
förlag, Partille 2001. 192 s. 

Alltsedan Karlskronas etablering 1680 och Stockholms örlogs
stations återöppnande runt 1715 har dessa två orter slagits om 
vårt lands marina resurser. Sällan har det blivit mer än mindre 
fartyg över till Norrlandskusten eller Västkusten, inte minst un
der tiden före 1809 då även Finland (Helsingfors/Sveaborg och 
Åbo) behövde tilldelas marina resurser. Den nu föreliggande 
historiken över det västsvenska marinkommandot och dess 
föregångare, både före och efter nedläggningen av Göteborgs 
örlogsstation år 1870, belyser detta förhållande väl. Författare 
är marinkommandots siste chef kommendören l. graden Nils
Ove Jansson och historikern Christer Johansson. Boken är luo
nologiskt upplagd och tar sin utgångspunkt i flottans tidiga 
verksamhet på 1500- och 1600-talet och löper fram över det 
andra världskrigets mångahanda beredskapsuppgifter. Det 
finns utförligare historiska framställningar på annat håll, men 
likväl saknar man här t ex uppgifter om det synnerligen inten
siva kaparkriget längs västkusten på 1710-talet: ett krig som 
bedrevs huvudsakligen av civila och som hade en viktig del av 
sin grund i just bristen på reguljära marina förband. Däremot 
sammanfattas på ett bra sätt i punktform de viktigaste motiven 
till att ha en eskader förlagd till Göteborg. Författarna refererar 
också hur en engelsk eskader under amiralen James de Sauma
rez år 1810 kryssade utanför Göteborg sedan Sverige motvilligt 
tvingats förklara Storbritannien krig. Den brittiske amiralen av
stod från att anfalla och ödelägga Göteborg och har som tack 
förärats en minnestavla på Göteborgs rådhus. Men ingen histo
ria utan flera bottnar. Göteborgs kommendant fruktade ingen 
engelsk attack, trots Royal Navy's demonstration i västsvenska 
farvatten, eftersom - rapporterade han i en av författarna 
okänd skrivelse till Stockholm huvuddelen av husen i Göte
borg var försäkrade i engelska försäkringsbolag. 
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Tyngdpunkten i framställningen ligger på tiden efter 1945. 
Systematiskt redogörs för förband, anläggningar och personal. 
Boken ger en bra rundmålning över den marina verksamheten 
vid västkusten, som förvisso inte bara varit sjögående. Ibland 
kan den organisatoriska redovisningen bli väl tungläst men den 
har onekligen sin uppgift att fylla. Ett kort men centralt avsnitt 
är en marinoperativ beskrivning av Östersjöutloppen och väst
kusten. Här ges viktiga grundfakta för den läsare som inte har 
tillräckliga marinoperativa insikter, och vi torde utgöra majori
teten av läsarna. Varför och vilken typ av marin verksamhet 
kan och bör bedrivas längs västkusten - övervattensoperatio
ner, undervattensoperationer eller minkrig? Intressant är även 
belysningen av ledningsförhållandena med ett marindistrikt 
från 1937 (då det fredsorganiserades) och ett marinkommando 
från 1957, och hur dessa förhållit sig till kustartilleriförsvar och 
försvarsområden. Här hade man önskat sig mera av resone
mang om ändamålsenligheten i olika ledningsformer, i synner
het som det i konkreta operationer gällt att samordna insatser 
av marin-, arme och flygstridskrafter - alltså vad som idag 
innefattas i det flitigt nyttjade begreppet "joint". Boken avslu
tas av en värdefull förteckning över de av marinens fartyg som 
byggts på västkusten från 1840-talet, dvs efter det att de seg
lande träfartygens avveckling hade inletts. 

Läsningen ger upphov till många reflektioner. I Marinplan 
60 förutsågs exempelvis ett ökat behov av ubåtsjakt, varför en 
utveckling av svenska jaktubåtar inleddes. Nummerubåtar 
byggdes om till jaktubåtar och tilldelades bl a den 6. ubåtsflot
tiljen med basering på Gullmarsbasen. Men 1972 avbröts 
denna utveckling och efter 1976 saknades jaktubåtar på väst
kusten. Då stod den mest intensiva ubåtsjaktperioden i den 
svenska marinens historia efter 1945 för dörren. I de efterkrigs
tida ubåtsjakternas historia är incidenten i Gullmarn 1966 nå
got av ett startskott. En ny incident i samma farvatten 1985 be
kräftade att även västkusten kunde vara föremål för främ
mande makts aktiva intresse. Under den kallaste delen av det 
kalla krigets senare del på 1980-talet låg också sovjetiska ör
logsfartyg (de s k  vakthundarna) vid Hertas Flak, sydost Ska
gen, samt utanför Trelleborg på ständig bevakning. 
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Tryckfelsnisse har sällan varit framme, men när "Poppy 
Day", stilleståndsdagen efter det första världskriget, förläggs 
till den 14 november, kan en recensent inte hålla sig. Kriget av
slutades som bekant den 11 november, en dag som inte minst i 
Storbritannien alltsedan dess ägnats minnet av de stupade i lan
dets olika krig. 

En stor del behandlar fredstida förhållanden, eller i alla fall 
beredskapslägen. Men att inte minst västkusten legat nära, ofta 
alltför nära, krigets allvar även efter år 1814 ges många exem
pel på, antingen det gäller ubåten Ulvens tragiska förlisning 
1943 eller civila sjömän och fiskare som mött sitt öde till havs 
under de båda världskrigen. För den som vill veta mer om väst
svensk militärhistoria är detta en läsvärd bok. 

Lars Ericson 

Från Monitor till Gustaf V 

Insulander, Per, och Ohlsson, Curt S: Pansarskepp. Från John 
Ericsson till Gustaf V. CB Marinlitteratur AB, Falkenberg, och 
Sjöhistoriska samfundet, Stockholm 2001. 320 s. 

Sedan en följd av år har ett antal böcker utkommit som skildrar 
flottans olika fartygstyper, från deras tillkomst fram till våra 
dagar. Början gjordes med motortorpedbåtar, varefter följde ja
gare, kryssare och minsvepare. Även isbrytare och skonerter 
har blivit skildrade. Nu har turen kommit till pansarskepp. Det 
kan synas som att ordningen i utgivningen borde vara en annan 
- pansrade fartyg var dock under cirka 80 år den svenska flot
tans kärna. Ordningen har dock varit lyckosam då tidigare
böcker givit erfarenheter beträffande upplägg, redigering och
illustrering, erfarenheter som tagits väl tillvara i denna bok.
Pansarskepp har därigenom blivit den bäst genomarbetade och
illustrerade i denna genomgående förnämliga serie böcker.

Författarna, Per Insulander och Curt S Ohlsson, har varit väl 
förberedda för denna krävande uppgift genom sin tidigare 
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medverkan i serien och genom sin bakgrund. Curt S Ohlsson 
har också lyckats med storverket att rädda ett av våra första 
pansrade fartyg, monitorn Sölve, från skrotning. Hon finns nu
mera till beskådande som museifartyg vid Göteborgs Maritima 
Centrum. Hon är veterligen det enda bevarade exemplaret i 
världen av denna fartygstyp, embryot till pansarskeppsepoken. 

För det var med monitorerna det började. Namnet fick far
tygstypen av sin prototyp, det av John Ericsson för nordsta
terna konstruerade fartyget Monitor under det amerikanska in
bördeskriget. Denna banbrytande nykonstruktion sattes ome
delbart efter sitt färdigställande in mot sydstaternas pansrade 
kasemattfartyg Merrimack, då under namnet Virginia. Den för 
Monitor framgångsrika sjöstriden vid Hampton Roads 1862 
skapade sensation världen över. 

Monitors saga blev kort. Hon gick till botten i hårt väder ut
anför Cape Hatteras. Men hennes påverkan på omvärlden, inte 
minst Sverige, blev stor. Hennes fördelar var stor eldkraft på 
korta skjutavstånd och liten målyta. Hon hade bara några deci
meters fribord, dvs relingens höjd över vattenlinjen. Nackdelen 
var den begränsade sjödugligheten, bevisad bl a genom under
gången. Boken ger en god beskrivning av de svenska monitorer
nas tillkomst, konstruktion och historia. Totalt byggdes här i 
Sverige fyra monitorer och tio s k  pansarkanonbåtar av moni
tortyp. Det hade varit intressant om författarna närmare berört 
bakgrunden till att Sverige längst av alla länder höll fast vid 
denna väderberoende fartygstyp. En stor del av förklaringen låg 
i den förhärskande uppfattningen om vilken strategi som skulle 
tillämpas vid försvaret av Sverige. Riksdagen hade 1819, med 
färska erfarenheter från Napoleons misslyckande anfall mot 
Ryssland, beslutat att satsa på ett centralförsvar. Detta innebar 
att våra gränser skulle lämnas mer eller mindre öppna. Armen 
skulle dra sig tillbaka till en central position. När fiendens för
sörjningslinjer blivit tillräckligt uttänjda skulle han därifrån an
fallas och förhoppningsvis nedkämpas. Som central position 
valdes Karlsborg vid Vätterns västra strand och ett nära hund
raårigt fästningsbygge inleddes. Karlsborgs fästning är idag ett 
monument över detta strategiska tänkande, färdigställt långt ef
ter det centralförsvarsprincipen övergivits. 
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I detta koncept hade monitorerna en given plats. Deras be
gränsade sjöduglighet hänvisade dem till relativt lugna vatten. 
Deras begränsade dimensioner gjorde att de kunde uppträda 
även på inre vattenvägar, t ex på den nyligen färdigställda Göta 
kanal. Längst drogs konsekvenserna av detta synsätt med mo
nitoren/pansarkanonbåten Folke, sjösatt 1875. Hon fick sin ka
non inbyggd pekande akterut för att kunna skjuta under reträtt 
mot centralpositionen. Hon fick smeknamnet Aviga lusen. 

Boken ger en god beskrivning av de överväganden, som ledde 
fram till framväxten av en sjöduglig flotta av pansarbåtar/pan
sarskepp. Problemet var avvägningen mellan fart, bestyckning 
och bepansring. Det ideal man strävade efter var "snabbare än 
de starkare och starkare än de snabbare". Att ekonomin ofta 
lade krokben för dessa strävanden är en annan historia. 

Boken ger även en god bild över hur man i en mycket trängd 
ekonomisk situation genom successiva moderniseringar sökte 
hålla stridsvärdet uppe och hjälpligt hänga med i den tekniska 
utvecklingen. Här ger de två relevanta kapitlen, "Utvecklingen 
av framdrivnings- och hjälpmaskineriet" respektive "Sjöartille
riets utveckling", en mycket god vägledning. De är förtjänst
fullt skrivna av marindirektörerna Gunnar Schoerner och 
Robert Nordqvist respektive kommendören 1. gr Gunnar-Bo 
Ericson. I det senare kapitlet kan man bl a följa hur Bofors ut
vecklades från en blygsam verkstad till att bli huvudleverantör 
till den svenska flottan. På pjässidan mycket tack vare den ge
niale ingenjören Arent Silfversparre och på ammunitionssidan 
med hjälp av Alfred Nobels krut och sprängmedel. 

De talrika glimtarna från livet ombord under olika epoker 
och från viktiga händelser är en guldgruva för "old-timers" och 
ger intressanta inblickar i en förgången epok. Illustrationerna 
förtjänar ett eget och mycket hedrande omnämnande. Deras 
fyllighet och kvalitet är till stor del Curt S Ohlssons förtjänst. I 
allt är detta en synnerligen intressant och läsvärd bok, som för
tjänar att studeras av alla med intresse för historia, fartyg och 
sjöförsvar. 

Per Rudberg 
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Ikarossyndromet 

Ikaros. Flygvapemnusei årsbok. Linköping 2001. 126 s. 

I det amerikanska flygvapnet brukar begreppet "Ikarossyndro
met" användas. Eftersom det är en sådan fantasisk känsla att 
flyga, kan denna upplevelse lätt leda till att andra infallsvinklar 
på utvecklingen inom ett flygvapen lätt glöms bort. Entusias
men att befinna sig i ett flygplan och betvinga lufthavet ger till
räcklig stimulans vilket innebär att utövarna inte lägger särskilt 
mycket kraft på annan verksamhet. I Flygvapenmusei årsbok 
kan man onekligen finna exempel på individer som älskade 
flygning så mycket att de liksom Ikaros inte riktigt förstod att 
sluta, innan deras liv ändades i förtid. 

Årsboken 2001 tar dock utgångspunkt från det internatio
nella perspektivet genom en uppsats av Jan Forsgren som be
handlar svenska flygvapnets första FN-insats. För de flesta av 
oss är nog det svenska deltagandet i fredsmissionen i Libanon 
1958 ett okänt kapitel. Författarens bidrag till att på detta sätt 
lyfta fram ytterligare ett exempel på hur det svenska försvaret 
har använts internationellt, kan därför bara berömmas. En in
tressant iakttagelse är de tidsförhållanden som beskrivs mellan 
beslut och den tidpunkt då de första flygplanen landade i 
Beirut. FN bestämde den 11 juni 1958 att sända observatörer 
till Libanon. Detta beslut togs cirka en månad efter att stridig
heterna inletts. Två veckor senare, den 26 juni var det klart att 
fyra Sk 16A Harvard skulle flygas ned till Libanon och den 
1 juli landade de på Beiruts internationella flygplats. Från in
bördeskrigets start, via beslut i FN, tog det bara två månader 
innan den svenska kontingenten var på plats! Om vi jämför 
med den tidsåtgång som krävdes när en svensk bataljon skulle 
delta i fredsoperationen i Kosovo är skillnaden anmärknings
värd. Vid det sistnämnda tillfället tog det nästan fem månader 
från beslut till den tidpunkt då de svenska soldaterna fanns på 
plats.1 Vän av ordning kan då förstås hävda att det är skillnad 

1 Granholm, Niklas: "Det politiska priset kan bli högt för att vi kom så 
sent till Kosovo", FOA-tidningen, nr 5, 1999. 
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på ett armeförband som innehåller 1 000 soldater och ett flyg
förband bestående av fyra Sk 16A. Då kan det vara intressant 
att göra en jämförelse med Sveriges deltagande i Suezkrisen 
1956, som var det första tillfället då svensk marktrupp var en 
del av en FN-mission. I detta fall fick Sverige en förfrågan från 
FN den 5 november 1956. Fem veckor senare var en svensk ba
taljon på plats och löste den tilldelade uppgiften.2 Det är inte 
tillfälle att ytterligare utveckla detta förhållande här, men visst 
är det märkligt. 

Det är lätt att bli fascinerad av människoöden som både 
innehåller dramatiska inslag och intellektuella strävanden. 
Antoine de Saint-Exupery är onekligen en person som fångat 
mångas intresse över åren. Hans självuppoffrande kärlek till 
flygningen som närmast kan beskrivas som en besatthet, åter
finns såväl i hans författarskap som i hans händelserika liv. I 
Bertil Skogsbergs beskrivning av honom kan man också ana en 
frändskap till den franske piloten och författaren. Skogsberg 
fokuserar sin text på flygaren, vilket han gör på ett sedvanligt 
intresseväckande sätt, och nämner enbart titlarna på Antoine 
de Saint-Exuperys alster. För nytillkomna besökare till denna 
del av böckernas värld hade en kort beskrivning av innehållet 
varit en god vägledning, inte minst för att Skogsberg säkert har 
någon favorit han kunnat rekommendera. 

Från ett franskt flygarliv till en gotlännings flygeskapader 
kan steget synas vara långt. Efter att fått Carl Gustaf Krok
stedts liv skildrat av Eje Harding och Sven Scheiderbauer, inser 
man att det finns flera gemensamma nämnare. Den viktigaste 
är förstås den totala hängivenheten att ge sig i kast med och ut
mana tyngdlagarna bakom spaken i ett flygplan. Krokstedts 
flygpionjära insats är ett exempel på en typ av människor som 
har en tämligen kompromisslös inställning till livet och vad de 
vill åstadkomma. Vare sig de skapar en IKEA-koncern eller på 
annat sätt lever ut sin livskraft fordrar de dock gott om frihet. 
Den bild som ges i uppsatsen om flygets barndom visar också 
på en tid då flygning var i stort sett helt befriad från restrik
tioner. Med en lätt överdrift kan man påstå att en flygkrasch 

2 Miram, Johan: Etablering av första bataljon i missionsområde. Ml 
Serie S. Försvarshögskolan, Stockholm 1999. 
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betraktades som en lika naturlig händelse som en lyckad land
ning. Den stora skillnaden var att hjälteglorian växte efter varje 
spektakulärt haveri. Den bild man får av utredningarna efter 
Krokstedts olyckor är att dessa i hög grad fokuserade sig på fel 
på flygmaterielen. Detta verkar ha varit en tid, fjärran från ha
verikommissioner som kunde innebära hot om flygförbud för 
piloten. Tiderna har dock förändrats och det är svårt att tänka 
sig att Krokstedt idag funnit utlopp för sin obetvingliga livslust 
genom en flygargärning. Snarare hade han väl cyklat till Nepal 
och bestigit Mount Everest. 

Uppsatsen om Jämtlands flyg- och lottamuseum ger ytterli
gare ett exempel på individer som drivs av en inre glöd att för
verkliga sina ideer. Hans Björkqvist, som idag driver ett flygmu
seum i Jämtland, har i hög grad Hilding Andersson att tacka för 
de samlingar som museet idag kan uppvisa. Ja, förresten även vi 
som tänker besöka dessa samlingar bör skänka en tacksamhe
tens tanke till denne jämte som ville bevara krigsmateriel från sitt 
hemlän, men kanske även till Televerket som behövde friställa 
personal och som därmed gav både tid och pengar till Hans 
Björkkvist att organisera detta jämtska flygmuseum. Frågan är 
bara hur man som en utsocknes turist hittar fram till denna se
värdhet. Några väganvisningar med öppettider hade inte skadat. 

Det eldsprutande monster som avslutar uppsatsdelen i årsbo
ken handlar om en tid då svenska lösningar på försvarsmateriel
frågor var centrala, fjärran från dagens NATO-anpassade värld. 
Även denna historia innehåller ett moment av handlingskraft 
och snabbhet. Från ord till handling tog det mindre än ett år att 
förse F 7:s J 21R med en vapenkapsel att hängas under flygpla
net. Imponerande! Är det något som har hänt med Försvars
maktens beslutsförmåga, eller var allt bara mycket enklare förr? 

Flygvapenmusei årsbok 2001 innehåller mycket intressant 
läsning som presenteras med ett lättillgängligt språk och på ett 
grafiskt trevligt sätt. Men liksom hos de flygare som skildras, 
finns det ett drag av ett Ikarossyndrom genom boken. Det är 
hög grad flygningen som kommer i centrum medan lite text äg
nas åt den breda utveckling som förevarit genom flygvapnet un
der åren. Men det kanske kommer i andra årsböcker. 

Stefan Ring 
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"Täten står i I(ölingared!" 

Ottoson, Lars, och Sandberg, Allan: Generalstabskartan 1805-

1979. Skrifter, utgivna av Kartografiska sällskapet, 16. Stock
holm 2001. 222 s. 

Militär verksamhet kräver goda kartor. Med en detaljerad 
karta kan förberedande planering göras, eldplaner utarbetas 
och anfallsområden tilldelas. Men det är i slutändan så, att när 
terrängen och kartan inte stämmer överens, gäller trots allt ter
rängen! 

Genom mänsklighetens historia har det förskräckande ofta 
varit krigets krav som drivit på teknikutvecklingen. Kartfram
ställningen utgör inget undantag. I Sverige ansvarade Fortifika
tionen för att utarbeta operationskartor och stadsplaner, de se
nare ofta med ett försvarssyfte framför ögonen. År 1805 grun
dades Fältmätningskåren vars uppgift var att i fredstid ombe
sörja rikets kartläggning och militärgeografiska beskrivning. 
Även Krigsarkivet kan räkna sitt ursprung hit, inrättat som ett 
kontor under Fältmätningskåren. En av kårens mer varaktiga 
skapelser kom att bli generalstabskartan, som ända till 1979 
hölls i förlag då den ersattes av dagens Terrängkartan. 

Den som tjänstgjort i försvaret kan knappast undgått att ha 
använt en karta. I fred tilldelas många gånger ett överflöd av 
kartor, förvisso också av pedagogiska skäl. I internationell 
tjänst brukar tillgången vara mer sparsam - vid insatsen i det 
forna Jugoslavien florerade ryktet att det var gamla tyska 
kartor från andra världskriget som distribuerades i alltför få 
exemplar till FN-trupperna. Den svenske löjtnanten Adolf 
Carlsson Warberg som tjänstgjorde i nordstatsarmen under 
nordamerikanska inbördeskriget, noterade redan då avsakna
den av goda kartor jämfört med europeiska förhållanden. 

Kartografiska sällskapet har initierat historiken över general
stabskartans 17 4 år. Det har blivit ett faktaspäckat och med 
kartexempel välillustrerat verk. Båda författarna har en gedigen 
bakgrund från kartvärlden. Av ovanstående inledning framgår 
varför denna bok också har ett militärhistoriskt intresse. 
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Formellt har det aldrig funnits någon karta som burit just 
namnet generalstabskartan. Inte heller var den knuten till Ge
neralstaben under hela sin existens. Inledningsvis var Fältmät
ningskårens uppgift att framställa den Svenska topografiska 
kartan, även kallad Svenska kartan eller Svenska kartverket. 
Redan 1811 förenades Fältmätningskåren och Fortifikationen 
till Ingenjörkåren där karteringen fortsatte i en av dess två bri
gader, Fältmätningsbrigaden. Nästa omorganisation kom 1834 
då Topografiska kåren uppsattes som en egen enhet under ge
neraladjutanten för armen. I sin instruktion stadgades att kåren 
skulle gravera det särskilda "militärkarteverket". Vid General
stabens grundande 1873 inlemmades Topografiska kåren som 
den topografiska avdelningen. Det var då namnet "Generalsta
bens karta öfver Sverige" uppkom, ursprungligen enbart för 
kartan över södra delen av landet i skala 1:100 000, men se
nare också för de norrländska kartorna i 1:200 000. Detta 
namn, med normaliserad stavning, hängde kvar ända till 1979. 
När blad 82 Lillhärdal i det inre av Härjedalen godkändes 
1923 var hela landet var täckt av generalstabskartor. Naturligt
vis kunde inte kartframställningsarbetet avbrytas de redan ut
givna kartorna krävde en kontinuerlig revidering och vissa blad 
av Norrlandsversionen skulle omritas i skala 1:100 000. Det 
var dessutom sedan 1857 en allmän karta, inte bara för militärt 
bruk. 

Genom en hopslagning av olika pågående kartverksamheter 
bildades 1874 Rikets allmänna kartverk (RAK) med både civil 
och militär bemanning. Chefskapet innehades av chefen för Ge
neralstabens topografiska avdelning. Dess rent militära karte
ringsuppdrag sorterade under Generalstaben, men den all
männa verksamheten som geodesi och ekonomisk kartläggning 
lydde under civildepartementet och senare jordbruksdeparte
mentet. Generalstabens litografiska anstalt var däremot ett pri
vat företag som under lång tid var kopplat till generalstabskar
tans tryckning och distribution. RAK blev 1937 ett helt civilt 
verk och då upphörde det formella bandet med Generalstaben. 
RAK och Lantmäteristyrelsen slogs 1974 ihop till Statens lant
mäteriverk. 

Efter hand skärptes kraven vid framställningen och kraven 
på noggrannhet ökade. Ganska tidigt inleddes försök med 
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fotogrammetri, det vill säga att använda fotografiska bilder för 
att avgöra terrängpunkters storlek, form och läge. Det stora ge
nombrottet kom när det var möjligt att framställa flygfoton. 
Sverige följde också utvecklingen utomlands med intresse, sär
skilt efter första världskriget. Den stora förändringen var an
vändandet av höjdkurvor istället för backstreck och utnyttjan
det av olika färger. Framtagna försöksblad från 1930-talet vi
sar påfallande likheter med dagens kartor i skala 1:50 000. 

Kartprojektion och det använda referensnätet har varit av 
betydelse för den militära användningen. I förhållande till 
Greenwich fastställdes 1886 läget för Stockholms (numera 
gamla) observatorium till 18°3'29",8 öster därom, vilket använ
des som utgångspunkt i kartproduktionen generellt från 1920-
talet. Under första världskriget hade kartor försetts med rät
vinkliga rutnät för att underlätta avståndsbedömning och rikt
ningsbestämning. Behovet växte till ett koordinatrutnät att an
vändas för artilleriets eldledning. Påtryck gjordes därför för mi
litärt bruk med referenssystemet Universal Transverse Mercator

(UTM), vilket hade börjat tillämpas av NATO. Detta system 
var i bruk till 1970-talet inom försvaret då det ersattes av det 
för Sverige mer lämpade Rikets nät (RT). Även en televersion 
med utmärkta telefonstationer och lokalkabeldragningar fram
ställdes för försvaret. 

De använda karttecknen utvecklades också under åren. En
hetliga symboler måste väljas för topografiska detaljer som 
skog, vattendrag, höjder och liknande. En norm för att rita det 
som är skapat av människan måste bestämmas. Denna är för
stås föränderlig - tecknen för decauvillebana, grenadjärtorp el
ler sockenmagasin överlevde inte hela generalstabskartans livs
längd. Nya tillkom istället - Fältmätningskårens förste chef 
Gustaf Wilhelm af Tibell fann knappast några radiomaster, 
idrottsplatser eller kraftledningar att rita ut. 

Vad som kanske bidrog till generalstabskartans svanesång 
var höjdåtergivningen. Lutningsstreck och skuggning åstadkom 
ofta mycket åskådligt en god bild av höjdförhållandena, även 
om undantag fanns i områden med extrema höjdformationer 
som Bohusläns kustlandskap. Den nya kartan med mekaniskt 
ritade höjdkurvor upplevdes ändå inte lika väl återge kända 
höjdformationer på ett representativt sätt. Orienteringssportens 
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företrädare som sett fram emot generalstabskartans efterföljare 
blev så besvikna, att de istället började en egen kartproduktion. 

Lars Ottosson och Allan Sandberg har åstadkommit en im
ponerande och fascinerande bok, sannolikt utan tidigare mot
svarighet i Sverige. För den med ett brinnande intresse för kar
tor och kartframställning bjuds på en gedigen genomgång 
också av mer tekniska detaljer. Det råder ingen tvekan om att 
författarna använt ett betydande bakgrundsmaterial, men som 
historiker skulle man önska att de hade kunnat hänvisa till det 
genom en notapparat. Dessvärre är inte heller käll- och littera
turförteckningen särskilt detaljerad. Slutomdömet är emellertid 
att denna bok definitivt platsar i militärhistorikerns hylla. 

Per Iko 

Försvarets behov skapade "funkis" 

Lundahl, Gunilla: Enkelhet och nytta. Arkitektur i svenskt för
svar. Byggförlaget, Stockholm 2001. 123 s. 

I denna tid av nedläggningar och indragningar inom Försvars
makten, kan det kanske tyckas förvånade att Fortifikationsver
ket i samverkan med Byggförlaget utkommer med en påkostad 
bok om de byggnader och anläggningar man är satt att för
valta. Antalet anläggningar har som bekant minskat i rasande 
takt de senaste tio åren. I efterklokhetens namn kan man väl 
också påstå att medvetenheten om den nationella kulturskatt 
som kaserner och befästningar representerar inte alltid tycks ha 
varit så hög inom verkets föregångare. Oändliga är exemplen 
på hur det militära kulturarvet har misshandlats, framför allt 
vad gäller äldre befästningar. Under 1960- och 1970-talen gick 
stora kulturhistoriska värden till spillo, eftersom denna aspekt 
var lågt prioriterad både inom gamla Fortifikationsför
valtningen och inom Försvarsmakten. Att ingen ställts till an
svar för den vanskötsel som då skedde är inom parentes sagt 
förvånande. Numera lägger man dock ner ett stort arbete, dels 
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på att bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer och dels på att 
säkerställa en arkitektoniskt god kvalitet vad gäller nyproduk
tionen. Boken ifråga är ett gott exempel på denna ambitions
nivå. 

Den arkitektur som kommit till uttryck i försvarets byggna
der, skiljer sig naturligtvis från stora delar av den civila arkitek
turen. Nyttoaspekten gör att försvarets byggnader ofta var 
"funkis" ett par hundra år innan begreppet uppfanns på 1930-
talet. Försvarets arkitektur befinner sig i en fåra i svensk bygg
nadskonst där sparsamhet, enkelhet och nytta odlats. Samtidigt 
har deras symboliska betydelse givit byggnadsverken deras este
tiska budskap. Några av dem utgör också höjdpunkter i svensk 
arkitektur. Genom att mycket har varit anonymt och osynligt 
för omvärlden, har denna arkitektur ofta inte räknats in i bygg
nadskonsten. Den har tillhört ett slutet samhälle, till stora delar 
okänt för halva befolkningen. Samtidigt har den stått för en 
kollektiv erfarenhet som satt djupa spår hos den andra halvan, 
åtminstone fram till den allmänna värnpliktens upplösning på 
1990-talet. 

Det är också så att kunskapen om denna nyttoarkitektur 
vanligtvis har varit mycket låg hos brukarna. Varken kompani
chefer, förrådsmän eller ekonomibiträden torde ha en aning om 
vilken roll deras arbetsplats spelar i svensk arkitekturhistoria, 
eller ens varför kaserner och andra anläggningar ser ut som 
dom gör. Att P 4:s etablissement i Skövde bland annat består av 
tre kaserner med fyra våningar vardera på grund av att ett in
fanteriregemente enligt 1901 års organisation bestod av tre ba
taljoner om fyra kompanier, torde vara förborgat för de flesta 
som arbetar där. 

Boken är pedagogiskt upplagd, utan att vara enkelspårig. 
Författaren Gunilla Lundahl inleder med att berätta om vad 
Fortifikationsverket är och hur man arbetar. Aktuella begrepp 
som arkitektonisk kvalitet och modern garnisonsplanering för
klaras. Framställningen exemplifieras med moderna exempel, 
bland annat den nya matsalsbygganden på Såtenäs. Därefter 
följer ett tillbakablickande avsnitt om de arkitekter som skapat 
det existerande byggnadsbeståndet, hur denna bebyggelse växt 
fram och vilka olika byggnadsstilar som varit förhärskande 
under tidernas gång. Det sena 1700-talets klassicism och det ti-
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diga 1900-talets nyklassicism, liksom 1940-talets funktionalis
tiska flygflottiljer beskrivs. Den senare delen av boken behand
lar hur man bygger för en viss funktion, exempelvis kontor, 
skollokaler, verkstäder och logement. Frågor om konstnärlig 
utsmyckning, sambruk, återställande av lämnade anläggningar, 
mässar, byggnadsminnen och landskapsarkitektur tas också 
upp till skärskådande. Bland de platser författaren besökt kan 
nämnas Boden, F 21 i Luleå, K 4 i Arvidsjaur, Karlberg, P 10 i 
Strängnäs, Berga, P 7 på Revinge och Kristianstad. Kända 
byggnader beskrivs, t ex mässbyggnaden Trianon i Eksjö och 
inventariekammaren i Karlskrona, men även motorprovnings
huset på Såtenäs och kallförrådet på F 10 i Ängelholm. 

Boken är inte särskilt tjock, 123 sidor, och en stor del upptas 
av mycket fina fotografier och andra illustrationer. Fotografen 
Gunnar Smoliansky har utfört en framstående insats. Layouten 
är originell, vilket renderat verket ett pris i framstående form
givning. Texterna är i regel lättlästa. Dock framgår det att det 
inte är helt okomplicerat att tillägna sig den korrekta militära 
nomenklaturen för den som tidigare inte är inläst i ämnet. Vissa 
störande misstag förekommer också. Det heter inte "Strängnäs 
regemente" och någon "jägarskola" finns inte i Arvidsjaur! Att 
författaren missuppfattat vissa benämningar är en sak, men att 
man från Fortifikationsverkets sida inte reagerat över detta 
tycker jag är förvånande. 

Är då boken av intresse för den militärhistoriskt intresse
rade? Ja, det tycker jag. Den ger en bra tillbakablick och knyter 
samman forntid med nutid. Boken skall däremot inte ses som 
ett historieverk i egentlig mening. Det finns andra publikationer 
som fyller den funktionen och till dessa refereras också. Bokens 
stora förtjänst är att den ökar förståelsen för den miljö som för 
så många både inom och utom Försvarsmakten framstår som 
självklar. 

Tho111as Roth 
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En försvinnande värnplikt 

Wollinger, Susanne: Mannen i ledet. Takt och otakt i värnplik
tens skugga. Carlsson, Stockholm 2000. 160 s. 

År 2001 skulle den allmänna värnplikten ha fyllt 100 år. Sedan 
1901 hade i stort sett samtliga män i tjugoårsåldern inkallats 
till inskrivning och värnpliktstjänstgöring. Oavsett man trivdes 
eller inte, dominerade "lumparsnacket" kompisar emellan sam
varon under permissionerna - till de utanförstående flickvän
nernas stora förtret. Att ha legat i lumpen var något nästan 
hälften av Sveriges befolkning hade gemensamt. I vissa kretsar 
var det rent av så att den som inte fullgjort sin värnplikt betrak
tades med någon form av misstänksamhet. 

Detta mönster bröts definitivt i samband med Berlinmurens 
fall och Sovjetunionens upplösning. Idag inkallas kanske 37 % 
av landets manliga tjugoåringar till totalförsvarsplikt i någon 
form. Kvinnor kan frivilligt välja att rycka in på samma villkor 
som männen. Attraktionskraften för detta har dock varit så låg 
att diskussioner förs för att sätta upp planmål för en utökad 
kvinnlig rekrytering. Men ovanstående omständigheter är tyd
liga bevis för att den allmänna värnplikten enligt 1901 års mo
dell - så allmän som den nu var - upphörde före sitt hundra
årsjubileum. Därför är detta en företeelse och miljö, likt flotta
rens eller hålkortsoperatrisens, som bör dokumenteras medan 
tid är. 

Naturligtvis har den militära utbildning som ändå sker idag 
inte i grunden förändrats så avsevärt. Men förutsättningarna 
för dem som kallas dit som soldater - frivilligt eller genom en 
tvångslag - har det. Sveriges försvar är inte längre inriktat på 
att hela befolkningen i totalförsvaret, varav en mycket stor del i 
det militära försvaret, skall försvara landets territorium och 
förhindra ett fientligt anfall. Idag är det små, snabbinsatta och 
materiellt väl utrustade förband som främst skall - och får -
agera i internationella sammanhang. För dagens värnpliktiga är 
Warszawapakten något lika förgånget som Nationernas För
bund. Om ett antagande görs att det är ungefär vid inträdet i 
tonåren som en individ börjar få förståelse för den rådande 
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politiska situationen, var värnpliktskullen 1995/1996 den sista 
med minne av Järnridån och Berlinmuren, en hågkomst som 
dessutom distraherades av det forna Jugoslaviens våldsamma 
dödsryckningar. 

Etnologen Susanne Wollinger följde i två omgångar ett pjäs
kompani vid Wendes artilleriregemente (A 3) i Kristianstad och 
Hässleholm under mitten av 1990-talet. Från början var avsik
ten att genom länsmuseet i Kristianstad dokumentera vardagen 
på regementet före avflyttningen från Norra Åsum. Hon åter
kom sedan till regementet på den nya förläggningsorten Hässle
holm för att följa "skeendet mellan inryckning och utryck
ning". Vad hon ville fånga var "hur man som värnpliktig han
terar och organiserar sin vardag under dessa tillfälliga omstän
digheter". Resultatet, Mannen i ledet, utgör Wollingers dok
torsavhandling. 

Utan omsvep erkänner hon att det naturligtvis aldrig blir 
fråga om något annat än ett utifrånperspektiv - liksom det är 
för en historiker som försöker rekonstruera förfluten tid. Hon 
refererar till den vetenskapsteoretiska debatt som förs kring ob
jektivitet och subjektivitet och om etnografens "medvetenhet 
om sin egen betydelse i studiet av andra". Därför är de kapitel 
hon ägnat den vetenskapliga bakgrunden och sitt tillvägagångs
sätt ovärderliga för att ärligt kunna värdera hennes resultat. Ett 
annat exempel är att hon väljer, med något undantag, att inleda 
varje kapitel vid kasernvakten i Hässleholm, eftersom "denna 
plats är iscensatt som en passage mellan civilt och militärt". 
Med entusiasm har hon sedan kastat sig in i fältarbetet och för
sökt smälta in i den militära verklighet hon vill beskriva, från 
kasernområdets miljö över till fältlivets "ruska lång" och 
"ruska kort" och pjässervicens tunga hantverk. Inte heller har 
hon backat för insikten att hon måste dela samma villkor som 
kompaniet och inte "fuska" med till exempel klädseln. 

Resultatet har därför blivit en tämligen osminkad bild, en 
bild varken i försvarets eget romantiska skimmer, eller negativt 
kritisk med förutbestämda åsikter och oförmögen att på en be
gränsad tid förstå något annat. Bokens lejonpart, kapitlet 
"Lumparliv", är istället saklig och objektiv, präglad av att, om 
inte alltid förstå vad som händer, så åtminstone att försöka be
skriva förloppet otadligt. Ett exempel: 
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Bland de värnpliktiga fanns olika förhållningssätt till disciplinen. 
Många gav uttryck för att den här stilen inkräktade på den egna frihe
ten, ibland användes termer som "segt", "trist", "meningslöst", "löj
ligt". Andra åsikter handlade om att disciplinen "hörde till", att den 
var nödvändig och ofrånkomlig i ett militärt system som måste bygga 
på lydnad, att alla i en krigssituation vet vad som gäller. Någon menade 
att kraven på ordning och reda inte var särskilt påfrestande eftersom 
han alltid uppskattat att ha ordning omkring sig. Gemensamt var upp
fattningen att tvånget ledde till mötet med människor man under andra 
omständigheter troligen aldrig skulle umgåtts med, att den discipline
rade miljön kunde bidra till kamratskap, eller snarare flera kamratska
per. 

En äldre kollega, som hunnit uppleva det beridna kavalleriets 
dagar, kommenterade en gång mycket positivt en ny historik 
över ett kavalleriregemente med att "det var som man riktigt 
kände hästskiten i näsborrarna under läsningen". På motsva
rande sätt kan Wollingers bok upplevas: förnimmelser av fot
svett, vapenfett, tältkaminsos och - naturligtvis - krutrök upp
träder i hjärnan. Tankarna återvänder till den inrutade varda
gen många år tillbaka i tiden, nästan i ett slags vemod. Efter yt
terligare en stunds reflektion minns man även de många gånger 
tråkiga, monotona och upplevt meningslösa stunderna. Detta 
är ett påtagligt bevis för att Susanne Wollinger har lyckats syn
nerligen väl i sin avsikt. 

I sitt avslutande kapitel analyserar Wollinger upplevda situa
tioner och beteenden gentemot vedertagen forskning. En intres
sant aspekt som lyfts fram är de värnpliktiga befälselevernas 
roll och situation. Begreppet "det tillfälligas betydelse", att inte 
själv välja vilka man skall leva tillsammans med i omkring ett 
års tid, kan också vändas till något positivt: 

En återkommande uppfattning från framför allt dem med befälsbefatt
ning och längre utbildningstid, var att det mest positiva med lumpen är 
att man "lär" sig umgås med människor man själv inte valt, liksom att 
man får kompisar man troligen aldrig träffat i andra sammanhang. 

En fråga som ändå uppkommer är hur representativ denna 
skildring från ett pjäskompani är. Skulle en motsvarande studie 
av t ex ett elitbetonat förband som Fallskärmsjägarskolan givit 
en väsentligt annorlunda bild? Känner den värnpliktige vid 
flygvapnet och marinen över huvudtaget igen sig i denna bok? 
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På den första frågan torde svaret vara att även om detaljer skil
jer, finns fler gemensamma nämnare än skiljande. Detta gäller 
nog även försvarsgrenarna utanför armen, även om där finns 
tjänstgöringar som skiljer sig avsevärt från kompani- och batal
jonsövningar på Rinkaby och Skillingaryd. 

I det pjäskompani som Wollinger följde saknades kvinnliga 
värnpliktiga. Vad - och om detta har betydelse för det resul
tat hon presenterar är mer svårt att ha en uppfattning om. 
Wollinger diskuterade frågan med "sina" soldater och redogör 
för den över flera sidor. Enligt deras uppfattningar skulle tonen 
mellan de värnpliktiga förändras i positiv riktning med kvinnor 
på kompaniet. Å andra sidan hyste flera soldater tveksamhet 
över om kvinnors muskelstyrka skulle klara haubitsens mark
plattor på 160 kg eller nedbankandet av markpålarna. Wol
linger konstaterar slutligen att ett förhållande där vissa fortfa
rande måste göra lumpen av tvång, medan andra har en möjlig
het att göra den frivilligt utan att behöva det, lätt skapar en 
icke oproblematisk och konfliktskapande ideologisk situation. 

Förutsättningarna för försvaret och därmed den allmänna 
värnplikten har, som tidigare konstaterats, genomgripande för
ändrats. Även Wollinger kommenterar detta i efterordet. Sedan 
några år tillbaka är både Hässleholms garnison och Wendes ar
tilleriregemente förpassade in i förfluten tid: "Vad som började 
som en nutidsstudie blev historia." Slutomdömet om Mannen i

ledet är att boken är högeligen läsvärd. Dessvärre kommer den 
i en inte allt för avlägsen framtid att vara nödvändig för att för
stå vad den allmänna värnplikten en gång innebar. 

Per Iko 
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meration kostar 150 kr årligen och förutsätts förnyas om inte annat 
meddelas. Ny prenumerant anmäler sitt intresse till Per Iko. 

Exemplar av äldre årgångar beställs av Svenskt Militärhistoriskt Biblio
tek, 763 82 HALLSTAVIK, 0175-266 23, fax 0175-266 10. 

Tidskriften publicerar nyskrivna uppsatser i intressanta militärhistoriska 
ämnen samt kortare recensioner av aktuell litteratur. Redaktionen är 
ständigt intresserad av bidrag, t ex bearbetningar av universitetsuppsat
ser på C- eller D-nivå. 

Uppsatser bör omfatta mellan 30 000 och 90 000 tecken medan recen
sionerna skall vara i intervallet 5 000 till 10 000 tecken. Redaktionen 
förbehåller sig rätten till nödvändig redigering. Författare av publice
rade uppsatser erhåller 10 exemplar (recensenter 5) av aktuell utgåva. 
För ej beställt material ansvaras ej. 

Besök gärna avdelningens hemsida på www.fhs.rnil.se/iss. Här finns bl a 
innehållsförteckningar för tidigare utgåvor av Militärhistorisk Tidskrifr 
och dess föregångare Aktuellt och Historiskt. 




