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FÖRORD 

Den här framlagda 11 :e årgången av "Akt11ellt och historiskt" följer i 
fråga om uppläggning i allt väsentligt de allmänna riktlinjer, som 11t
formades redan vid pttblikationens första 11tgivande. 

I den första artikeln skildras försvarsstabens första 25 år. Med hän
syn till avdelningens strävan att klarlägga förhållandena ttnder vår be
redskapstid är det natt1rligt, att stabens tillkomst och tidiga1'.e verksam
hetsår här fått en tt!förligare behandling än dess verksamhet t1nder 
1950- och 1960-talen. Avsnittet om 11tredningsarbetet inom staben är 
författat av överste Fredrik Löwenhielm, medan resten skrivits av 
tmdertecknad. 

De bägge följande uppsatserna ttfgör överarbetningar av föredrag 
som hållits i anslutning till en internordisk militärhistorisk stttdieresa i 
Danmark år 1963. Ledmotivet var 1864 års dansk-tyska krig, akt11ellt 
m.ed hänsyn till det förestående 100-årsminnet.

Den fjärde artikeln ingår som ett led i förstttdierna rörande Karl X
.Gt1stavs krig. Med anledning av avdelningens omorganisation, för 
vilken närmare redogjordes i föregående årsskrift, och de nya riktlin
jer för dess arbete, som därvid uppdrogs, kommer denna gren av verk
samheten i framtiden att få en mer begränsad omfattning. Med hän
syn härtill må i detta sammanhcmg 11ttryckas den förhoppningen, att 
historiker 11tanför avdelningen i större 11tsträckning än hittills begag
nar sig av möjligheten att i "Aktt1ellt och historiskt" lägga fram res11l
taten av sina forskningar. 

I den femte och sista 11ppsatsen ges en orientering om det på senare 
år allt livligare internordiska samarbetet på det militärhistoriska om
rådet samt sttmmeras de gemensamma fördelarna och de hittills enbart 
positiva erfarenheterna av detta samarbete. 

Liksom i tidigare årgångar är även i denna författarna ensamma 
ansvariga för respektive 11ppsatsers innehåll. 

Stockholm i april 1964. 

BÖRJE FURTENBACH 





FRAN FÖRSVARSSTABENS FÖRSTA 25 AR 

Av BÖRJE FURTENBACH och FREDRIK LöWENHIELM 

Det har av flera skäl ansetts önskvärt att i nära anslutning till för
svarsstabens stora omorganisation år 1961 lägga fram en skildring av 
stabens första 25 år. En fullständig redogörelse för verksamheten un
der hela denna tid skulle dock tarva ett helt annat utrymme än det, 
som kan disponeras i en tidskrift av detta slag. På grund härav har 
denna uppsats närmast givits formen av en krönika om stabens inre 
liv. Tyngdpunkten har därvid lagts närmast på det skede, på vilket
man redan har ett visst historiskt perspektiv nämligen åren före, under
och närmast efter beredskapstiden, medan däremot det senaste decen
niet behandlats mera summariskt. En särskild redogörelse har ägnats
den omfattande utredningsverksamhet, som pågått under samma tid
och som har utgjort en integrerande del av stabens uppgifter. Kravet
på begränsning av uppsatsens omfång har vidare medfört, att redogö
relsen för stabens tillkomst endast har kunnat ges formen av ett kort
fattat referat av viktigare 'steg i utvecklingen utan återgivande av de
olika uppfattningar som på denna tid rådde på skilda håll.

Ännu så sent som i början av 1930-talet var den svenska militära 
ledningsorganisationen mycket splittrad och motsvarade på intet sätt 
de krav som tiden ställde. Även inom försvarsgrenarna var förhållan
dena i detta hänseende otidsenliga med ett tjugotal myndigheter inom 
vardera armen och marinen, som alla sorterade direkt under Kungl. 
Maj :t. Det var endast - betecknande nog - den yngsta försvarsgre
nen, som leddes enhetligt av en chef, chefen för flygvapnet. För sam-

Vid utarbetandet av denna uppsats har förf kunnat tillgodogöra sig uppgifter 
meddelade av förutvarande försvarsstabscheferna generalerna O G Thörnell, 
C A Ehrensvärd och N Swedlund, generallöjtnanterna R Akerman och C Görans
son samt nuvarande försvarsstabschefen, generalmajor C E Almgren. För visat 
tillmötesgående ber författaren att till dessa herrar få framföra ett varmt och 
vördsamt tack. 
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ordningen mellan försvarsgrenarna fanns i fred inget annat organ än 
regeringen. I krig förutsattes dock enligt år 1915 utarbetade bestäm
melser, att fälthären och motsvarande delar av marinen skulle vara un
derställda en gemensam högste befälhavare och år 1931 komplettera
des dessa bestämmelser med att även flygvapnet skulle stå under den
nes befäl. Det operativa förberedelsearbetet i fred ålåg respektive 
cheferna för generalstaben, marinstaben och flygvapnet, vilka var 
ålagda att samarbeta. 

1. Utredningar och förslag före 1930

Det första positiva förslaget till förändringar mot en större enhet
lighet kom från 1926 års beredning rörande den centrala försvarsför
valtningen, den s. k. Malmrothska utredningen. Efter att i sitt betän
kande ha framhållit ledningsorganisationens brister, särskilt med hän
syn till kraven på koncentration och enhetlighet, anförde utredningen, 
att det i första hand vore nödvändigt att åstadkomma en större kon
centration inom försvarsgrenarna. Men det var också nödvändigt att 
sammanknyta dessa på lämpligt sätt i första hand syftande till en enhet
lig ledning av det operativa och det materiella förberedelsearbetet. Ut
redningen föreslog för sin del, att denna fråga skulle lösas genom till
sättande av ett försvarsråd. Förslaget ledde icke till något resultat. Det
ta gjorde icke heller nästa utredning på området, "1928 års nya sak
kunniga", som begränsade sitt förslag till att avse tillsättande av för
svarsgrenschefer. När dessa förslag nått så långt, att de samarbetade 
i en modifierad form - sista gången år 1930 - framlades som pro
position, avslog riksdagen förslaget under hänvisning till att detta frå
gekomplex borde tagas upp till förnyad prövning vid den försvarsut
redning, som riksdagen samma år hade begärt. 

2. 1930 års försvarskommission och 1936 års försvarsordning

Frågan om en effektivare organisation av försvarets ledning togs upp
i hela sin vidd av 1930 års försvarskommission. I sitt år 1935 framlag
da betänkande föreslog kommissionen under hänvisning till effektivi
tetskravet, att vardera armen och marinen skulle ställas under en ge
mensam chef, samt att det skulle tillsättas en gemensam överbefälha-
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Försvarsstabens för
sle chef, dåvarande 
ge11erallöjt11ante11 0

G T hömell vid sitt 
arbetsbord i septem
ber 1939. 

vare för försvarskrafterna. Denne borde till sitt förfogande ha en 
försvarsstab som skulle handlägga frågor sammanhängande med enhet
lig planläggning av stridskrafternas verksamhet. Dit räknades främst 
frågor rörande operationer, transport-, underrättelse- och förbindelse
väsende samt luftförsvar. En sådan lösning borde, ansåg försvarskom
missionen, som dock ej var enhällig, säkerställa enhetligheten i för
beredelsearbetet samt uppfylla kraven på erforderlig organisatorisk 
och personell beredskap genom att fredsorganisationen så nära som 
möjligt anpassades efter krigsorganisationen. 

Statsrådet anslöt sig i den år 1936 framlagda propositionen ( nr 225) 
till kommissionens förslag om chefer för de tre försvarsgrenarna. Där
emot upptog hans förslag ej en gemensam överbefälhavare redan i 
fred, då "en sådan utomordentlig befälsställning" ansågs gå mindre 
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K1111görelse11 om för
stärkt f örsvarsbered
skap stttderas den 1 
september 1939. 

väl ihop med den allmänna uppläggningen av vår statsförvaltning och 
dessutom kunna medföra risk för skärpta motsättningar mellan för
svarsgrenarna beroende på att överbefälhavaren kunde komma att fram
stå som representant för den försvarsgren varifrån han utgått. På sam
ma sätt ströks förslaget om inrättande av en större försvarsstab. Moti
veringen därtill var närmast, att ett utbrytande av det operativa krigs
förberedelsearbetet från försvarsgrensstaberna ansågs innebära väsentli
ga olägenheter för övriga grenar av detta arbete, som fortsättningsvis 
måste bedrivas vid försvarsgrensstaberna. Däremot föreslogs inrättande 
av en liten försvarsstab om endast 7 officerare ur de olika försvars
grenarna, vilken direkt underställd Kungl. Maj : t skulle utarbeta pla
ner för krigsförberedelsearbetet i stort. 

Riksdagen följde i fråga om en överbefälhavare redan i fred pro
positionens förslag, men beslöt däremot, att en försvarsstab skulle in
rättas med i stort sett de uppgifter som 1930 års försvarskommis-
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sion hade föreslagit och med en personaluppsättning om 56 aktiva 
och 14 pensionerade officerare, 1 pensionerad underofficer och 3 ci
vila tjänstemän. 

Därmed var det avgörande steget taget och nu kunde det praktiska 
organisationsarbetet börja. 

3. Tiden 1936 - tllbrottet tlV andra världskriget.

Den 1 juli 1936 utnämndes dåvarande inspektören för infanteriet,
generalmajoren 0. G. Thörnell till generallöjtnant och förordnades 
samtidigt som chef för försvarsstaben. Thörnell började nu organisa
tionsarbetet, från den 28 augusti biträdd av sin blivande förste adju
tant, kaptenen N. Falk samt överstelöjtnant G. Virgin, som särskilt 
bearbetade den nya stabens instruktion. Dessutom medverkade bl. a. i 
hög grad även chefen för generalstabens centralavdelning dåvarande 
majoren C. A. Ehrensvärd. 

Enligt riksdagsbeslutet skulle staben förutom en expedition bestå 
av följande avdelningar: 

armeoperationsavdelning* 
marinoperationsavdelning 
flygoperationsavdelning 
luftförsvarsavdelning 
kommunikationsavdelning 
underrättelseavdelning* 
signaltj änsta vdelning 
kryptoavdelning 
krigshistorisk avdelning samt 
fotografiska centrallaboratoriet. 

Till staben skulle vidare anknytas militär-, marin- och flygatta
cheerna utomlands samt de militärassistenter som var placerade vid 
kommunikationsverken m. m. 

Av de ovanstående avdelningarna övertogs fyra, nämligen arme
operationsavdelningen, kommunikationsavdelningen, underrättelseav
delningen samt krigshistoriska avdelningen jämte fotografiska central
laboratoriet från den förutvarande generalstaben. Bortsett från arme-

·* Motsvarande generalstabens centralavdelning resp. utrikesavdelning.
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Vaktavlöming vid högkvarterets vakt- och l11ftvämsko111pa11i. 

operationsavdelningen, som fortfarande endast kom att bestå av 
armeofficerare, måste emellertid dessa avdelningar tillföras personal 
från marinen och flygvapnet, i främsta hand utvald bland sådana 
officerare m. fl., som inom respektive försvarsgren redan tidigare 
handlagt hithörande frågor. 

Luftförsvars-, signaltjänst- och kryptoavdelningarna hade tidigare 
förekommit som detaljer i generalstaben samt i marin- och flyg
staberna. Dessa skulle nu sammanföras och sammansvetsas till enhet
ligt arbetande avdelningar. 
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Marinoperations- och flygoperationsavdelningarna skulle helt rekry
teras från respektive försvarsgren. 

Men det var ej endast personalfrågorna, som skulle utredas. Det 
gällde även att bereda den nya staben plats inom Militärstabsbyggna
den, där tidigare endast generalstaben och krigsarkivet varit inrymda. 
En del utrymmen vanns genom att generalstabens topografiska avdel
ning helt kunde indragas, sedan dess verksamhet övertagits av Ri
kets allmänna kartverk. En tidigare ej använd vindsvåning inreddes 
för fotografiska centrallaboratoriet. Sedan ytterligare en del utrym
men vunnits genom andra smärre begränsningar, bl. a. av armestabens 
bibliotek, var det klart för försvarsstabens inflyttning i stabsbyggna
dens nedre våningar.* 

Den 1 juli 1937 samlades den nya staben och försvarsstabschefen 
tog befälet. Innan verksamheten igångsattes hälsade han i ett kort an
förande de närvarande välkomna och uttryckte den förhoppningen, att 
staben snart skulle sammansvetsas till ett arbetsdugligt organ med sam
verkan som främsta ledstjärna. Oavsett försvarsgrenstillhörighet måste 
alla lära sig betrakta kriget till lands, till sjöss och i luften som en hel
het. Vidare framhöll försvarsstabschefen, att arbetet ständigt måste be
drivas med tanke på, att krigsmakten när som helst måste vara beredd 
på att tagas i anspråk för sitt egentliga ändamål. 

Försvarsstabens arbetsttpp gifter. 

Försvarsstabschef ens befogenheter och grunderna för stabens verk
samhet bestämdes genom en Kungl. Maj: ts instruktion dagtecknad den 
18 juni 1937. I denna uppdelades de frågor, som skulle handläggas i 
två grupper. Den ena avsåg det operativa krigsförberedelsearbetet och 
därmed direkt sammanhängande uppgifter, den andra övriga frågor. 
Beträffande den förstnämnda gruppen fastställdes, att chefen för för
svarsstaben skulle utarbeta och till Kungl. Maj :t avge förslag till all
männa planer för krigsmaktens användning vid krig eller krigsfara. 
Av dessa planer skulle de särskilda försvarsgrenarnas uppgifter i stort 
framgå. Vidare skulle chefen för försvarsstaben, sedan Kungl. Maj :t 
fattat beslut angående de framlagda förslagen, utarbeta och till för
svarsgrenarna utfärda de anvisningar, som behövdes för det fortsatta 
krigsförberedelsearbetet. 

* Krigsarkivet disponerade dock ännu de bägge östra bottenvåningarna.
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Av övriga ärenden, som ålades chef en för försvarsstaben, var de 
viktigaste följande: 

1. Att samarbeta med rikskommissionen för ekonomisk försvarsbe
redskap i och för säkerställande av ett ändamålsenligt utförande av 
dess krigsförberedelsearbete. 

2. Att följa kommunikationsväsendets utveckling och att biträda
försvarsgrenscheferna vid planläggning av transporter. 

3. Att inhämta, granska och sammanställa underrättelser om mili
tära förhållanden i utlandet, särskilt i grannländerna, samt att orientera 
försvarsgrenscheferna och berörda civila myndigheter om sådana för
hållanden, som var av värde för deras verksamhet. 

4. Att handlägga sådana frågor rörande signal- och kryptotjänsten,
som var av för försvarsgrenarna gemensam natur, samt att enligt av 
Kungl. Maj :t meddelade bestämmelser utfärda anvisningar till för
svarsgrenscheferna, som var nödvändiga för att åstadkomma erfor
derlig enhetlighet för att säkerställa rationellt utnyttjande av förbin
delserna. 

5. Att utarbeta och till Kungl. Maj :t insända förslag till sådana
reglementen och instruktioner, som var avsedda att gälla mer än en 
försvarsgren, samt - i samråd med vederbörande försvarsgrenschef 
- sådana reglementen m. m., som visserligen endast berörde denna
försvarsgren, men gällde verksamhetsområde som huvudsakligen ålåg
försvarsstaben.

6. Att i samråd med försvarsgrenscheferna handlägga ändringar av
principiell innebörd i värnpliktslagen och härtill hörande förordningar; 
beträffande sådana ändringar i föreskrifterna för beviljande av upp
skov åt värnpliktiga vid mobilisering skulle samråd även äga rum med 
rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap. 

7. Härjämte ålades chefen för försvarsstaben viss utbildningsverk
samhet. Denna skulle dels omfatta sådan utbildning av försvarssta
bens officerare, som avsåg att, särskilt med hänsyn till samverkan mel
lan försvarsgrenarna, förbereda dem för deras verksamhet i fred och 
krig. Vidare skulle försvarsstabschefen avge förslag till Kungl. Maj :t 
angående övningar och utbildningskurser, i vilka personal från två el
ler samtliga försvarsgrenar avsågs deltaga i större utsträckning. I de 
fall, där Kungl. Maj :t så bestämde, skulle försvarsstabschefen även 
leda sådana övningar och kurser. 
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Då man ju ännu ej hade någon klar uppfattning om en entydig 
gränsdragning mellan försvarsstabschefens och försvarsgrenschefernas 
verksamhetsområden, innehöll instruktionen slutligen en "kautschuk
paragraf", som sade, att försvarsstabschefen i övrigt skulle handlägga 
frll.gor berörande två eller samtliga försvarsgrenar, "i den mån dessa 
frågor falla inom chef ens för försvarsstaben ämbetsområde". 

Som synes av ovanstående hade chefen för försvarsstaben enligt 
riksdagsbeslutet ej tilldelats någon som helst kommandomyndighet i 
förhållande till försvarsgrenarna. Då det redan fanns en av Kungl. 
Maj :t fastställd "allmän försvars plan", ehuru i vissa avseenden för
åldrad, kunde chefen för försvarsstaben i anslutning till denna dock 
utfärda operativa anvisningar direkt till försvarsgrenarna. I andra av
seenden måste han emellertid, för att ej ständigt behöva gå den långa 
vägen genom Kungl. Maj :t, söka nå snabbare resultat genom sam
råd och överenskommelser, vilket i regel lyckades. Detta system var 
dock tungrott och ledde stundom till friktioner. Behovet av en mili
tär toppinstans och kommandomyndighet redan i fred framstod där
för allt tydligare i samma mån som situationen i omvärlden varslade 
om annalkande krig. 

Den 1 juli 1937 utfärdades den första försvarsstabsordern, vilken 
i sin första punkt fastställde "Instruktion för tjänsten vid försvarssta
ben", som tillsvidare provisoriskt skulle lända till efterrättelse. Denna 
instruktion var, vad beträffar föreskrifterna för personalens allmänna 
åliggande, handläggningen av ärenden och ordningsföreskrifter m. m., 
i allt väsentligt lika med motsvarande allmänna stabstjänstföreskrifter 
vid denna tid och kan därför här förbigås. Framhållas bör i detta 
sammanhang endast bestämmelsen, att avdelningschef, som för verk
samheten vid avdelningen var tvungen utföra skrif tväxling eller taga 
samråd med myndighet utom försvarsstaben, var skyldig att, när det 
gällde viktigare frågor, i varje särskilt fall inhämta försvarsstabsche
fens medgivande därtill. 

I instruktionen fastställdes även stabens inre organisation och då 
denna återspeglar verksamheten återges den här nedan. 

Chefsexpeditionen var uppdelad på expeditions-, adjutants· och 
värnpliktsdetaljerna. Den sistnämnda skulle svara för värnpliktsstati
stik och adjutantsdetaljen för alla de ärenden, som sammanhängde 
med stabens "inre liv" som exempelvis personal- och budgetärenden, 
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Fältbibliotekarie Bianca Bianchini packar och sänder 11t f ältbibliotekslådor. 

materielanskaffning och underhåll. Vidare hade adjutantdetaljen att 
handlägga ärenden, som sammanhängde med högkvarterets mobilise
ring och samarbetet med rikskommissionen. 

Armeoperationsavdelningens uppgiftsområde i stort framgår av be
nämningen. Den var uppdelad på operations-, underhålls- och mili
tärgeografiska detaljer. Avdelningen skulle i samarbete med marin
och flygoperationsavdelningarna handlägga ärenden rörande den all
männa försvarsplanen, försvarsberedskapen, högkvarterets sammansätt
ning och verksamhet, Nationernas förbund, neutralitet och folkrätt 
m.m.
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Fältprosten G 11Jalmberg håller fältg11dstjä11st vid förband 111' 1. armekåre11 
Skrl11e i maj 1940. 

Vidare skulle den utarbeta planer för armens första gruppering och 
operationer samt anvisningar för armens organisation, mobilisering, 
utbildning och underhållstjänst. Hit hörde även ärenden angående be
fästningar, krigspostväsendet och gemensamma reglementen samt ut
bildningskurser och övningar. 

Marinoperationsavdelningen var uppdelad på operations-, organisa
tions- och kustartilleridetaljerna. Utöver de ovan redovisade ären
den, som den skulle handlägga i samarbete med armeoperationsavdel
ningen, skulle den utarbeta anvisningar för flottans och kustartilleriets 
mobilisering och första basering respektive gruppering vid olika krigs
fall samt marinens krigsförvaltningsplaner och anvisningarna för dess 
underhållstjänst. I förhållande till armeoperationsavdelningen kom 
marinoperationsavdelningens verksamhetsområde att begränsas av det 
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förhållandet, att chefen för marinen svarade för ledningen av mari
nens operativa verksamhet. 

Flygoperationsavdelningen bestod av en operations- och en organi
sationsdetal j. Den hade motsvarande ärenden att handlägga som de 
bägge andra operationsavdelningarna. Från år 1942 kom dess ställning 
att närmast motsvara marinoperationsavdelningens. 

Luftförsvarsavdelningen var uppdelad på fyra detaljer nämligen 
luftbevaknings-, luftvärns-, flyg- och luftfarts- samt luftskyddsdetaljer
na. Avdelningens uppgifter i stort framgår av detaljernas benämning. 
Flyg· och luftfartsdetaljen, som var mindre än de övriga, hade när
mast att handlägga frågor rörande civil luftfart och överhögheten i luf
ten över svenskt territorium. Avdelningen skulle också svara för frå
gor, som berörde luftförsvars- och luftskyddsövningar samt högkvar
terets eget luftförsvar. 

Kommunikationsavdelningen bestod av järnvägs-, landsvägs- och 
sjödetaljerna. Utöver ärenden rörande transporter i fred samt förbe
redelser för transporter vid försvarsberedskap, mobilisering och kon
centrering, skulle avdelningen även handlägga frågor, som berörde ri
kets elektriska kraftförsörjning, väg- och broärenden samt uttagning
en vid krig av fordon och fartyg. 

Underrättelseavdelningen var uppdelad på två sektioner. Av dessa 
bestod "Utländska sektionen" av arme-, marin- och flygdetaljerna och 
"Svenska sektionen" av mobiliserings-, personal- och pressdetaljerna. 
Verksamheten gällde inhämtande, bearbetning och delgivning av för 
försvarsväsendet betydelsefulla förhållanden samt ärenden berörande 
sekretess- och säkerhetstjänst. 

Pressdetaljen hade både inåt- och utåtriktad verksamhet. Den först
nämnda innebar, att detaljen skulle följa den inhemska dagliga pressen 
och vissa tidskrifter för att kunna orientera försvarsstabschefen och när 
så erfordrades även försvarsgrenschef erna om pressens uttalanden i frå
gor av vikt för försvarsväsendet. För en vidsträcktare orientering inom 
staberna skulle detaljen utge pressöversikter. Den utåtriktade verksam
heten bestod i svar pli. pressens förfrågningar och referat av framställ
ningar m. m., som bedömdes vara av intresse för en vidare allmänhet 
och som därför borde komma till pressens kännedom. Dessa referat till· 
ställdes i regel TT. Vidare skulle detaljen på lämpligt sätt söka rätta 
felaktiga pressuppgifter samt förhandsorientera tidningarna om före-
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General T hömell inspekterar l11ftvämsbatteri stockholmstrakten åtföljd av 
överste S Akerhielm och major G A 1V estring. 

stående intressanta händelser, som större fälttjänstövningar, förevis
ningar och demonstrationer m. m. 

Signa/tjänstavdelningen var uppdelad på en arme-, en marin- och 
en fl ygsignaldetal j. Avdelningen skulle handlägga ärenden rörande sig
naltjänstens högsta ledning och övriga för försvarsgrenarna gemen
samma ärenden och utarbeta med anledning härav erforderliga anvis
ningar. Vidare skulle avdelningen svara för samarbetet med telegraf
verket och handlägga militärmeteorologiska ärenden. 

Kryptoavdelningen skulle på motsvarande sätt svara för kryptotjäns
ten, utarbeta erforderliga koder och chiffer samt leda utbildningskur
ser för försvarsväsendets kryptopersonal. 

Krigshistoriska avdelningen skulle dels med hänsyn till svenska för
hållanden bearbeta erfarenheter från de senaste krigen, dels bearbeta 
Sveriges äldre krigshistoria och i samband härmed handlägga ären
den av löpande natur, som berörde krigshistorien. 
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Fotografiska centrallaboratoriet slutligen skulle dels utföra vissa ar
beten för försvarsstabens och försvarsgrenarnas räkning, dels leda viss 
utbildningsverksamhet. 

Arbetets igångsättning. 

Sett mot bakgrunden av det igångsättningsmotstånd, som måste möta 
varje nyorganisation, kan man utan överdrift påstå, att arbetet inom 
staben kom oväntat lätt igång. Alla - oavsett försvarsgrenstillhörig
het - var inställda på att göra sitt bästa och fann sig snart tillrätta. 
Det må i detta sammanhang framhållas, att den lantmilitära dominan
sen ej var så stor, som vissa iakttagare velat göra gällande. Av stabens 
inalles 55 aktiva officerare tillhörde visserligen 32 armen, 16 marinen 
och 7 flygvapnet, men dessa siffror måste ses mot bakgrunden av vår 
dåtida försvarsorganisation. Om man medräknar det totala antalet offi
cerare i graderna från kapten och uppåt framgår det procentuella an
talet befattningshavare av nedanstående uppställning. 

I
Totalt inom I Inom försvars-försvaret staben 

Armeoff 72 58 
Marinoff 22 29 

Flygoff 6 13 

Stabens "verksamhet på fältet" kom också relativt snart igång. Re
dan hösten 1936 och våren 193 7 besökte general Thörnell vid ett fler
tal tillfällen förband och utbildningsanstalter samt övervar övningar 
inom olika försvarsgrenar. I de första större övningarna efter stabens 
uppsättande i juli 1937, d. v. s. i luftförsvarsövningen i Göteborg den 
23-27 augusti och i höstens armefälttjänstövningar i Kalmar och Ös
tergötlands län, deltog ett stort antal officerare ur staben. Den först
nämnda övningen följdes sålunda av försvarsstabschefen och 20 offi
cerare, medan i den senare övningen 21 försvarsstabsofficerare stod till
ledarens förfogande för att ingå i ledning, stridsdomargrupper eller
presskvarter. Försvarsstabschefen och 10 officerare, främst marin- och
flygofficerare, följde fälttjänstövningarna som åskådare.
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Den 11-14 oktober följde försvarsstabschefen kustflottans öv· 
ningar, och den 23 i samma månad besökte han Bofors för att orien
tera sig om denna vår största vapenindustri och tillverkningen av det 
relativt stora antal luftvärnspjäser, som beställts för försvarets räkning. 
Härutöver utförde försvarsstabschefen och officerare ur arme- och ma· 
rinoperationsavdelningarna vissa rekognoseringar i Göteborg och Karls
krona. 

Verksamheten under åren 1938 och 1939 fram till krigsutbrottet 
kom helt naturligt att starkt påverkas av det efterhand allt mer skärpta 
utrikespolitiska läget, accentuerat av "Anschluss" våren 1938, "Miin
chenkrisen" i september samma år samt det tyska besittningstagandet 
av Tjeckoslovakiet i mars 1939 och italienarnas blixtanfall på Albanien 
den 7 april samma år. Under hela denna tid pågick inom staben ett 
omfattande krigsförberedelsearbete och ett stort antal framställningar 
syftande till upprustning och ökad beredskap inlämnades till Kungl. 
Maj :t. Försvarsstaben var också starkt engagerad i de förhandlingar, 
som vid denna tid ägde rum med Finland om ett gemensamt försvar 
av Aland. I dessa förhandlingar företräddes försvarsstabschefen av che
fen för armeoperationsavdelningen, dåvarande överstelöjtanten C. A. 
Ehrensvärd. 

Försvarsstabschefens ökade arbetsbörda föranledde, att vissa uppgif
ter beträffande stabens inre förvaltning delegerades till den äldste av
delningschefen, överstelöjtnant Adlercreutz, från och med det nya bud
getårets början 1939. Rekognoseringarna fick ökad omfattning, bl. a. 
utförde 9 officerare ur staben omfattande militärgeografiska rekogno
seringar avseende kustbefästningar i Skåne under tiden 26 juni-16 
augusti 1938. Vidare fick stabens utbildningsverksamhet ökad omfatt
ning. Sålunda anordnade luftförsvarsavdelningen en kurs i luftbe
vakningstjänst, kommunikationsavdelningen en kurs för ledare av 
landsvägstransporter och kryptoavdelningen en kurs i kryptotjänst för 
expeditionstekniker. Härutöver ledde försvarsstabschefen en stort upp· 
lagd luftförsvarsövning i Stodcholm i början av september, i vilken 
inte mindre än 30 av stabens officerare deltog. 

De större övningarna inom försvarsgrenarna följdes som tidigare. 
I armefälttjänstövningarna i Småland i september ingick sålunda 25 
officerare ur försvarsstaben i ledarens stab. För några av dem blev 
övningen dock av kortvarig natur, då de på grund av Miinchenkrisen 
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hemsändes för att förbereda stabens eventuella mobilisering. Detta ar
bete kunde dock försiggå i lugnare takt, sedan underrättelse ingått om 
Chamberlains flygresa till Miinchen. Samma dag återkom chefen för 
försvarsstaben från Finland, där han varit för allmän orientering. 

I februari 1939 överlämnade chefen för försvarsstaben till försvars
ministern med eget yttrande en av försvarsgrenscheferna verkställd ut
redning, som utmynnade i förslag om åtgärder för bättre personell 
beredskap, bl. a. genom inkallande av äldre otillräckligt utbildade års
klasser till repetitionsövningar. Sedan den tyska inmarschen i Tjecko
slovakiet understrukit angelägenheten av framställningen, ledde den
na till att årsklass 1935 inkallades till dylika övningar i maj och juni. 

I slutet av april 1939 företog försvarsstabschefen jämlikt Kungl. 
Maj :ts beslut en resa till Tyskland, föranledd av officiell inbjudning 
till Hitlers 50-årsdag, och i maj samma år reste han till Frankrike för 
att studera verksamheten vid College des hatttes etttdes i syfte att få 
underlag för förslag om inrättande av en svensk försvarshögskola. 
Under dessa resor styrktes hans insikt om, att världsläget ytterligare 
hade skärpts och att krigsutbrott hotade. 

Efter försvarsstabschef ens återkomst anordnades den första större 
fältövningen för 27 av försvarsstabens egna officerare. Den hölls i Ny· 
köpingstrakten under tiden 26 juni-2 juli. Från den 24 mars var dess
utom en särskild sektion organiserad för att förbereda en första större 
för försvarsgrenarna gemensam krigsövning. Denna kom dock på 
grund av krigsutbrottet ej att genomföras. Stabens egen inre krigs
beredskap stärktes på olika sätt, bl. a. genom gasskyddsövning för all 
personal och genom samaritutbildning av de kvinnliga kontorsbiträ
dena. Den 17 maj utfärdades bestämmelser för luftskyddet inom mi
litärstabsbyggnaden. 

4. Världskriget bryter ttt.

Utbrottet av andra världskriget inledde ett nytt skede i försvars
stabens utveckling. I och med att Kungl. Maj :t den 1 september anbe
fallde förstärkt försvarsberedskap med söndagen den 3 september som 
1 :a beredskaps dag trädde den vid försvarsstaben utarbetade instruk
tionen för tjänsten vid högkvarteret automatiskt i kraft. Viss vid sta-

20 



ben krigsplacerad personal inkallades, bl. a. dåvarande översten Axel 
Rappe, vilken placerades som tjänsteförrättande souschef. Vidare in
kallades högkvarterets vakt- och luftvämskompani. Arbetstiden vid sta· 
ben utsträcktes till att omfatta även tiden kl. 17.00-21.00 och under 
övrig tid skulle förutom den ordinarie dagofficeren en särskild jour
havande officer finnas till hands på chefsexpeditionen. Underrättelse
avdelningen organiserade härutöver en egen jourtjänst dygnet runt. 
Gasmasker utdelades till all personal, och gaskammarprov verkställdes. 
Den 7 november kunde försvarsstabschefen inspektera de skyddsrum, 
som färdigställts i militärstabsbyggnadens källarvåningar. Härjämte 
utfördes rekognoseringar för stabens förläggning till annan plats. 

Bland de mest brådskande yttre ärendena vid denna tid var för
utom utarbetande av förslag till höjning av den allmänna beredskapen 
samt order och direktiv till inkallade staber och förband, påskyndande 
av den materiella förstärkning av försvaret, som hade beslutats i sam
band med riksdagens antagande av 1936 års försvarsordning men som 
ännu ej hunnit genomföras. Tyvärr hade också i riksdagsbeslutet myc
ket stora brister förbigåtts och för att få dem täd<ta erfordrades nya 
framställningar. För att leda allt härmed sammanhängande arbete or
ganiserades inom staben fr. o. m. den 2 oktober en särskild materiel
avdelning, vilken jämlikt sin provisoriska instruktion skulle handlägga 
ärenden rörande den materiella försörjningen och därmed samman
hängande budgetfrågor. Bofors besöktes av den nye avdelningschefen 
den 10-11 och av försvarsstabschefen den 20-21 oktober. 

Nu tillkom även med tiden allt mer omfattande verksamhet med 
att inspektera beredskapen. Den första inspektionen av detta slag hade 
utförts redan den 26 september och hade då gällt luftvärnet kring 
Stockholm. Den 1 november inspekterade försvarsstabschefen flottans 
neutralitetsvakt och den 25-30 i samma månad Bodens fästning. Un
der försvarsstabschefens besök där utbröt det finsk-ryska vinterkriget. 
Innan vi här övergår att behandla det nya skede, som då vidtog, torde 
några korta kommentarer beträffande beredskapstidens första korta av
snitt vara på sin plats. 

Med hänsyn till att staben ej hade verkat längre, kan dess omställ
ning till försvarsberedskap sägas ha skett snabbt. Redan tidigt märktes 
dock vissa olägenheter av att dess krigsorganisation var helt oprövad. 
De största svagheterna i vår dåtida ledningsorganisation låg dock ej 
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Pressavdelni11gens led11ing sa111lad till daglig konfer ens. FrJn ka111era11: stabsre
daktör E Fors Bergström, major P H Ba11er, stabsredaktör K-E lVesterlllnd, 
överste O S1111dell, stabsredaktör N lVidstrand, kapten B Hasselblad, kapten 
L Danil/s. 

här utan högre upp samt i en tungrodd central förvaltningsapparat. 
Nu tvangs man vidtaga en rad improvisationer, som sedan hann slipas 
av och "normaliseras", utan att någon allvarligare olycka inträffade. 
Många av dessa åtgärder skulle dock måhända ha kommit försent, om 
vi omedelbart hade dragits med i kriget. 

5. Tiden för finska vinterkriget.

Utbrottet av finska vinterkriget medförde, att en svensk armekår
mobiliserades och grupperades i Norrbotten. Inför lägets allvar insåg 
man nu på högsta håll, att överbefälhavare måste tillsättas. I nådigt 
beslut av den 8 december förordnades generallöjtnant Thörnell, att 
med bibehållandet av befattningen som chef för försvarsstaben, tills-
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vidare vara överbefälhavare över rikets försvarskrafter. Den 11 sam
lades försvarsgrens- och förvaltningscheferna - sammanlagt 11 
raler och amiraler med vederlikar hos ÖB för en första genomgång. 
Den 31 december utnämndes generallöjtnant Thörnell till general. 

Den omedelbara följden för försvarsstaben av att överbefälhavare
befattningen tillsattes blev, att instruktionen för högkvarteret måste 
underkastas viss överarbetning bl. a. med hänsyn till att särskild chef 
för försvarsstaben ej hade tillsatts. Generalmajor Rappe hade endast 
förordnats som ställföreträdare för chef en för försvarsstaben med upp
gift att handlägga vissa grupper av ärenden enligt ÖB bestämmande. 
1 realiteten kom Rappe att fungera som försvarsstabschef beträffande 
de flesta ärenden som ej hade principiell innebörd. 

Andra förhållanden, som också i hög grad påverkade stabens arbete, 
var den starka personella utökningen av vissa avdelningar som påkal
lades av det tillstånd mitt emellan krig och fred som nu rådde. Kryp
toavdelningen växte exempelvis så starkt att denna efter den 15 decem
ber måste förläggas ute på Bosön. En annan organisationsförändring, 
som också framtvangs av läget, var organiserandet av en särskild 
"Upplysnings- och pressavdelning" UP. Detta blev nödvändigt till 
följd av dels underrättelseverksamhetens starka expansion, dels den 
allt större betydelse, som den utåtriktade press- och upplysnings
verksamheten hade fått genom beredskapens ökade omfattning .. Vi
dare hade överbefälhavaren bemyndigats att bevilja avsked, respek
tive hemförlovning och utresetillstånd m. m. för fast anställda under
officerare och manskap samt värnpliktiga, vilka ville gå ut som frivil
liga till Finland. Detta ledde till att ytterligare en tillfällig avdelning 

AH - måste organiseras. Den placerades i krigshögskolans loka
ler, som blivit disponibla sedan dess elever avbrutit pågående kurs och 
återgått till sina förband. 

Arbetet vid stabens övriga avdelningar var vid denna tid främst 
inriktat på att bearbeta våra försvarsplaner och på allt sätt påskynda 
upprustningen. I första hand gällde det härvid att söka reda ut de 
dagsaktuella problemen. Men när läget lugnat sig något efter freds
slutet mellan Finland och Sovjetunionen tillsattes omgående en ge
mensam arbetsgrupp ur försvars- och armestaberna, vilken skyndsamt 
skulle utreda nödvändigheten av härorganisatoriska förbättringar. 

Från stabens "inre liv" är att anteckna, att skyddsrumstaken för-
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stärktes, en mörkläggningsövning genomfördes och att all personal 
blodgruppsbestämdes. 

6. Den 9 april och tiden närmast därefter.

Den korta paus, som inträtt i och med den rysk-finska freden skulle
ej räcka l�nge. Redan i samband med frågan om allierad hjälp till 
Finland hade faran för att kriget skulle komma att sprida sig till skan· 
dinaviska halvön aktualiserats och i början av april förelåg starka in
dicier på att ett tyskt företag mot Skandinavien syntes vara nära före· 
stående. Här är ej platsen att skildra förhållandena i stort kring den 
svenska mobiliseringen med anledning av händelserna den 9 april eller 
krigsorganiseringen, som den döptes till. 

Det må räcka med att framhålla, att den närmast följande tiden 
inom försvarsstaben blev till bristningsgränsen fylld av ett hektiskt och 
spänningsmättat arbete. Mer än någonsin tidigare tvingades man att 
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koncentrera arbetskraften på att lösa problemen efter hand som de 
anmälde sig. Den centrala arbetsuppgiften närmast efter den 9 april 
blev naturligt nog att leda genomförandet av försvarets krigsorganise
ring och armestridskrafternas koncentrering och uppmarsch till kust
och gränsförsvar i syd och väst. I vissa fall måste t. o. m. ändrade 
order utsändas till förband som redan var under hemtransport från 
tidigare beredskapsuppgifter. Härvid utförde såväl operationsavdel
ningarna som försvarsstabens kommunikationsavdelning och järnvägs
styrelsens militärbyrå ett synnerligen gott stabsarbete. 

Vissa intermezzon, närmast tyska kränkningar av det svenska luft
rummet, ökade spänningen. Tiden innan förbanden hade hunnit 
krigsorganiseras och nå fram till angivna uppmarschområden var 
närmast kuslig. Risken för tyska kuppföretag mot hemorten, bl. a. 
Stockholm, medförde extra säkerhetsåtgärder. Särskilt oroliga i detta 
hänseende var nätterna 13-14 och 17-18 maj, då hela garnisonen 
låg i larmberedskap. Detta medförde helt naturligt även en rad arrange
mang för att öka stabens egen beredskap. Den 12 april genomfördes 
allmän mörkläggning och från den 15 april ordnades utspisning av 
stabens personal i den närbelägna frälsningsarmens krigsskola, varige
nom nödvändigheten att uppsöka egna bostäder för lunch och middag 
bortföll. I samband med den 9 april återinkallades också den personal, 
som återgått till sina förband eller till sin civila dagliga gärning efter 
det finska fredsslutet, ävensom den befälspersonal som ingått i sven
ska frivilligkåren och nu var under återtransport från finska Lapp
land. Vidare kompletterades den personliga fältutrustningen, armbind
lar och särskilda försvarsstabsmärken utdelades till kvinnlig och civil 
manlig personal och inpasseringskontrollen skärptes. Vapen och ammu
nition fördelades på tjänsterummen. Högkvarterets eget vakt· och 
luftvärnskompani inredde stridsställningar i och på kringliggande 
byggnader för försvar av själva militärstabsbyggnaden. Krigsarkivets 
samlingar evakuerades från skyddsrummen och flyttades till annan ort. 
Härefter försågs skyddsrummen med möbler och telefoner i sådan ut
sträckning att stabsarbetet skulle kunna fortgå även under flyglarm. 

Bland organisatoriska förändringar från denna tid bör nämnas, att 
en särskild delgivningsdetalj ordnades inom expeditionen för att 
möjliggöra för myndigheter m. fl. att nå samtliga inkallade värnplik
tiga, vilka numera endast var anträffbara under visst fältpostnummer 

25 



"någonstans i Sverige". Härjämte förbereddes uppsättande av en krigs
statistisk detalj, vilken dock aldrig kom att behöva träda i funktion 
eftersom vi undslapp att bli indragna i kriget. En åtgärd, som där
emot verkställdes, var att armestabens tryckeri underställdes försvars
staben närmast för snabbframställning av blanketter och enkla kartor, 
som erfordrades ute vid förbanden. 

Sedan ÖB den 21 maj hade sammanträffat med den tyske över
befälhavaren i Norge, general von Falkenhorst, började man få ett in
tryck av, att faran minskat för att tyskarna omgående skulle anfalla 
oss. Härefter inträdde en något lugnare period och viss personal i 
kommendanturen kunde till och med hempermitteras i samband med 
midsommaren. 

7. Den långa beredskapen.

Den återstående beredskapstiden blev lång och ansträngande och
krävde ett omfattande rutinarbete. Men häri insprängdes en rad upp
gifter framkallade av ett antal mer eller mindre dramatiska situatio
ner, vilka krävde snabba omläggningar av verksamheten. 

Den första av dessa mer ingripande händelser var utbrottet av kri
get mellan Tyskland och Sovjetunionen den 22 juni 1941 och Fin
lands samgående med Tyskland samt de i samband härmed ställda 
nya tyska kraven, främst på genomtransport av divisionen Engelbrecht 
från Norge till Finland. Sedan kom i början av 1942 den s. k. "fe
bruarikrisen", som förorsakade en omfattande förstärkning av bered
skapen. Denna i sin tur gav en möjlighet att pröva den nyligen 
nomförda omvandlingen av våra landstormsförband till lokalförsvars
förband. Nästa vid sidan av rutinarbetet liggande arbetsuppgift föror
sakades av de s. k. "fördelningsövningarna" våren och sommaren 
1943. Initiativet till dessa övningar, som avsåg att få de högre för
banden sammansvetsade och den omedelbara beredskapen ökad, togs 
redan år 1942 av dåvarande chefen för försvarsstaben, generalmajor 
Bredberg. På senhösten 1944 medförde så kriget i Nordfinland mel
lan tyskar och finnar en hel rad speciella problem och våren 1945 till
kom den i annat sammanhang skildrade planläggningen av ett svenskt 
eventuellt ingripande i Norge och Danmark i krigets slutskede. Dessa 
större händelser och en rad mindre, vilka det skulle föra allt för långt 
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att här ens omnämna, medförde att arbetet vid staben aldrig hann 
bli monotont. 

Den större uppgift, som först mötte sommaren 1940, var att utar
beta planer för huru erfoderlig beredskap skulle kunna upprätthållas 
under längre tid utan att vare sig säkerheten eftersattes eller att ett allt 
för stort antal värnpliktiga hölls inkallade. De krigsorganiserade styr
korna vid gränser och kuster måste fortlöpande vara så starka, att de 
kunde fördröja ett plötsligt insatt anfall till dess att de hempermit
terade förbanden hann återinkallas och komma till deras hjälp. För 
att nedbringa denna tid gällde det att minutiöst klarlägga på vilket sätt 
en mobilisering och uppmarsch kunde påskyndas och säkerställas. 

Jämsides med de planer och order, som måste utarbetas för denna 
verksamhet, fick försvarsstaben många uppgifter att lösa i samband 
med den fortsatta upprustningen. Det gällde att på kortast möjliga 
tid genomföra starkast möjliga personella och materiella förstärkning 
av samtliga försvarsgrenar. Visserligen låg det mesta detaljarbetet här
med på försvarsgrenstaberna och förvaltningarna, men direktiven måste 
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dock utformas vid försvarsstaben, som ju också noga måste "följa upp" 
tillkomsten av nya förband och ny materiel för att kunna infoga dessa 
förstärkningar i den allmänna försvarsplanen. 

En annan mycket viktig uppgift var att utarbeta de direktiv och leda 
de rekognoseringar, som var nödvändiga för omfattande befästnings
arbeten längs våra kuster och gränser. 

Härtill kom en rad omsorger om beredskapsförbanden såsom ord
nandet av avlösningar och övningar, direktiv för fältarbeten m. m. 
Idce minst gällde det åtgärder för att vidmakthålla truppernas - och 
i viss mån även civilbefolkningens - allmänna motståndsvilja. Ett 
mycket viktigt utslag av denna verksamhet var den högkvartersorder 
om motstånd i alla lägen, som utgavs hösfen 1942. Denna order fick 
bevisligen stor verkan på stämningen inom landet, och följdes sedan 
på försvarsstabens tillskyndan av motsvarande bestämmelser för de ci
vila myndigheterna utgivna av Kungl. Maj :t våren 1943. 

För övrigt var personalvården en sida av beredskapstjänsten, som 
man tidigare aldrig hade ägnat ett större intresse. Utgångsläget 1939 
var, att förbanden endast hade fältpräster, och från denna blygsamma 
bas och vad som hade medhunnits under vintern och våren 1940 -
närmast tillsättande av särskilda personalvårdsassistenter - måste 
man efter de stora inkallelserna i anslutning till den 9 april detta år 
bygga upp en omfattande organisation för förströelse- och bildnings
verksamhet m. m. Detta ledde till att stabens upplysnings- och press
avdelning i januari 1941 utvidgades till att omfatta även särskilda för
ströelse-, bildnings-, själavårds- och filmdetaljer. Härtill kom den 
1 juli samma år en socialdetalj. 

Ett led i avdelningens verksamhet var utgivandet från och med den 
1 juli 1942 av publikationen "Aktuell orientering". Denna var visser
ligen åsatt betedningen "endast för tjänstebruk", men den utsändes 
till alla förband ned till och med kompanier och motsvarande, och de 
mottagande cheferna ålades att till sina underlydande vidarebefordra 
publikationens orienteringar om "huru och varför". 

Samtidigt ålades försvarsstaben allt fler utredningsuppgif ter varom 
mera nedan. Härtill kom att alla branscher av rutinverksamheten fick 
en i hög grad ökad omfattning. Det må i detta hänseende räcka med 
att säga några ord om ett par tjänstegrenar, en som syntes utåt och en 
som icke syntes. Den förstnämnda var press- och upplysningstjänsten. 
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Svenska folket hade ett legitimt behov av att få veta så mycket som 
möjligt som rörde männen "någonstans", hur de levde och hade det, 
olyckor vid förbanden m. m. Härtill kom sist men icke minst de upp
lysningar som kunde lämnas om orsakerna till förändringar i bered
skapen. Detta var särskilt aktuellt vid beredskapsförstärkningar, vilka 
ju alltid framkallade oro, samt vid inträffade incidenter. Under detta 
arbete ställdes stabens pressavdelning många gånger inför svåra uppgif
ter. Det gällde att alltid hålla sig a jour med vad som hände, att ut
arbeta kommunikeer och att svara på ofta nog så intrikata frågor från 
tidningarna landet runt. A andra sidan gällde det emellertid samti
digt att tillse, att så litet som möjligt skymtade i pressen, som kunde 
utnyttjas som lättköpta puzzlebitar av den mot oss från olika håll rik
tade underrättelsetjänsten. 

En annan form för utåtriktad upplysningsverksamhet var utarbetan
det inom staben hösten 1942 av ett förslag till en för allmänheten av
sedd broschyr med anvisningar och råd om huru den enskilde med
borgaren borde uppträda i samband med ett eventuellt krigsutbrott. 
Detta förslag omarbetades sedan i Kungl. Maj :t kansli, där broschy
ren erhöll titeln "Om kriget kommer", varefter den i juli 1943 tryck
tes i massupplaga och utsändes av informationsstyrelsen, 

Den andra tjänstegrenen, som också fick onormalt mycket att 
göra men som ej syntes utåt, var stabens underrättelsetjänst. Den måste 
på alla möjliga och omöjliga vägar söka införskaffa upplysningar om 
vad som förehades runtomkring oss, närmast i våra av Tyskland 
härtagna grannländer. Det gällde ju att i ett så tidigt skede som möj
ligt söka få reda på åtgärder m. m., som kunde tyda på anfallsavsik
ter mot oss, såsom truppkoncentrationer och tonnageansamlingar, an
läggande av nya vägar och förbättring av gamla m. m. Resultaten av 
underrättelsetjänsten blev goda, och det kan sägas att vi ganska väl 
visste huru det stod till i vårt grannskap. Men samtidigt måste man på 
underrättelsesidan också arbeta på att förhindra, eller i varje fall så 
långt som möjligt försvåra den underrättelsetjänst, som man visste 
vara riktad mot oss. 

Bland stabens övriga verksamhet må här omnämnas inspektioner 
och ledandet av övningar samt utbildning. Redan sommaren 1940 före
tog sålunda öB åtföljd av ställföreträdaren för chefen för försvars
staben och ett växlande, stundom stort, antal officerare ur staben ett 
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Deltagare i strategisk k11rs 1947, I främre raden märkes kommendörkapten 
1H Starck, överste A Kihlbom, överste B Bj11ggren, överste H Kring och överste 
N Swedlllnd. 

flertal inspektionsresor till beredskapsförbanden från Skåne i söder 
till Tornedalen i norr och från Gotland i öster till armekåren vid 
norska gränsen i väster. Vidare inspekterades beredskapsförbandens 
fälttjänstövningar, under vilka även ett varierande antal officerare ur 
staben var kommenderade att biträda respektive ledare, bl. a. som 
stridsdomare. Denna verksamhet, vars intensitet varierade allt efter 
inkallelsernas omfattning, fortsatte hela beredskapstiden ut och bidrog 
starkt till god kontakt mellan staben och förbanden och många mindre 
"Reibungen" kunde härvid klaras ut utan omfattande skriftväxling. 

Av de stora övningar som försvarsstaben ledde, må här endast om
nämnas luftskyddsövningarna i Stockholm och Uppsala hösten 1942 
samt stabs- och fälttjänstövningarna våren 1943 i samband med de 
s. k. fördelningsövningarna. Även i samband med övningar ledda av
militärbefälhavare m. fl. ställdes i stor utsträckning officerare ur för-
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svarsstaben till respektive ledares förfogande. Härtill kom den av sta
ben ledda utbildningen av ledningspersonal för järnvägs- och lands
vägstransporter, tolkar och personal för kartläggningsfotografering 
m. m.

En speciell och säkerligen unik utbildning, som försvarsstaben ock
så kom att deltaga i och delvis leda, var den år 1944 påbörjade ut
bildningen av norsk och dansk polistrupp. Häri ingick även en av sta
ben direkt ledd stabskurs för norska officerare, som vintern 
1945 genomfördes i Stockholm. En norsk K H S i miniatyr på svensk 
botten och under svensk ledning! 

Inom staben bedrevs vidare en omfattande utbildning av den egna 
personalen. Sålunda undervisades officerarna i taktik och stabstjänst, 
materielkännedom och språk m. m. Härjämte förekom studiebesök vid 
kustflottan, på flygbaser och vid krigsindustrier samt ett mycket stort 
antal orienterande föredrag. Som föredragshållare anlitades bl. a. 
finska officerare i framskjuten ställning men främst svenskar, som 
haft möjlighet att följa det pågående kriget på olika håll och härvid 
göra egna erfarenheter. Även andra typer av föredrag förekom. Ett 
exempel härpå är. dåvarande kabinettssekreterarens i UD, Erik Bohe
man, med stort intresse åhörda orientering i april 1942 om svensk ut
rikespolitik. En annan gren av officersutbildning, som också började 
taga fart vid denna tid och som var av särskilt stor betydelse just för 
försvarsstabens officerare, var växeltjänstgöringen vid annan försvars
gren i syfte att lära känna dess arbetsmetoder och verkningsmöjligheter 
m. m.

Stor vikt lades även vid att personalen skulle bibehålla sin fysiska
spänst och allmänna fältduglighet. Varje vecka förekom sålunda fält
sport av något slag, terränglöpning, marschprov, simning, skjutning 
med pistol, gevär och kulsprutepistol och på vintrarna skidlöpning el
ler skidorientering. Att stabens officerare deltog i de pll denna tid 
landsomfattande kampanjerna för fältidrottsmärket, skidskyttemärket 
samt "riksorienteringen" och "folkmarschen", säger sig självt. Likale
des anordnades "vänjningsövningar", där vederbörande i en granat
Mlsgrop genom på nära håll avfyrade sprängladdningar fick uppleva 
en lufttrycksverkan motsvarande den vid granatnedslag. 

Efterhand som beredskapstiden gick och stabens uppgifter växte, 
utvecklades organisationen. Utöver re.dan angivna förändringar må om-
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nämnas, att kryptoavdelningen upphörde i och med att kryptoärendena 
uppdelades mellan instanser utanför försvarsstaben och signaltjänst
avdelningen. Den 1 oktober 1942 inrättades en särskild kvartermästar
avdelning, som fick ombesörja allt som hörde samman med under
hållstjänst och ekonomisk försvarsberedskap. Samtidigt utbröts ären
den rörande säkerhetstjänst m. m. från underrättelseavdelningens 
verksamhetsområde och överfördes till den då inrättade inrikesavdel
ningen. Slutligen uppdelades den numera stora press- och upplysnings
avdelningen på två, nämligen press- och filmavdelningen samt perso
nalvårdsavdelningen. 

Denna tillkomst av ett relativt stort antal nya avdelningar framtvang 
en sektionsindelning syftande till att minska antalet föredragande di
rekt inför försvarsstabschefen. Fr. o. m. 1 oktober 1942 var sålunda 
försvarsstaben organiserad på följande sätt. 

Expedition och kommendatur 
Sektion I armeoperationsavdelningen 

kvartermästaravdelningen 
luftförsvarsavdelningen 
kommunikationsavdelningen 
signaltjänstavdelningen och 
fotografiska avdelningen 

Sektion II utrikesavdelningen 
inrikesavdelningen 
krigshistoriska avdelningen 

Sektion III press- och filmavdelningen 
personalvårdsavdelningen 

Marinavdelningen 
Flygavdelningen 

Ar 1943 tillkom dels en regementsofficer till förfogande med när
maste uppgift att handlägga personalärenden, dels en mindre kansli
avdelning under ytterligare en regementsofficer. Denna avdelning 
övertog stabens egna anslags- och förvaltnings- samt kassa- och ma
terielärenden, vilka efter stabens stora utsvällning hade fått en så
dan omfattning att de tarvade mer arbetskraft än tidigare. Från den 
1 juli 1944 tillkom inom denna avdelning en särskild budgetdetalj, 
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som skulle utarbeta öB:s direktiv till centrala förvaltningsmyndighe
ter för uppgörande av budgetäskanden och handlägga ärenden av 
allmän ekonomisk och budgetteknisk natur. 

Den 1 april 1945 tillkom vidare en forskningsofficer, direkt un
derställd chefen för försvarsstaben, med uppgift att handlägga frågor 
rörande militärteknisk forskning samt nya tekniska hjälpmedel eller 
metoder m. m. Den 2 maj 1945 organiserades slutligen en tillfällig 
interneringsavdelning med uppgift att förbereda de åtgärder som kun
de komma att erfordras om tyska trupper från Norge i större utsträck
ning skulle komma över till Sverige i samband med den väntade 
kapitulationen. 

Till sist några kommentarer till kurvorna i ·nedanstående tablå, vil
ken återger det sammanlagda antalet officerare, underoff icerare och 
civila tjänstemän vid de olika avdelningarna åren 1937-1947. Som 
synes var personalökningen vid operationsavdelningarna och kommu
nikationsavdelningen mycket måttlig. Däremot företer expeditionen 
samt luftförsvars- och signaltjänstavdelningarna större differenser. 
Detta sammanhänger för expeditionens del närmast med att i denna 
har inräknats kommendanturen, vilken var relativt stor så länge den 
måste svara för stabens utspisning och egna transporter. ökningarna 
på luftförsvars- och signaltjänstavdelningarna sammanhängde med ut
vidgningen av den tidigare verksamheten för luftförsvarsavdelningen 
bl. a. den omfattande och personalkrävande luftbevakningen och för 
signaltjänstavdelningen bl. a. handhavandet av högkvarterets sam
bandscentral. De verkligt stora ökningarna återfinns som synes på un
derrättelseavdelningen samt på den 1942 uppdelade press- och upp
lysningsavdelningen. Vad den då härifrån avdelade personalvårdsav
delningen angår, är emellertid att märka, att denna ej endast var ett 
stabsorgan, utan att den även omfattade basorganisationen för all den
na verksamhet inom försvaret. Dess inkallade personal och dennas 
fördelning m. m. i februari 1944 framgår närmare av bilaga 1.

Under här ifrågavarande tid inträffade följande förändringar i för
svarsstabens topp. Den 3 mars 1941 avlöstes generalmajoren A. 
Rappe som ställföreträdare för chefen för försvarsstaben av general
majoren S. Akerhielm. I samband med omorganisationen 1942, då 
posten som öB blev en fredsbefattning, utnämndes generalmajoren 
A. Bredberg till chef för försvarsstaben, i vilken befattning han den
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22 januari 1944 efterträddes av generalmajoren C. A. Ehrensvärd. 
I och med de tyska kapitulationerna i Norge och Danmark i maj 

1945 var den egentliga beredskapstiden slut för stabens del. Den 15 
maj inlämnade personalen sin fältutrustning och den 30 juni ägde en 
omfattande utryckning rum av reservoff kerare, värnpliktig personal 
samt tillfälligt civilanställda. Den 1 juli förklarades den förstärkta för
svarsberedskapen officiellt upphävd. 
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Officerare vid 11nder
rättelsea-vdel11i11ge11 i 
arbete. Från -vänster 
överstelöjtnant 
G Smedmark, 
kapten R Larsson, 
kapten 1-I Neij och 
kapten P Schwartz. 

Sammanfattningsvis kan det sägas, att staben under de gångna be
redska psåren väl hade bestått sitt prov. Visserligen hade det väl under
stundom gnisslat i maskineriet och samarbetet med försvarsgrenssta
berna och de centrala förvaltningarna hade ej alltid varit friktionsfritt. 
Detta är dock ej så egendomligt, då ju organisationen inom den högsta 
militärledningen var helt nyskapad när beredskapstiden började och 
arbetsrutin måste tillskapas under ofta pressande förhållanden. Redan 
från början gidc det dock hyggligt och efter hand som tiden gick blev 
det hela allt mer friktionsfritt. Genom den gemensamma ansvars
fulla tjänsten inom staben lärde sig officerarna från de olika för
svarsgrenarna att samarbeta, att mer och mer förstå varandra och att 
"tala samma språk". Detta blev dem och även hela försvaret till stor 
nytta även sedan de hade lämnat den gemensamma staben och återgått 
till ofta ledande befattningar inom egen försvarsgren. 

8. Tiden efter 1945

Krigsslutet i Norden medförde ej den minskning av försvarsstabens
arbete, som en utomstående måhända är beredd att tro. Visserligen 
bortföll en rad uppgifter i och med att beredskapsförbanden upplös
tes och hemsändes, men detta ledde ju också, som vi nyss sett, till 
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att huvuddelen av extra inkallad personal vid staben hemförlovades. 
En rad arbetskrävande uppgifter kvarstod. 

Den närmast aktuella av dessa var att leda försvarets återgång till 
fredsförhållanden. I detta hänseende var visserligen en del åtgärder 
redan förberedda av tre kommitteer, som Kungl. Maj :t hade tillsatt i 
september 1944. Av dessa hade en fått till uppgift att utreda frågor 
i samband med de inkallades återgång till civil verksamhet, den andra 
vad som sammanhängde med hästars, fordons och fartygs återförande 
till näringslivet och den tredje frågor som sammanhängde med fort
satt disponerande av viss mark under en tid efter det att beredskapen 
hade upphört. Mycket återstod dock ännu att göra innan all personal 
var återförd till civil verksamhet och all materiel samt alla befäst
ningar m. m. bildligt talat var lagda i "malpåse". Denna verksamhet 
försvårades också av det förhållandet, att kriget ej hade efterföljts av 
någon egentlig fred utan istället av illavarslande motsättningar mellan 
segrarmakterna. Beredskapen måste avvecklas på sådant sätt, att den 
om så visade sig erforderligt snabbt skulle kunna dragas på igen. 

Den mest maktpåliggande uppgiften var dock försvarsplaneringen 
på längre sikt. Härvid gällde det att ta hänsyn till alla erfarenheter 
från det senaste kriget. Även i detta hänseende var visst arbete på
börjat redan under beredskapstiden. Sålunda hade under år 1944 ar
betsmateriel färdigställts vid försvarsstaben, som kunde överlämnas 
till den i juli 1945 tillsatta "1945 års försvarskommitte". Under ord
förandeskap av landshövding K. Levinson skulle denna utreda för
svarets framtida utformning. En liknande arbetsuppgift var slutföran
det av de s. k. "strategiska studier", som redan före krigsslutet hade 
påbörjats i samverkan med UD. Härtill kom en rad studier av övriga 
på vårt försvar inverkande faktorer av taktisk, teknisk och organisa
torisk art, alla grundläggande för såväl rutinarbetet som de senare 
större utredningarna. 

Snart nog skärptes det utrikespolitiska läget. Här må endast erinras 
om det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakiet i februari 
1948 och om luftbron till Berlin sommaren samma år, vilka händelser 
som motdrag fick tillkomsten av Atlantpakten och Nato. I detta hot
fulla läge tillsattes hösten 1948 den interskandinaviska kommitte, som 
skulle utreda frågan om ett gemensamt skandinaviskt försvar. I dess 
arbete blev försvarsstaben starkt engagerad. 
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Även senare har ett flertal vittomfattande kriser medfört en rad ar
betsuppgifter. Här må nämnas de mest markanta, nämligen Koreakri
gets utbrott sommaren 1950 samt Ungernrevolten och Suezkrisen hös
ten 1956. Sveriges egna engagemang i internationellt arbete, främst 
hos FN t. ex. Gaza och från 1960 i Kongo har också medfört en 
mängd extra stabsarbete, liksom händelserna kring nedskjutna svenska 
flygplan i juli 1952. 

Härtill kommer, att de senaste 20 årens våldsamma militärtekniska 
utveckling nödvändiggjort genomgripande förändringar i strategiskt, 
t1ktiskt och materiellt hänseende, som gör, att ett framtida eventuellt 
storkrig kommer att starkt beröra samtliga samhällsfunktioner. Då sä-

det sig självt, att den stab, som närmast svarar för totalförsva
rets krigsförberedelser, måste få mycket att göra. 

Denna verksamhet har liksom tidigare gått fram efter två linjer: 
utredningsverksamhet och rutinarbete. För den förstnämnda verksam
heten redogöres i nästa avsnitt av denna. uppsats. Rutinarbetet har un
der åren efter beredskapstiden liksom tidigare i första hand bestått 
i planläggning av olika grenar av militär verksamhet under krig och 
beredskap. Härtill har också kommit åtgärder för att säkerställa den 
beredskap, som erfordrats i samband med de internationella kriserna. 
De 1950 respektive 1951 vid armen och kustartilleriet införda krigs
förbandsvisa repetitionsövningarna har medfört större möjligheter att 
på ett smidigt sätt tillgodose behovet av personell beredskap. Även 
inom andra viktiga områden som exempelvis luftbevakning och signal
spaning har en rad förbättringar genomförts, vilka resulterat i en 
allmän höjning av försvarsberedskapen även i fred och härtill har 
gjort det möjligt, att på ett smidigare och utåt mindre uppseendeväc
kande sätt än förr kunna anpassa beredskapen efter lägets krav. 

Nästa stora gren av försvarsstabens verksamhet, vilken med tiden 
fått en allt större omfattning, är handläggandet av ekonomiska ären
den. Hit hör främst utarbetandet av öB:s direktiv och anvisningar 
för försvarsmaktens budgetäskanden samt granskning av de olika myn
digheternas anslagsframställningar, innan dessa med ÖB:s eget yttran
de inlämnas till Kungl. Maj :t. Till denna grupp av ärenden· hör vi
dare en fortlöpande bearbetning av de långsiktiga materielanskaff
ningsplanerna. 

Liksom tidigare har arbetet vid försvarsstaben även under den här 
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Från pressavdelning
ens bildarkiv. 

skildrade perioden omfattat anordnande av gemensamma övningar för 
försvarsmaktens olika delar och utbildning av vissa specialkategorier 
befattningshavare och av egen personal. Bland de större övningar, 
som staben har planlagt och lett under denna tid är krigsmaktsöv
ningarna 1952, 1955 och 1959. Den förstnämnda, som var den första 
av sitt slag här i landet, hade till ändamål att öva samarbete inom 
högkvarteret, samverkan mellan staber och förband samt operativ och 
taktisk ledning av förband. I övningen, som var uppdelad på två ske
den - ett i mitten och ett i slutet av september - deltog från för
svarsstaben inte mindre än 133 officerare, d. v. s. praktiskt taget hela 
staben. Krigsmaktsövningen 1955 avsåg närmast övning av högkvarte
ret och var viktig även såtillvida, att den blev av betydelse för den 
blivande utformningen av försvarets högsta ledning. I 1959 års krigs
maktsövning, som ägde rum i östra Mellansverige i början av oktober, 
deltog 15 .000 man ur armen, hela kustflottan och Marinkommando 
Ost samt större delen av flygvapnet. 

Som exempel på den av försvarsstaben ledda utbildningen må näm
nas 1947-1948 års strategiska kurs. Ändamålet med denna var att 
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bereda tillfälle för officerare ur försvarsstaben och försvarsgrenarna 
att gemensamt studera problem sammanhängande med krigföringen 
i stort och med samverkan mellan försvarsgrenarna. I denna kurs deltog 
82 officerare. Vidare var ett 60-tal högre civila befattningshavare 
från UD, civilförsvaret och kommunikationsverken m. fl. ämbetsverk, 
inbjudna att deltaga. Kursen bestyrkte behovet av att civila högre 
tjänstemän får vidgad insikt i krigsplaneringen i stort. För att fort
löpande söka tillgodose detta behov men också behovet av civil-mili
tär samverkansutbildning anordnades hösten 1951 försöksvis en kurs 
för högre försvarsstudier med ett 40-tal civila och militära kursdelta
gare. Kursen var en förelöpare till försvarshögskolan, som försöks
vis genomförde tvenne kurser hösten 1952 och våren 1953 samt fick 
en fast organisation fr. o. m. 1 juli 1953. I såväl skolans tillkomst 
som senare utved<ling har försvarsstaben tagit en mycket aktiv del. 
Bland annat må nämnas att den dåvarande försvarsstabschefen, gene
ralmajor R. Akerman, samtidigt var skolans förste chef. 

Bland övrig av staben ledd utbildningsverksamhet kan nämnas kur• 
ser i transportledningstjänst, bildtolkning, säkerhetstjänst, kryptotjänst 
och kommendantstjänst samt för militärassistenter vid länsstyrelser, för
börsledare och tolkar samt förbmd,bibliotekarier. Slutligen har kurser 
även varit anordnade för administration och ledning av frivillig fri
tidsundervisning. Den interna undervisningen av stabens egen perso
nal har fortsatt på liknande sätt som tidigare. Framhållas bör dock, att 
förhållandevis mycken tid har ägnats åt föredrag om nukleärt krig och 
att stabens officerare i större utsträckning än tidigare kommenderats 
till längre eller kortare växeltjänstgöring vid annan än egen försvars· 
gren. Stabens officerare har vidare fått större möjligheter att vidga 
sin synkrets genom studiebesök och genomgång av kurser utomlands. 
För att vidga synfält och erfarenheter har även de svenska militära 
engagemangen utomlands i FN regi främst i Gaza och Kongo -
eller i annan form ( t. ex. Etiopien) spelat en icke obetydlig roll. 

Press- och upplysningsverksamheten har genomgått en fortlöpande 
utveckling. Pressverksamheten har bl. a. genom att fackmän anställts 
i stabsredaktörsbefattningar vunnit stadga och god kontakt har skapats 
med landets tidningspress. Det vid avdelningen år 1940 påbörjade ar· 
kivet med bilder från hela krigsmakten och toltalförsvaret har under 
de gångna åren nått en sådan omfattning, att det kunnat lämna en god 
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service till tidningar, tidskrifter, bokförlag och utställningsarrangörer 
m. fl. Ett resultat av upplysningsverksamheten i övrigt är den nya
upplaga av broschyren " Om kriget kommer", som utgavs 1962. Här
utöver kan slutligen omnämnas, att staben och dess personal på olika
sätt har medverkat vid ett betydande antal försvarsutställningar och
som föreläsare och diskussionsinledare m. m. vid bl. a. av Folk och
Försvar anordnade försvarskonf erenser med olika civila yrkesgrupper
och sammanslutningar, som allt sedan 1946 har hållits på ett mycket
stort antal platser.

Utgivningen av publikationen "Kontakt med krigsmakten", som 
år 1945 hade efterträtt "Aktuell orientering", fortsatte till och med 
den 30 juni 1960, då den nedlades på grund av statsmakternas beslut 
enligt förslag av försvarsministern. Med början år 1954 har krigs
historiska avdelningen givit ut en årspublikation "Aktuellt och histo
riskt'' i syfte att tillhandahålla såväl yrkesmilitärer som historiskt, 
militärt och politiskt intresserad allmänhet kortare krigshistoriska stu
dier och essayer, vilka på grund av aktuell prägel eller speciell natur 
mindre väl låter sig inordnas i avdelningens större arbeten. 

De viktigaste organisationsförändringar, som vidtagits inom sta
ben efter beredskapstidens slut, är följande. I oktober 1945 upphörde 
den tidigare kansliavdelningen. I samband därmed omskapades den
na avdelnings budgetdetalj till en förvaltningsbyrå, vilken fick sig ålagt 
att handlägga stabens samtliga ekonomiska ärenden såsom budgetäs
kanden och olika anslags förvaltning m. m. övriga ärenden, som tidi
gare hade handlagts av kansliavdelningen, exempelvis rörande stabens 
hästar och bilar samt vakttjänsten, övertogs i detta sammanhang av 
expeditionen. Vidare sammanslogs 1946 flygoperations- och luftför
svarsavdelningarna till en avdelning. De operativa flyg- och marin
ärendena övergick vid denna tid alltmer till flyg· resp. marinstaben 
för att sedan åter föras tillbaka till försvarsstaben 1961. 

Den 1 april 1946 överfördes fotografiska avdelningen från sektion 
I till sektion II och krigshistoriska avdelningen från sektion II till sek
tion III. Stabens inre organisation vid denna tid framgår närmare av 
nedanstående skiss. Härefter blev organisationen i stora drag oföränd
rad till slutet av 1950-talet. Vissa förändringar, påkallade av yttre och 
inre förhållanden, genomfördes dock. Efter fredsslutet i Korea 1953 
framtvang sålunda det omfattande svenska deltagandet i repatrierings· 
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Försvarsstabens organisation 1946 

CFst 

I I I I Adjutant med P ersonaldetalj � Sektion I Sektion II Sektion III 

Armeavdelning Underrättelse- Pressavdelning avdelning 
I Förvaltnings-byrå � Marinavdelning Attachebyrå \;��ty•nings 

Flyg- och luft- Inrikes- P eJsonalvårds-Iörsvarsavd avdelning av elning 
I Chefs expedition, t- Kvartermästar- Fotoanstalt Krigshistorisk kommendantur avdelning avdelning 

Kommunika-tionsavdelning 
I Forskningsbyrå � Si�jltjänst-

av e n1ng 

kommissionen med alla därav föranledda personalärenden m. m. att 
en särskild Koreadetalj organiserades. Denna infogades till en början 
i sektion II men underställdes 1955 adjutanturen. När sedan det in
ternationella engagemanget växte i och med tillkomsten av Gazaba
tal jonen och nya kommissionsuppdrag ombildades i april 1957 Korea
detaljen till en FN-detalj, vilken något senare överfördes till attache
avdelningen. Den har sedermera på grund av allt mer ökade arbets
uppgifter utbyggts till en särskild avdelning som från oktober 1962 
ingår i armestaben. 

I april år 1957 organiserades en särskild planeringsavdelning när
mast för handläggning av det utredningsarbete som ålagts öB av den 
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Högstt1 opertivt1 försvt1rsled11i11ge11 i sept. 1952. Frdn vlinster gener,tlläjtnt1llt B 
Nordemkiöld, chef för flygvt1pnet, genert1l N Swed!1111d, öz;erbefci!ht11•,1re (chef 
för försvt1rsstt1be11 1/5 1947-31/3 1951), vicet1111irt1! H Strömblick, chef för 
mt1ri11en, och genert1!mt1jor R Akermt111, försvt1rsstt1bschef 1/4 1951-30/9 1957. 

då sittande försvarsutredningen. I november året därpå blev denna av
delning permanent och bildade därvid tillsammans med forsknings
avdelningen en provisorisk planeringssektion, sektion IV. Forsknings
avdelningen övertog härvid de numera högst väsentligt utvidgade upp
gifter, som tidigare hade handlagts av den redan 1945 tillsatte forsk
ningsofficeren och dennes biträden. 

Vissa smärre inre omorganisationer har vidare ägt rum dels vid 
kommunikationsavdelningen, där 1953 en allmän detalj tillkom för 
handläggning främst av ärenden berörande gemensamma reglementen, 
utbildning och övningar, dels år 1959 inom signaltjänstavdelningen. 
Sistnämnda år genomfördes vidare den viktiga förändringen, att per-
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sonalvårdsavdelningen i sektion III upphörde och ersattes av en direkt 
under försvarsstabschefen stående personalvårdsbyrå av väsentligt ut
ökad storleksordning. I den nya byrån ingick sålunda, förutom expe
dition, tre avdelningar nämligen centralavdelningen med organisa
tions-, utbildnings· och själavårdsdetaljer, socialtjänstavdelningen med 
socialrätts-, informations- och bostadsdetaljer samt bostadsförmedling; 
och slutligen undervisningsavdelningen med studie- biblioteks- och 
fritidsdetal j er. 

Och härmed är vi inne på den genomgripande omorganisation av 
försvarsstaben, som ägde rum den 1 oktober 1961. En redogörelse för 
den nya organisationens utformning och uppgifterna för stabens un
deravdelningar rymmes ej inom ramen för denna uppsats. Det synes 
dock vara önskvärt att ge en kortfattad redogörelse för huru den nya 
organisationen vuxit fram samt riktlinjerna för denna. 

Efter förarbete av en arbetsgrupp inom försvarsstaben bemyndigade 
Kungl. Maj :t den 3 oktober 1958 överbefälhavaren att tillsätta en 
kommitte för att verkställa förberedande utredning rörande frågor om 
krigsmaktens högsta ledning. Den 14 mars 1960 avlämnade denna 
kommitte, som stått under ordförandeskap av generalmajoren K. R. 
Kolmodin, sitt betänkande. 

Kommittens förslag gick i huvudsak ut på, att ÖB under Kungl. 
Maj :t ensam borde bli ansvarig för det operativa planläggningsarbe
tet och för utvecklingen i stort av krigsmakten. För att biträda ÖB i 
hans ämbetsutövning och framtaga det underlag, som erfordras för 
hans ställningstagande, borde försvarsstaben mer direkt än tidigare bli 
ett öB:s eget stabsorgan. I samband härmed borde stabens verksamhet 
koncentreras till operationsledning och planering. Sådana tidigare ar
betsuppgifter, som visserligen är av för krigsmakten gemensam natur 
men dock av mindre väsentlig art, borde för att staben ej skulle bli 
för stor och tung - överföras till andra stabsorgan. 

Detta förslag tillstyrktes av 1960 års försvarsledningsutredning i 
dess betänkande avgivet den 22 december 1960. Det följdes också 
i allt väsentligt av statsrådet i propositionen till 1961 års riksdag och 
denna beslöt, att den nya organisationen skulle träda i kraft från och 
med den 1 oktober samma år.* 

·* Krigshistoriska avdelningen upphörde den 30 juni 1962 för att sedan åter
uppstå som militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan.
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Och så några uppgifter om förändringar i chefskapet under den här 
skildrade perioden samt några glimtar från stabens inre liv. 

Den 30 april 1947 lämnade generalmajor Ehrensvärd försvarsstaben 
och efterträddes av generalmajor N. Swedlund, Sedan general Swed
lund den 1 april 1951 utnämnts till överbefälhavare, tillträdde gene
ralmajor R. Akerman befattningen som försvarsstabschef, vilken han 
innehade till den 30 september 1957. På grund av onormalt stor ar
betsbörda, som till följd av omfattande utrednings- och organisations
arbeten vid denna tid åvilade försvarsstabschefen, tillträdde den blivan
de stabschefen, dåvarande översten C. Göransson, redan den 1 april 
som t. f. försvarsstabschef och övertog närmast de löpande uppgifter
na. I samband med omorganisationen den 1 oktober 1961 efterträd
des slutligen generalmajor Göransson av generalmajor C. E. Almgren. 
Samtidigt blev kommendör D. Arvas den förste innehavaren av den 
nyinrättade befattningen som souschef vid staben. Tidigare från 
1959 hade chefen för sektion I samtidigt fungerat som souschef. 

Från livet inom staben må här framhållas, att samtliga försvarsstabs
chefer har vinnlagt sig om god orientering inom staben. Sålunda har 
med längre eller kortare intervaller, bl. a. påverkade av graden av ut
rikespolitisk spänning, anordnats s. k. försvarsstabsorienteringar, var
vid sektions- och avdelningschefer orienterats om läget, samt själva 
lämnat och erhållit ömsesidig orientering om pågående och emotsedda 
arbetsuppgifter m. m. Av liknande ehuru enklare slag har de press
orienteringar varit, som representant för pressavdelningen i regel varje 
morgon hållit inför stabschefen i närvaro av sektions- och avdelnings
chef er eller representanter för dessa. I samband med dessa orientering· 
ar, som närmast omfattat från försvarssynpunkt betydelsefulla aktuali
teter ur dagspress och tidskrifter, har även löpande ärenden tagits upp 
till behandling. Orientering till samtlig personal om aktualiteter i pres
sen har även lämnats genom de vid pressavdelningen iordningställda 
"Veckans löpsedel" och dess efterföljare "Dagens klipp". 

Utöver dessa åtgärder syftande till inre orientering inom staben, 
har denna även haft sig ålagt att iordningställa underlag för högkvar
tersorienteringar ledda av öB. I dessa har förutom i högkvarteret in
gående militära chefer jämväl deltagit statliga verkschefer samt i viss 
utsträckning även företrädare för näringslivet. 

Några ord också om den herald1ska sidan. Från den 1 januari 
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1950 anlade försvarsstabens personal till uniform det då fastställda 
försvarsstabsmärket. Detta emblem, lilla riksvapnet framför ett bakom
stående uppåtriktat svärd, återfinns också på den försvarsstabsmedalj, 
som instiftades år 1955 och som tilldelas personal, som minst 10 år 
tjänstgjort vid staben. 

Slutligen en enstaka episod. Den 1-4 februari 1947 var officerare 
ur försvarsstaben med och bildade hedersvakt vid prins Gustaf Adolfs 
kista och den 4 inställdes arbetet vid staben, så att alla som önskade 
kunde närvara vid begravningen. På detta sätt ville staben lämna en 
värdig hyllning till minnet av den avlidne prinsen, som under praktiskt 
taget hela beredskapstiden, förutom under viss trupptjänstgöring, hade 
tillhört staben och där gjort sig mycket uppskattad och omtyckt av 
såväl överordnade som arbetskamrater och underlydande. 

9. Utredningsverksamheten

En stor del av försvarsstabens arbete har bestått i att lösa frågor av
principiell och grundläggande art. Arbetet har härigenom haft karak
tär av utredningsarbete. Detta har i ordnats så att en avdelning 
utsetts att vara ledande för arbetet och svarat för medverkan av andra 
avdelningar inom staben samt för samråd med militära och civila 
myndigheter. Om ärendet varit av stor betydelse och inneburit en om
fattande arbetsinsats har stundom organiserats särskilda arbetsgrupper 
( Ag) med ordförande, ledamöter och sekreterare. Arbetsgrupp har 
getts direktiv för lösande av uppgiften. Dylika arbetsgrupper tillsat
tes t. ex. för att skapa underlag för överbefälhavarens olika försvars
förslag och för överbefälhavarens ställningstagande till försvarsstabens 
nya organisation ( 1960) od1 till den regionala ledningsorganisationen 
( 1960-1963). 

Utöver den interna utredningsverksamheten har försvarsstaben 
alltsedan sin tillkomst 193 7 medverkat i ett stort antal offentliga ut
redningar genom särskilt tillsatta kommitteer och sakkunniga. Utred
ningarna har varit av skiftande slag och omfattning och berört pro
blem gällande delar av eller hela krigsmaktens verksamhetsområde; 
totalförsvarets civila grenar samt totalförsvaret som helhet och samver
kan inom detta. 

Det är naturligt att försvarsstaben, dess chef och stabspersonal kom-
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mit att i avsevärd utsträdrning tagas i anspråk för utredningsarbete. 
Det har varit en följd av stabens centrala ställning inom krigsmakten 
och totalförsvaret. Samtliga överbefälhavare och försvarsstabschefer 
har visat starkt intresse för och insikt om behovet av att skapa, under
stödja och vidmakthålla alla grenar av vårt totalförsvar, så att detta 
skulle kunna motsvara de krav som vårt lands militärpolitiska läge och 
den av statsmakterna förda utrikespolitiken ställt. 

I syfte att ge en överblick över utredningsverksamheten har i bilaga 
2 kronologiskt förtecknats ett antal viktigare utredningar som försvars• 
staben medverkat i eller genomfört. Förteckningen har uppdelats i 
tre avsnitt: 
I. Av chef för statsdepartement enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande
tillsatta eller anbefallda viktigare utredningar.
II. Av ÖB (CFst) enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande genomför
da viktigare utredningar.
III. Av ÖB (CFst) genomförda viktigare utredningar.

Av förteckningen framgår utredningarnas benämning, verksamhetsår
m. m. samt i vilken utsträckning personal ur försvarsstaben deltagit,
Det bör understrykas, att förteckningen icke är fullständig utan endast
omfattar ett urval av utredningar. I ett stort antal av de redovisade
utredningarna har även deltagit personal från försvarsgrensstaber, för
valtningar och civila myndigheter. Dessa har dock icke namngivits i
förteckningen.

Det är naturligt att utredningsverksamheten kommit att avspegla 
· skiftningarna i bedömningen av vårt militärpolitiska läge och krigsris·
kerna för vårt land. Under beredskapsåren - i samband med andra
världskriget gällde det att med utnyttjande av alla personella och
materiella resurser snabbt bygga upp en stark krigsmakt och ett eff ek
tivt civilt luftskydd. Efter krigets slut framstod det nödvändigt att,
i motsats till vad som skedde på åtskilliga håll främst i den anglo
saxiska världen, verka för att bibehålla ett starkt försvar. I samband
med blockgrupperingen i världen mot slutet av 1940-talet gavs tydliga
belägg för, att upprätthållandet av vår politiska huvudlinje krävde ett
starkt försvar som borde utvecklas till ett totalförsvar. Från omkring
1950 har ett högt spänningsläge rått i världen samtidigt som den tek
niska utvecklingen gått synnerligen snabbt. I detta spänningsläge har
dll och då toppar uppkommit i form av kriser och begränsade krig.
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Generalmajor G Gö
ransson, försvars
stabschef 1/ 10 1957 
-30/9 1961.

Konsekvensen för vårt land har härvid varit att vidmakthålla och ut
veckla vår krigsmakts och vårt civila försvars effekt. 

Med ett undantag har alla viktigare utredningar, i vilka försvars
staben deltagit, omfattat vårt land och vår verksamhet. Undantaget är 
den skandinaviska försvarskommitten, vars betänkande låg till grund 
för de skandinaviska försvarsförhandlingarna 1949. Denna utredning 
har sitt särskilda intresse eftersom förhandlingarnas resultat innebar 
slutet på den traditionella neutralitetspolitiken i våra skandinaviska 
grannländer. Norge och Danmark anslöt sig till Atlantpakten under 
det att Sverige bibehöll och manifesterade sin alliansfria ställning. Den 
skandinaviska försvarskommitten * tillsattes 15 oktober 1948 vid ett 

-X· Ledamöter från Danmark viceamiral A H Vedel, minister F Hvass och folke
tingsmännen P Hansen och H Petersen; från Norge foretningsförer T Bratteli, 

49 



försvarsministermöte i Oslo. 3 januari 1949 framlade kommitten ett 
enhälligt förslag om inrättande av ett försvarsförbund. 

Enligt vad som hittills blivit känt kom kommitten i stort sett till 
följande resultat.�, 

Ett samfällt militärt uppträdande skulle i icke ringa mån öka de tre länder
nas motståndskraft. Därmed skulle möjliggöras ett strategiskt utnyttjande av 
det skandinaviska territoriets större geografiska utsträckning, gemensam plan
läggning av operationerna, standardisering av krigsmateriel samt ökade möj
ligheter att förhindra en avspärrning av tillförseln utifrån. Inom vissa om
råden som t ex öresundsområdet, Skagerack och Kattegatt samt vissa svensk
norska gränsområden skulle en direkt samverkan mellan de tre ländernas 
stridskrafter kunna etableras. Flygstridskrafterna skulle inom ett gemensamt 
försvar komma att fylla viktiga uppgifter. 

I fråga om de båda alternativ för en samverkan till vilka kommitten haft 
att ta ställning: ett försvarsförbund eller ett partiellt försvarssamarbete i freds
tid utan förbund, ansåg kommitten, att ett försvarssamarbete utan solidaritets
förpliktelser i krig icke skulle kunna drivas så långt som inom ett försvarsför
bund och icke heller kunna utlösas lika snabbt och bli lika effektivt. 

Den följande politiska bedömningen gav som nämnts ett annat resul
tat än det försvarskommitten förordade. 

Ett stort antal utredningar kan sammanföras i grupper med likar
tad målsättning. En särskilt viktig grupp utgör utredningarna om 11!
f ormnin gen av vårt framtida försvar som alla utgår från bedömning 
av världslägets utveckling och krigsriskerna för vårt land. Till denna 
grupp utredningar hör 1941 och 1945 års försvarskommitteer, öB 
försvarsförslag mars 194 7 "Vårt framtida försvar", 1949 års försvars
utredning, 1954 års ÖB förslag "Alltjämt ett starkt försvar", 195 5 års 
försvarsberedning, öB-utredningarna 1957, 1960 års försvarskommit
te, ÖB 62 samt 1962 års försvarskommitte. Dessa utredningar har ut
gjort grunden för krigsmaktens utveckling och i regel även omfattat 
förslag till åtgärder inom det civila försvarets olika grenar. Vid si
dan om dessa officiella utredningar må även erinras om att personal 
i försvarsstaben aktivt medverkat i tillkomsten av ett antal skrifter i 

statssekreterare D Bryn, direktör W Munthe-Kaas och generallöjtnant O Derg; 
från Sverige landshövding C Hamilton, riksdagsmännen E Andersson och S An
dersson (senare ersatt av F Thapper) samt försvarsstabschefen generalmajor 
N Swedlund. Ett stort antal experter bl a ur svenska försvarsstaben deltog även. 

i+ L Hirschfeldt, Skandinavien och atlantpakten. Världspolitikens dagsfrågor 1949 
nr 4-5. Stockholm 1949. 
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bokform som avhandlat aktuella försvarsprnblem och framlagt förslag 
om utformningen av vårt försvar. 

I fråga om utredningarnas innehåll och omfattning föreligger en 
artskillnad i och med ÖB-utredningarna 1954 och 1957, som låg till 
grund för 1955 års försvarsberednings arbete. Under tidigare år av
såg försvarsutredningarna att åstadkomma ett försvarsbeslut som i de· 
talj skulle reglera krigsmaktens framtida organisation. Efter den an
givna tidpunkten har utredningsarbetena syftat till en långsiktig inrikt
ning av krigsmakten med angivande av kostnadsmässiga ramar för ett 
antal budgetår innefattande årliga tillägg för utveckling och kompensa
tion för prisstegringar m. m. Genom detta senare tillvägagångssätt har 
möjliggjorts för krigsmakten att utöva en effektivare långsiktsplane
ring för materielanskaffning m. m. samt en högre insats- och mobili
seringsberedskap. 

Utöver det utrikespolitrska lägets skiftningar kan man som genom
gående motiv till tillsättande av utredningar finna en strävan att ska
pa en större enhetlighet i krigsmaktens ledning och därmed skapa 
ökad effektivitet och överbrygga förekommande motsättningar mellan 
försvarsgrenarna. Ett genomgående drag i dessa utredningar har varit 
att åstadkomma hög effektivitet till minsta möjliga kostnader. Utred
ningar av denna art har omfattat organisation, ledningsfrågor samt mi
litär-territoriell indelning. I denna grupp återfinns utredningar som 
berör såväl stabs- som förvaltningsorganisationen. Krigsmaktens hög
sta och regionala ledning har utretts bl. a. av högkvartersutredningen 
1945, 1954 års militärindelningskommitte, 1958 års försvarslednings
kommitte och 1960 års försvarsledningsutredning. 

Bland utredningarna om förvaltningsverksamhetens organisation 
och ledning märks 1940, 1941 och 1946 års militära förvaltningsut
redningar, 1944 års militärsjukvårdskommitte samt ett flertal utred
ningar om befästnings- och byggnadsverksamheten inom krigsmakten 
ävensom utredningar i början av 1950-talet, vilka ledde till krigs
materielverkets indragning. Tendensen i utvecklingen har inom för
valtningsområdet varit att dels skapa ett antal för krigsmakten gemen
samma förvaltningar för teknisk-ekonomisk ledning av intendentur-, 
sjukvårds- samt byggnads- och befästningsverksamhet, dels att bibe
hålla de tre tygmaterielverkens nära anknytning till vederbörlig för
svarsgren. I syfte att samordna förvaltningsverksamheten har bl. a. 
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Högsta försvarsledningen 2/10 1961. Sittande, överbefälhavaren, general T 
Rapp. Stående ·viceamiral A Lindemalm, chef för marinen, generallöjtnant L 
T htmberg, chef för flygvapnet, generalmajor C E Almgren, chef för försvars
staben, kommendör D Arvas, sottschef vid försvarsstaben, generallöjtnant T 
Bonde, chef för armen. 

försvarets förvaltningsdirektion tillkommit. I och med att viktiga va
pensystem och materielgrupper, bl. a. robotar och elektronisk utrust
ning, kommit att beröra alla tre försvarsgrenarna är det sannolikt att 
nya utredningar erfordras för att i detta hänseende anpassa förvalt
ningsverksamheten till utvecklingens krav. 

De militärterritoriella problemen har belysts av bl. a. en högkvar
terskommitte 1946 under ledning av generalmajor Akerhielm samt av 
de tidigare nämnda 1954 års militärindelningskommitte och 1960 års 
försvarsledningsutredning. Inom detta område har tendensen varit att 
skapa indelningar, som lämpligt anpassats till den operativa verksam
heten men också genom största möjliga överensstämmelse med de ci-
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viladministrativa indelningarna underlättat samverkan med civila to· 
talförsvarsmyndigheter. 

I samtliga nämnda utredningar har försvarsstaben biträtt genom att 
framtaga underlag i form av delutredningar samt genom att sakkunni
ga och experter ställts till utredningarnas förfogande. 

En tredje grupp utredningar utgöres av sådana som ägnats åt högre 
tttbildning. Försvarets officersutbildningskommitte ( 1949) framför
de förslag om inrättande av en för totalförsvaret gemensam högskola, 
försvarshögskolan. Försvarets högskoleutredning (1957) framlade i 
sitt betänkande förslag om en ökad samordning av studierna vid de 
militära högskolorna. Utredningens förslag kompletterades och full
ständigades sedermera av en särskild arbetsgrupp. På grundval av des
sa utredningar inrättades 1961 den för krigsmakten gemensamma mi
litärhögskolan. Målsättningen för högskolan är att utbilda officerare 
för tjänst i högre staber och förbereda dem för högre chefsbefattning
ar. Genom en i väsentliga hänseenden likformig utbildning vid olika 
linjer och kurser har möjliggjorts att officerare som genomgått högre 
kurser och viss kompletterande stabsutbildning kan oberoende av för
svarsgrenstillhörighet bestrida befattningar i för krigsmakten gemen
samma staber och institutioner. 

En fjärde grupp utredningar berör personalbehandling, personalvård 
och därmed jämställda verksamheter, Bland dessa utredningar märks 
1949 års personalbehandlingsutredning, som bl. a. utgjorde grunden 
för tillkomsten av militärpsykologiska institutet och där bedriven verk
samhet samt för den gällande personalvårdsorganisationen. Andra ut· 
redningar har behandlat frågor om avlöning, familjebidrag, social
hjälp och likartade förmåner. 

En stor grupp utredningar har behandlat olika civila försvarsfrågor 
som har nära anknytning till det militära försvaret. Försvarsstaben har 
här medverkat med expertis och genom framtagande av militärpoli
tiskt och organisatoriskt underlag. I 1943 års civilförsvarsutredning, 
som lade grunden för civilförsvarets uppbyggnad och verksamhet fram 
till 1948, deltog dåvarande försvarsstabschefen, generalmajor Ehren
svärd som ledamot. Civilförsvarets nuvarande organisation och verk
samhet grundades på förslag av 195 3 års civilförsvarsutredning. Ett 
betydelsefullt underlag för denna utrednings arbete utgjorde en av 
civilförsvarsstyrelsen och försvarsstaben gemensamt utarbetad PM 5 
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april 1955 avseende revidering av civilförsvarsplanläggningen. I denna 
PM drogs riktlinjerna upp för de krav på utrymning och skydd som 
erfordrades med hänsyn till riskerna för bekämpning av vårt land med 
kärnladdningar. På grundval av civilförsvarsutredningens förslag be
slöt statsmakterna 1959 om civilförsvarets uppbyggnad och utveck
ling. 

Inom det ekonomiska försvarets område har försvarsstaben biträtt 
med experter vid utredningen om tillkomsten 1961 av överstyrelsen 
för ekonomisk försvarsberedskap och centrala civila transportkommit
ten, två organ för ledning och samordning av betydelsefulla grenar 
av vårt totalförsvar. 

På motsvarande sätt har försvarsstaben deltagit i utredningar om ci
vilbefälhavarnas kansli, ledningen av hälso- och sjukvården i krig 
samt om socialvårdens verksamhet under krigsförhållanden och bered
skapstillstånd. 

Organisationen för att i krig leda det psykologiska försvaret - sta
tens upplysningscentral (UC) - föreslogs tillkomma i ett betänkande 
1953 avgivet av en särskilt tillsatt kommitte. Denna föreslog även in
rättande av ett fredstida planerande organ, för vilket statsmakterna 
sedermera fastställde benämningen beredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar. 

I här gjord redovisning har medtagits sådana utredningar, som 
bedömts vara av särskild betydelse för krigsmaktens och totalförsvarets 
utveckling i vårt land och i vilken försvarsstaben i större eller mindre 
utsträckning deltagit. I ett stort antal fall har initiativ till utrednings· 
arbetet tagits av militära chef er; detta gäller icke blott utredningar 
som berör krigsmakten utan jämväl totalförsvarets civila grenar. 

För försvarsstaben och dess personal har utredningsverksamheten in
neburit arbetsuppgifter, som i huvudsak måst lösas vid sidan av or
dinarie verksamhet, vilket under långa tider medfört en mycket hård 
arbetsbelastning. Det torde aldrig ha förekommit några "fritidspro
blem" för stabens personal. Alla de som tillhört och tillhör försvars
staben torde dock kunna vittna om att arbetsuppgifterna är - om än 
stundom betungande - intressanta och stimulerande att ta itu med 
och genomföra. Detta har inte minst gällt de utredningsuppdrag, 
där den enskilde stabsmedlemmen fått tillfälle att se krigsmaktsproble
men som helhet och arbetat med totalförsvarsfrågor av de mest skilda 
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slag, något som ställt stora krav på hans kunskaper, förhandlingsför
måga, initiativkraft, energi och uthållighet. 

Under de senaste 30 åren har utvecklingen av krigsmaktens högsta 
ledning gått från stark splittring till allt större enhetlighet. De främs
ta milstolparna i denna utveckling har varit försvarsstabens tillkomst 
1937, tillsättandet 1942 av befattningen som öB i fred och högsta 
ledningens omorganisation 1961. 

Bakom denna utveckling har hela tiden legat en medveten strävan 
från ÖB och försvarsstaben att vidare utveckla krigsmaktens lednings
organisation och därmed främja försvarets effektivitet. Till en början 
gick åsikterna inom krigsmakten, om huru den centrala ledningen 
lämpligen borde utformas, stundom starkt isär. Med tiden har dock de 
flesta insett nödvändigheten av att skapa organisationsformer som med
ger att alla slag av stridskrafter - operativt sett kan ledas enhetligt. 
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Bilaga 1

INKALLAD PERSONAL VID PERSONALV ARDSAVDELNINGEN 
I FEBRUARI 1944 

Befattningar l konstituerade till Anm. 
Kapt. Löjt. I Fänr. j Serg. Furir Korp. 

Stabsassistenter 4 23 19 1) På press-
Assistenter 6 

och filmavdel-
ningen fanns

Stabsredaktörer1 l 4 3 härutöver 6 
Fältbiograf föreståndare 7 

stabsredaktö-
rer (1 kapten 

Fältbiograf maskinister 54 2 löjtn och 3 
Materielredogörare 6 

fänr) 

Programsättare 6 
Ekonomibiträden 5 

Fältteaterdepåchefer 2 
Fältteaterkassörer 1 2 

Fältartistgruppchefer 8 

Fältartistbyråföreståndare 1 

Fältscenmästare 5 

Inspicienter 4 
Regissörbiträden 4 
Sambandsbiträden 2 
Stabsscenartister 2 

Belysningsmästare 1 

Servicechefer 1 

Lagerbiträden 1 

Summa 5 28 I 34 I 26 70 9 I 
Sammanlagt 67 officerare, 26 underofficerare och 79 underbefäl 172 personer. 
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VI 

00 

Bilaga 2 

I. Av chef för stats departement enligt Kungl. Maj:t bemyndigande tillsatta eller anbefallda viktigare utredningar.

I
Verksam-

I I
Proposition 

IUtredning, kommitte hetsår Betänkande Rskr Anmärkningar 

1. I 2. I 3. I 4. I 5. 

1941 års försvarkommitte 1941-42 sou 1942:1 1942:210 Ett stort antal experter bl a ur fst 
Ordf Statssekreterare T Wärn och 280 deltog i arbetet 

Rskr 374 

1940 års militära förvaltningsutredning 1940-41 28/2 1941 -

Ordf Överståthållare T N othin 
Bland de sakkunniga: Generalmajor 

A Rappe 

1941 års militära förvaltningsutredning 1941-42 sou 1942:16 1943:180 
Ordf Statssekreterare T Wärn Rskr 319 
Experter ur förvaltningarna och fst 

1941 års hemortsförsvarssakktmniga 1941-43 sou 1943:27 -

Ordf Expeditionschefen A Natt och Dag 
Bland e,q,erterna: ÖverstelöJ tnant 

B F Bengtsson 

1943 års civilförsva,·sutredning 1943-44 sou 1944:5 1944:268-270 
Ordf Landshövding R Sandler Rskr 472, 474 
Sakkunnig Generalmajor och 475 

C A Ehrensvärd 
Sekr Kapten K G Starck 

1944 års militärsj21kvårdskommitte 1944-47 sou 1944:66 1949:135 
Ordf Generalmajor A Bredberg sou 1947:5 Rskr 278 
Expert Kapten G Smedmark 



1. I 2 .. 3. I 4. I 5. 

1945 års försvarskommitte 1945-47 sou 1947:72 1948:206 Underlag från ÖB (Fst): 
Ordf Landshövding K Levinson Rskr 369 1) Organisationsförslag för alterna-
Bland de sakkunniga: Generalmajor tiven 900, 650 och 700 mkr.

C A Ehrensvärd, Överste T Bonde 2) Högharterskommittens betänkande 
3) överbefälhavarens försvarsförslag

}.fars 1947
4) Ett stort antal delutredningar

1946 års militära förvaltningsutredning 1946-50 sou 1950:36-37 1954:109 Under åren 1951-53 bereddes ärendet 
Ordf Statssekreterare K G Widell Rskr 319 och ett flet:al delbeslut fattades. I en 
överstelöjtnant G Bergh PM 12j8 1953 framlade ÖB synpunkter 

på organisationen av försvarets centrala 
förvaltningar 

1949 års försvar.rutredning 1949-50 - Av fst redovisades ett stort antal delut-
Ordf Överståthållare T Nothin redningar, krigsspel m m. Utredningen 
Bland ei..-perterna: l\1ajor A Hammarsjö, framlade två delutredningar. Verksamhe-

Kommendörkapten 2 gr O Krokstedt, ten nedlades sommaren 19 50 
Major C Göransson, 
Major A Wärnsund 

Försvarets personalbehandlings- 1949-52 sou 1951:2 - Grunden för MPI och annan psykologisk 
tttredning sou 1952:40 verksamhet inom krigsmak.i:en samt för 

Ordf Statssekreterare R Lundberg personalvårdsorganisationen 
Överste C Kempff 

Bland e).-perterna: Byrå.direktör 
U Rosenblad 

Hälso- och sjukvården vid krig och 1950-52 sou 1952:22 1953:222 
andra utomordentliga förhållanden Rskr 393 

Ordf Överdirektör E Mantel! 
Expert Kapten K Bildt 



0\ 
0 1. 

Kommitten för utredning om det 
psykologiska försvaret 

Ordf Landshövding E Mossberg 
Överste G F von Rosen 

Expert Kapten O Törnbom 

1954 års värnpliktsavlöningsutredning 
Ordf E:q,editionschefen G Söderberg 
Byråchef U Rosenblad 

1955 års försvarberedning 
Ordf Statsrådet S Andersson 
Bland e:tperterna: Överste A Norberg 

Kapten O Stroh 

Betänkande med förslag till allmän 
tjänsteplikts/ag 

Utredningsman Generaldirektör 
Y Samuelsson 

E:,q,ert Kapten K E Holm 

Militära arbctstidskommitte11 
Ordf Generaldirektör E Johnsson 

överstelöjtnant S Gyllö 
Sekr 1. byråsekreterare I H H ul tan 

2. 3. 

1950-53 sou 1953:27 

1954 Betänkanden 

1 10/9 1957 
2 30/12 1958 
3 28/12 1959 
4 29/12 1960 
5 29/'12 1960 

6 1962 
7 1962 

1955-58 Utlåtande 
18/2 1958 

1956-58 sou 1958:16 

1956-59 sou 1959:26 

4. I 5. 

1954:162 
Rskr 337 

Betänkandena omfattar: 

1958:131 Rskr B 83 1 Värnpliktsavlöning 
1960:33 Rskr 137 2 Familjebidragssystem 
1960:91 Rskr 292 3 Värnpliktslån 
1962:101 Rskr 309 4 Förmåner till frivilligpersonal 
1962: 101 Rskr 294 5 Avlöning m m för civilförsvars-

personal 
- 6 Hjälpåtgärder för vplanhöriga i krig 
- 7 Förmåner för civilförsvarspliktiga 

under beredskapstillstånd och krig 

1958:110 Underlag från ÖB: 
Rskr B 125 1954 och 1957 års ö::3-utredningar 

1959:38 
Rskr 130 

-



1. I 2. I 3. I 4. I 5. 

Civilbefälhavarens befogenheter i krig 1956-58 Betänkande -
eller krigs/ara m m 18}10 1958.

Utredningsman Generaldirek1:ör Stencil InD
W Björck (Hemligt) 

E:,q:iert Överstelöjtnant F Löwenhielm 

1960 års försvarskommitte 1960 sou 1960:40 1961:1:6 Underlag frän öB: del utredningar och 
Ordf Landshövding E W esterlind Rskr 4 krigsspel 
Bland e.xpertema Generalmajor 

C Göransson, Kommendörkapten 
1 gr B Lundvall, överstelöjtnant 
S Ahnfelt, Överstelöjtnant 
N F Palmstiema 

Rikm!imnden för ekonomisk försvars- 1957·60 Betänkande 1961:84 
beredskap, dess verksamhet och 21/6 1960. Rskr 301 
organisation Stencil HD 

Utredningsman Regeringsrådet 
G Hedborg 

fa.--pert överstelöjtnant B Broberg 

Särskild beredskapsstyrka för tjänst åt 1960 'Stencil 1961:145 
Förenta Nationerna 2/12 1960 Rskr 283 

Utredning under ÖB ledning av fst 

och försvarsgrenscheferna 

1960 års försvarsledningsutredning 1960 Betänkande 1961:109 Del I behandlar krigsmaktens högsta led• 
Ordf Statssekreterare K Frithiofson del I Rskr 258 ning. Underlag genom 1958 års försvars-
Bland e,,.-perterna Överste A Mangård sou 1961:7 ledningskommittes betänkande (SOU 

överste F Löwenbielm, Kommendör- 1961:12) samt särskild utredning om fst 
kapten 1 gr C Kierkegaard, överste• framtida organisation. 
löjtnant B Varenius, Major L O Bratt, del II 1962:103 Del II behandlar totalförsvarets högsta 
Major G Hökmark, Kapten sou 1961:66 ledning. Underlag av öB i form av sär• 
A Johannesson skild utredning. 

del III Del III behandlar totalförsvarets regio-
sou 1963:65 nala ledning. Underlag av ÖB i form av 

utredning med förslag om krigsmaktens 
regionala ledning. 



1. I 2. I 3. I 4. I 5. 

lHilitii.rassistentorgani.sationen 1959-61 Fst/Adj - Anbefalld genom kbr 25i9 1959 Dnr 
(Militärassistentutredning I) 30/3 1961 3040. Utredningen genomfördes av ar-

betsgrupp inom fst i samråd med be-
rörda verk m fl 

1960 års försvarsupplymingsutredning 1960-61 sou 1961:18 1962:74 
Ordf Rektor G Dahlander Rskr 
Sekr Stabsredal..i:ör B Hallström 
E::q,ert överstelöjtnant B Rosenius 

Utredningen rörande utbildning av 1959-61 sou 1961:63 1963:106 Del utredningar och PM från fst 
värnpliktiga lii.k::,·e m m 

Ordf Professor A Engström 
Sekr Med lie E Schildt 

1954 års utredning rörande tota/för- (1954) sou 1962:3 - Underlag från fst 
svarets personalbehov 1959-61 

Ordf Organisationssekreterare 
S Lundgren 

Militära arbetstidsberedningen 1960-62 sou 1962:30 Kbr 26/10 Underlag bl a genom militära arbetstids-
Ordf E:q,editionschef K G Linden och 141'12 kommittens betänkande (SOU 1959:26) 
Expert Byråchef U Rosenblad Fst 1962, 28/6 

1963 m f1 

Försvar::medicinska forskningsutred- 1959-62 sou 1962:34 1963 Underlag från ÖB i form av delutred-
ningen ningar m m 

Ordf Professor B Rexed 
fö.-pert Överst,e T Schmidt 

Socialvårdens verksamhet tmder krigs- 1960-62 Betänkande Del I: Förslag till Jag om krigshjä:p 
förhållanden och be,·edskapstillstånd del I sten- Del II: Social beredskap 

Ordf Generaldirektör Y 'Samuelsson cil SocD 
Ledamot Major K E Holm 31/1 1962 

Del II 
sou 1962:58 



1. I 2. I 3. I 4. I 5. 

Kyrkoberedskapmtredningen 1960- I Förslag om verksamheten i krig vid 1..-yr-Ordf Byråchef U Rosenblad I kan och kyrkosamfunden samt i fråga om Expert Fältprost H .Akerhielm folkbokföring och omhändertagande av döda 
1962 års försvarskommitte 1962·63 sov 1963:5 1963:70 och Underlag: ÖB förslag till riktlinjer för Ordf Talman F Thapper 108 krigsmald:ens fortsatta utveckling (ÖB Sekr Byråchef A Resare, 62) samt ÖB svar på 1962 års försvars-Major B Dahlberg kommittes utredningsuppdrag ( öB-svaretBland experterna: Genera'.major 62) C E Almgren, Kommendör B Lundvall, Överstelöjtnant N F Palmstiern:i, Överstelöjtnant N Sköld 
Militifrassistentorganisationen 1962-63 Fst/Allm Militärassistentutredning II avsåg orga-Utredning inom fst i samråd med 17/11 1963 nisationen vid centrala myndigheter. Ut-berörda verk m fl. Anbefalld genom redningen utförd under ledning av äs 9/2 1962. (Milassutredning II) sousch i fst. 
1960 års vämpliktsutredning 1960-Ordf Riksdagsman B Gustavsson Expert Major J E 'Smedler 
1962 års försvarssjukvårdsutredning 1962- öB begärde 1/9 1960 en översyn av Ordf Professor A Engström den centrala ledningen i fred och krig Bland ex-pertema Överstelöjtnant av sjuk- och veterinärvårdsväsendet inom K Nordström, Major L O Bratt totalförsvaret. Fst har framlagt underlag i form av delutredningar. I bilaga till försvarsledningsutredningens betänkande del II (SOU 1961:66) har denna ut-rednings expert Major L O Bratt fram-lagt vissa synpunkter och förslag. 



0\ IL Av öB (CFst) enligt Kttngl. Maj:t bemyndigande genomförda viktigare 1ttredningar. 
,i:,.. 

Utredning, kommitte I
Verksam- I Utredningens omfattning I Betänkande 

hetsår 

1. I 2. I 3. I 4. 

Högkvarterskommitten 1945 1) Organisation av den Stencil 30/9 
Ordf Generalmajor A O Rappe operativa ledningen 1945 
Sekr Major G Bergh 2) Möjligheterna att an-
Bland ledamöterna Överste ordna en gemensam in-

0 Sundell tendenturförvaltning

3) Ansvar och befogen-
heter i fråga om förvalt• 
ningsärenden 

Generalmajor S Akerbielms kommitte 1946-47 1) Kustartilleriets Stencil 30/6 
Ordf Generalmajor S Akerhielm ställning 1947 (Hemligt) 
Bland ledamöterna Kapten 2) Territoriella staber

P Areskoug 3) Verkstäder och förråd
som gemensamma organ
för krigsmakten 

Försvarets officersutbildnings- 1949-50 Förslag om inrättande Stencil 29/6 
kommit# av en försvarshögskola 1950 

Ordf Överste E A Kihlblom för högre försvarsstudier 
överste T Bonde 

1954 års militärindelningskommitte 1954-56 1) Regionala stabernas Betänkande I, 
Ordf Generalmajor G Björck organisation och militär- stencil aug 

överstelöjtnant C Göransson territoriell indelning 1954 
Major C E Almgren 2) Samordning av mili- Betänkande II, 

tära och civila bevak- stencil april 
ningsorganisationerna 1956 

I Anm. 

I 5. 

Betänkandet överlämnades av ÖB 
l0il-46 till 194'.i års försvars-
kommitte. 
Frågan om fst org föranledde 
prop (1946:120) 

Betänkandets förslag överarbetades i 
höglcv och vissa delar överlämnades 
till 1945 års försvarskommitte. 

Kommittens betänkande låg till grund 
för öB förslag 1950 om inrättande 
av försvarshögskolan (FHS) 



0\ 
Vl 

L I 
Försvarets högskoJeutredning 
Ordf Generalmajor G A Westring 
Experter ur FHS 

1958 försvarsledningskommitte 
Ordf Generalmajor R Kolmodin 
Bland experterna Överstelöjtnant 

F Löwenhielm, Överstelöjtnant 
S Alm, Major O Stroh 

2. I 3. 

1957-59 Samordning av studierna 
vid de militära högsko-
!oroa

1958-60 Förslag till reform av 
krigsmaktens högsta led-
ning 

I 4. I 5, 

Stencil, nov Utredningens förslag kompletterades 
1959 av en särskild arbetsgrupp under 

ledning av Överste E A Kihlblom. 
ÖB inlämnade 11/2 1960 undernå-
digt förslag om inrättande av en 
gemensam högskola, vilket äv,en 
blev statsmahernas beslut (Prop 
1960:142) 

sou 1960:12 Utredningens förslag överlämnades 
efter remissbehandling till 1960 års 
försvarsledoingsutredning. 



III. Av öB (CFst) genomförda viktigare tttredningar.

Utredning, kommitte I
Verksam- I Utredningens omfattning l Betänkande Anm. hetsår 

1. I 2. I 3. I 4. 5. 

ÖB försvarsförslag. Mars 1947 1946-47 Organisationsarbetet inom Bok, P A Nor- Ett stort antal delutredningar inom 
Vårt framtida försvar. Utredningar det militära försvaret stedt & Söner, fst och försvarsgrensledningarna låg 

under öB ledning Sthlm 1947 till grund för förslaget 

1954 lirs ÖB-förslag 1953-54 Riktlinjer och kostnader öppet referat i Ett stort antal delutredningar och 
Alltjämt ett starkt försvar. för krigsmaktens fortsat- Kmk 1954 nr 9·10 studier låg till grund för ÖB-försla-
Utredningar under öB ledning, ta utveckling get. Bland dessa kan nämnas 

sammanställning genom fst 1) Utredning om den militärtekniska
försorg utvecklingen ( öppet referat i KmK

1954 nr 2·3) 
2) Studier och utredningar på det
strategiska och militärpolitiska om-
rådet
3) Utredning med förslag till ge-
mensam militärterritoriell indelning
4) Utredning om behovet av opera-
tiva enheter vid armen
5) Utredning om marin- och flyg-
stridskrafternas insatser i sjökriget. 
6) Studier över luftförsvaret
7) Utredning om för krigsmakten 
gemensamma kostnader

ÖB-ut,·edningarna 1957 1957 Utredning om konseJ...-ven- Öppet referat Ett stort antal delutrec!ningar och 
Studie, utredningar och öB förslag ser av vissa besp:1rings- i KmK 1957 nr studier låg till grund för alternativen 

1957 alternativ i förhållande 10-12 och ÖB förslag 
till 1954 års förslag 
samt ÖB eget förslag till 
riktlinjer och kostnader 
för krigsmaktens fortsatta 
utveckling 



l. I 2. I 3. I 4. I 5. 

Arbetsgrupp för utarbetande av studie 1960 Underlag för öB ställ- Betänkandet av-
och förslag betr ny organisation av ningstagande inför par• givet av arbets-
försvarsstaben (AgFstorg) lamentarisk beredning av gruppen 17/10 

överstelöjtnant D Stenberg ÖB förslag 16/5 1960 om 1960 
Kommendörkapten 1 gr krigsmaktens högsta led-

C Kierkegaard, :Major K E Holm ning ( 1960 års försvars-
ledningsutrednin,_i,;) 

Arbetsgrupp för tttarbetande av för- 1960-62 Underlag för öB ställ- Förslag av-
slag till krigsmaktens regionala ningstagande i fråga om givna 
ledning (AgRegL) krigsmaktens framtida led- successivt under 

Överste A Mangård ning att överlämnas till 1961-62 
Överste F Löwenhielm 1960 års försvarslednings-
Överste C Skoglund utredning 
Överstelöjtnant D Stenberg 
Kommendörkapten 1 gr 

C Kierkegaard 
Överstelöjtnant P Carleson 
Kapten C I Lindgren 

Arbetsgrupp för tttarbetande av ÖB 1961-62 Underlag för ÖB ställ- ÖB 62 framlades 
62 och öB-svaret 62 (AgöB 62) ningstagande i fråga om i tryck 19/1 1962 

Ordf Generalmajor C E Almgren 1) riktlinjer och kostna-
Överingenjör C G Jennergren der för krigsmaktens fort-
Överste B von Y egesack satta utveckling samt 
Kommendör B Lundvall 2) svar på 1962 års för- ÖB svaret 62 
Överstelöjtnant S Ahnfelt svarskommittes utred- (stencil 15/10 
Överstelöjtnant N F Palmstierna ningsuppdrag 1962) 
Kommendörkapten 2 gr Edgren 
överstelöjtnant N Sköld 
fil f1 

ChefJlöneberedningen 1963- Underlag för bedömning 
Ordf Byråchef U Rosenblad av lämplig löneställning 
I sekretariatet: Major för chefspersonal inom 

Hj Mårtensson krigsmakten 



KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Otryckta: 

Försvarsstabsorder 1/7 1937-30/6 1962. 

Kalendarium fört vid försvarsstabens krigshistoriska avdelning 1937-1945. 

Egna dagboksanteckningar 30/11 1939-31/8 1941 samt 1/10 1950-30/6 
1961, förda då förf tjänstgjort som 1. adjutant vid försvarsstaben resp. chef för 
försvarsstabens krigshistoriska avdelning. 

Tryckta: 

Aktuell orientering 1 /7 1942-31 / 12 1944. 

Kontakt med krigsmakten 1/1 1945-31/12 1960. 

1930 års försvarskommittes betänkande, del I (SOU 1935:38-43). 

1941 års försvarsutrednings betänkande med förslag till plan för organisations
arbetet inom försvarsväsendet (SOU 1942:1). 

1958 års försvarsledningskommittes betänkande med förslag ang krigsmaktens 
högsta ledning (SOU 1960:12) 

1960 års försvarsledningsutrednings betänkande, del I "Enhetlig ledning av krigs
makten" (SOU 1961:7), del II "Totalförsvarets högsta ledning" (SOU 1961:66) 
och del III "Totalförsvarets regionala ledning" (SOU 1963:63). 

Kungl Maj :t propositioner rörande försvaret till 1936, 1942 och 1961 års tiks
dagar 

Uppsatser och kalendarium i "Svenska Dagbladets årsbok" 1937-1962. 

Sttmmary 

A complete history of the origin and activity of the Swedish Defence Staff 
<luring its first 25 years cannot be contained within the limits of an article in 
a journal. This contribution has therefore been restricted in the first place to 
a brief account of the origin of the Staff and its duties at the time of its 
establishment in 193 7. A description follows of its subsequent activity and de
velopment, emphasis being laid on the Period of National Emergency, 1937-
45, and the immediate Post-War years. To this is added an account of the 
more important surveys carried out by, or with the assistance of, the Staff, a 
field which has proved very extensive. Lastly the authors give a short analysis 
of the motives leading to the reorganisation of the Staff in 1961. 

The development outlined in this article has had as its object an increasingly 
unified Supreme Command intended to improve the effectivity of the Swedish 
Armed Forces. In this pioneering work the Defence Staff has played a leading 
part and it seems to be well prepared for its duties as the Supreme Commander's 
own staff organ. 
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SVERIGE NORGES KRIGSMAKT 1864 

Till frågan om orsakerna till den politiska skandinavirmens 
sanimanbrott 
Av BÖRJE FUR TENBACH 

Det är allmänt känt, att konung Karl XV var starkt gripen av sin 
tids skandinavism, och att han mer än gärna hade velat inskrida till 
sina danska bröders hjälp år 1864. Det är också känt, att denna hans 
önskan strandade på regeringens motstånd samt att den uteblivna 
hjälpen medförde starka känslor av besvikelse främst naturligtvis i 
Danmark men även i Sverige och Norge. Det främsta motivet för re
geringens ståndpunktstagande torde ha varit förbundsmonarkins mi
litära svaghet. Inför samtiden kunde denna svaghet dock naturligt nog 
ej dokumenteras i kalla siffror och andra liknande uppgifter. Många, 
som hade sett de rätt aktningsvärda svensk-norska trupper, vilka 1848 
hade förts över till Danmark, trodde nog, att förbundsmonarkin ej 
hade blivit svagare sedan dess och att motivet till den uteblivna hjäl
pen därför snarare var att finna i bristande vilja än i otillräcklig för
måga. 

Av dessa skäl har det synts lämpligt att inför 100-årsminnet söka 
ge en på rullor och andra liknande källor fotad redogörelse för den 
dåtida svensk-norska krigsmakten. 

Om man då börjar med svenska armen så framgår av nedanstående 
tablå, att infanteriet år 1864 bestod av 22 regementen och 6 fristående 
bataljoner eller sammanlagt 50 bataljoner, Livbeväringsregementet och 
Västernorrlands beväringsbataljon ej inräknade. Kavalleriet omfattade 
2 stora och 5 mindre regementen samt en fristående kår, med sam
manlagt 46 skvadroner, och artilleriet 3 regementen med tillsammans 
18 batterier och 4 fästningskompanier. 

På tablån har ej upptagits Gotlands nationalbeväring om 4 bataljo
ner infanteri och 3 batterier artilleri, vilka ej var avsedda att föras 
bort från ön. 

Då styrkan vid bataljonen var 600 man, vid skvadronen 100 man 
och vid batteriet 125 man samt vid fästningskompanierna 60 man, 
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kan armens totala styrka av underbefäl och meniga beräknas ha upp· 
gått till 30.000 man infanteri, 4.600 man kavalleri, 2.500 artillerister 
och 200 sappörer eller sammanlagt 3 7. 300 man. Antalet officerare var 
i runt tal 1.600 och underofficerare 1.400, varför armens totalstyrka 
utgjorde drygt 40.000 man. Antalsmässigt hade Karl XV sålunda väl 
kunnat komma med "20.000 man och ham self", som han säges ha 
utlovat. Men sämre var det med truppernas kvalitet. 

Detta kan synas märkligt, då all personal i de nyss uppräknade för
banden var fast anställd - indelt eller värvad - bortsett från värn
pliktiga vid vissa utbildningsförband. De flesta infanteri- och kaval
leriförbanden var indelta: 19 regementen och 6 kårer vid infanteriet 
respektive 5 regementen och en kår vid kavalleriet. 

Värvade var av infanteriet 3 regementen, de bägge gardesregemen
tena och Värmlands fältjägare, av kavalleriet Livgardet till häst och 
Husarregementet Konung Karl XV - sedermera Kronprinsens husa· 
rer - samt artilleriet och sappörbataljonen. Livbeväringsregementet 
samt Västernorrlands beväringsbataljon var rena fredsförband, endast 
avsedda för utbildning av vissa kategorier värnpliktiga. 

I de indelta förbanden utgjordes manskapet av korpraler och knek
tar anställda i 20-25-årsåldern, vilka sedan kvarstod i sina förband 
så länge de var tjänstdugliga. Ett villkor för pension var, att de skulle 
ha fullgjort minst 25 tjänsteår. På grund härav kom medelåldern vid 
dessa förband att bli mycket hög. Detta framgår närmare av nedanstå
ende sammanställning över åldersförhållandena vid ett antal special
undersökta infanteriförband. 

Medelålder 

Regemente Manskap 
% 40 år eller 

(Korpraler och Korpraler äldre 

meniga) 

Kronobergs regemente 37,8 48,6 46,6 

Västgöta regemente 37,5 41,7 45,5 

Västmanlands regemente 34,4 43,4 30,0 

Värmlands regemente 36,7 44,1 36,0 

Västerbottens fältjägarkår 35,7 43,7 31,3 
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Indelte soldaten Rattf ält 
på Elfdals kompani av 
V är111la11ds re ge111ente. 

Som synes var medelåldern för allt manskap så hög som omkring 35 
år och för korpraler över 44 år. Att förbanden under dessa förhållan
den, med en tredjedel eller närmare hälften av manskapet 40 år gamla 
eller äldre, måste ha varit tämligen tungrodda säger sig självt. Att 
märka är också, att många av de yngre knektarna i åldern 20-25 år 
var nyinskrivna outbildade rekryter. 

Utbildningen av de indelta bedrevs dels vid en rekrytskola om 60 
dagar, dels under senare tjänstgöring vid korta kompani- och rege
mentsmöten; de senare omfattade 8 dagar per år. Huvuddelen av ut
bildningen bestod i exercis enskilt och i sluten ordning. Skjututbild-
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ningen var minimal och övriga utbildningsgrenar som t. ex. fälttjänst 
och strid i spridd ordning ägnades mycket liten uppmärksamhet. Mel
lan dessa möten vistades de indelta på roten, där de odlade sitt torp 
och fullgjorde dagsverken åt sina rotebönder. 

På liknande sätt var det vid det indelta kavalleriet, och vid exem
pelvis Livregementets husarer och Skånska dragonerna var medel ål -
dern 32,2 resp. 35,2 år eller praktiskt taget lika hög som vid infan
teriet. Korpralernas medelålder var respektive 42 och hela 47,7 år. 
Antalet husarer och dragoner över 40 år var respektivet 30 och 34,2 %
Det lätta kavalleriet bör nog därför i verkligheten ha varit skäligen 
tungt. 

Utbildningsläget vid det indelta kavalleriet var ej heller stort bättre 
än vid infanteriet. Visserligen var rekrytmötet här 90 dagar, men den 
enskilda ridutbildningen tog mesta tiden och exercisen i skvadron och 
bataljon den övriga. Ridning i marken utanför exercisplatsen före
kom icke mycket och "hinder" var än mer ovanliga. Vid regements
mötena försvårades det hela av att hästar, som kom in från rust
hållen, knappast hann komma i form förrän mötet var slut. 

Vad officerarna och underofficerarna beträffar så skötte huvudde
len under tiden mellan de korta mötena sina jordbruk på motsvaran
de sätt som manskapet. Officerarnas förberedande utbildning var i re
gel kort. Först 1862 hade genomgång av krigsskolan på Karlberg 
blivit obligatorisk för utnämning till officer. Den fortsatta utbildning
en bedrevs vid korta befälsmöten, där man främst genomgick regle
mentenas bestämmelser och vidare exercerade, dels som en rekrytav· 
delning under överstelöjtnantens befäl, dels i stångbataljon. * På mot
svarande sätt exercerades underofficerarna av "andre majoren", medan 
korpraler och vicekorpraler sammanfördes till ett kompani under 
"tredje majoren". Någon egentlig taktisk utbildning förekom knap
past. Huvuddelen av befälet vid den indelta armen 1864 kan därför 
närmast jämställas med nutida reservbefäl, dock med en mycket mer 
bristfällig och begränsad utbildning. 

Den indelta armen synes av här anförda skäl närmast böra karak
täriseras som en bondearme, tämligen väl utbildad i exercis i sluten 
ordning. Den kunde sina handgrepp och evolutioner på exercisfältet 

* I denna markerades plutonernas främre och bakre led av flygel- och mittel
karlar som bar stänger eller rep mellan sig.
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och kunde te sig nog så imposant vid parader, men dess duglighet i 
fält måste bedömas ha varit mycket låg. 

Bättre var givetvis förhållandet vid de fåtaliga värvade förbanden, 
framför allt vid gardena till fot och till häst samt vid artilleriet. Här 
var medelåldern avsevärt lägre än vid de indelta förbanden. Vid Svea 
livgarde var den sålunda 29,5 år, vid Husarregementet Konung Karl 
XV 28,9 år och vid Svea arti11eriregemente 28,2. Att märka är också, 
att underbefälets ålder var relativt låg eller respektive 28,3, 34,5 och 
26,5 år. Det var dock icke alltid det bästa soldatmaterialet som tog 
värvning. Ganska många kom därför att de hade svårt att finna sin 
bärgning på annat håll. "Duger Du ej till något annat, så duger Du 
till soldat" var ett talesätt, som på denna tid nog hade visst fog för 
sig. Det kom därför inom de värvade förbanden att finnas en hel del 
"lodare" som aldrig fick någon befordran, men som på grund av 
svårigheter att finna civilt arbete höll sig kvar i militärtjänsten så länge 
som möjligt. 

Vad slutligen beväringsförbanden beträffar, var dessa som redan 
anförts endast utbildningsorganisationer för värnpliktiga fr/ln huvud
stadens resp. Västernorrlands län. övriga värnpliktiga utbildades vid 
resp. indelta regementen. Utbildningstiden var dock ännu så länge 
endast 30 dagar, fördelade med 15 dagar första resp. andra värn
pliktsåret. Det säger sig självt, att dessa s. k. "beväringar" ej var så 
utbildade att de kunde bilda egna förband utan endast avsågs som 
ersättningsmanskap för täckande av i krig uppkomna förluster vid fält
förbanden. 

Vidare fanns i Sverige på denna tid en frivilligorganisation, de 
s. k. skarpskyttarna, vilken hade organiserats efter förebild av de
engelska "volunteers". Denna rörelse hade snabbt vunnit spridning,
och 1865 uppgick skarpskyttarnas antal till omkring 40.000. Något
militärt värde annat än i viss utsträckning för hemortens försvar -
skarpskyttarna bör närmast jämställas med vår tids hemvärnsmän
hade organisationen dock icke.

Vad sedan beväpningen angår, var den högst otidsenlig. Medan 
man i utlandet, bl. a. i Preussen, hade övergått till bakladdningsgevär, 
de s. k. tändnålsgevären, hade det svenska infanteriet fortfarande en
dast s. k. "1849 års förändringsgevär" d. v. s. framladdnings gevär 
av 10,55 mm kaliber, vilka hade tillverkats i början av 1800-talet. 
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Kompani 11r Värmlands jägare på Trossnäs fält 1864, 

Förändringen bestod blott i att gevären var uppräfflade samt att flint
låsen hade utbytts mot slaglås. Dessa gevär hade varit bra på sin tid 
men måste nu i jämförelse med t. ex. de preussiska gevären, som bl. a. 
hade tre gånger så stor eldhastighet, betraktas som urmodiga. 

Det bör i detta sammanhang också framhållas, att det för beväringen, 
d. v. s. de värnpliktiga, endast fanns slätborrade gevär. I praktiken
spelade ju detta dock ej så stor roll, då de värnpliktigas hela skjut
utbildning blott bestod i att lossa tre skott "för att vänja sig vid
smällen". Försiktigvis fick de ej heller ladda bössorna själva; det
gjordes av stammanskapet.

Än sämre var läget i detta hänseende vid kavalleriet, som förutom 
sablar endast hade pistoler av 1820 års modell, dod<: numera försedda 
med slaglås. Talande om också skonsamt nog säger mönstringsförrät
taren vid Livregementes husarer år 1864, att kårens pistoler är "myc
ket förslitna och ej till krigsbruk fullt tjenliga". Mer rakt på sak är 
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den lakoniska anteckningen i Husarregementet Karl XV:s mönstrings· 
protokoll, där det står: "Regementets pistoler och sablar äro till krigs
bruk odugliga!" 

Fältartilleriets 18 batterier var till ungefär lika delar utrustade 
med sex- och tolvpundiga slätborrade framladdningskanoner av 1831 
års modell. I varje batteri ingick 8 pjäser. Under intrycken från 1859 
års krig i Italien, där 36 räfflade franska batterier deltog, vilka oveder
sägligen visat sin överlägsenhet gentemot det slätborrade österrikiska 
artilleriet, hade man i Sverige bestämt sig för att räffla upp sina gamla 
kanoner, men 1864 var detta ännu ej genomfört. Intressant, men knap
past meriterande för den dåtida svenska militärledningen, är att finna, 
att preussarna redan 1859 hade lagt sig till med räfflade bakladdnings
kanoner konstruerade av svensken W ahrendorff och till ett visst antal 
tillverkade hos oss på Akers styckebruk vårt dåtida Bofors. 

Om de olika vapenslagens former och stridssätt är ej mycket att 
säga, då förhållandena hos oss var snarlika dem i de flesta andra län
der. Framhållas bör dock, att tillkomsten av de snabb- och välskjn· 
tande bakladdningsgevären hade givit en allt högre vikt åt striden i 
tiraljörkedjor och annan spridd ordning, som fordrade framryckning 
i snabba ansatser. Denna stridsform krävde större rörlighet och spänst 
hos de enskilda karlarna än det tidigare uppträdandet i slutna for
meringar. Sannolikt är väl, att detta skulle ha visat sig vara en svår 
belastning för det svenska infanteriet med dess höga genomsnittsål
der. Framför allt måste det ha varit svårt vid strid mot preussiska 
förband, vars soldater var unga värnpliktiga i åldern 20-25 år. Mot
svarande förhållande rådde vid det svenska kavalleriet, som vid den
na tid, dels på grund av karlarnas ålder och dels på grund av det 
ojämna hästmaterialet, ej längre ägde den förmåga, som tidigare hade 
kännetecknat svenskt kavalleri, nämligen att anfalla i f yrsprång i tätt 
anslutna skvadroner. 

Artilleriet var relativt bäst då det gällde att förflytta sig och manöv
rera, och det brukade icke dröja många ögonblick mellan signalen 
"med vändning bröst av" och första skottet. Artilleriet var dock rela
tivt fåtaligt jämfört med infanteriet - 18 batterier på 50 bataljo
ner - och då man ville ha artilleri överallt ledde detta i regel till en 
splittring i halvbatterier eller t. o. m. troppar. 

Vad strid i högre förband beträffar stod svenska armen vid denna 
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tid på en mycket låg ståndpunkt. Visserligen sammandrogs förband 
av olika slag stundom till s. k. storläger, vanligtvis på Ladugårds
gärde utanför Stockholm, vilka ofta avslutades med en s. k. manöver, 
varvid två sammansatta kårer ställdes mot varandra. Men därmed var 
det slut med fältmässigheten, ty bägge kårernas åtgärder reglerades 
genom noggranna föreskrifter, som ej lämnade rum för vare sig högre 
eller lägre chefers handlingsfrihet. 

Sammanfattningsvis kan det sålunda utan överdrift sägas, att sven
ska armen år 1864 på intet sätt var lämpad eller beredd att insättas i 
krig, i varje fall ej utanför landets gränser. Man förstår innerligt väl, 
att det icke var en tillfällighet, att krigsministern hörde till de mest 
utpräglade fredsvännerna inom ministären. 

Beträffande den norska armen kan man fatta sig mera kortfattat, 
eftersom den kontingent med vilken norrmännen skulle ha bidragit 
var jämförelsevis ringa rent numerärt sett. Detta berodde främst på 
norska grundlagens bestämmelser, enligt vilka endast en mindre del 
av den norska armen - linjetrupperna - fick föras utanför landets 
gränser. Dessa omfattade, som närmare framgår av nedanstående upp
ställning, 5 infanteribrigader om sammanlagt 24 bataljoner, 3 kaval
lerikårer med 11 skvadroner och 5 fältartilleribataljoner om vardera 
3 batterier. 

Den sammanlagda styrkan av de norska linjetrupperna uppgid< till 
omkring 12.000 man. Av olika skäl kunde emellertid ej ens alla lin
jetrupper lämna hemlandet. 

Enligt kungl. resolution av den 31/3 1864 skulle en av olika vapen
slag sammansatt styrka om 6.000 man, förutom icke stridande, organi
seras och utrustas "för aktiv tjänst". Häri ingick bl. a. en på Garder
moen uppsatt fältartilleribataljon. 

Kvalitativt sett kan de n::mka förbanden bedömas ha varit bättre 
än de svenska. Först och främst måste soldaterna ha varit avsevärt 
yngre. Organisationen grundade sig nämligen ej på ett indelningsverk 
som i Sverige utan på allmän värnplikt. Värvade var endast fyra 
infanteribataljoner samt en skvadron. Linjeförbandens manskap be
stod av de 5 yngsta årsklasserna värnpliktiga. Utbildningstiden var 
dock kort även här, 50 dagars rekrytskola för oberidna och 90 dagars 
för de beridna, men därtil kom sedan ett antal kortare repetitionsöv
ningar. 
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Norske Gcv. 
fogerkorp$ 

Akcr1.husi;.ke N,:aj, 
Mv:;,lu:,tcrkotps 

Vald.rcske Nor.j. 
Musketerkorpr. 

Kdr.tia�ndsk,:, 
infbdg 

Kristi()flS0fldskc 
Na-.J Muskc!erkorpr. 

Sto,,,:m9<-r:ske Nos/, 
Muslrntcrkorpr. 

N1X1u-nc1;kc, Nc1;j. 
Muskctcrkorp-. 

Berge,akc 
infbrig 

Hcdomorkske Na�t. 
Muskc,torkarps 

Gudbrnndsdah.1«: No!.j, 

Ha!!it'lgdahke N,aj, 
Musk<!torkorpr. 

t<,h,;m1X1o!r.kt:- Nor,j. 
Musk-0t-0rkorps 

Tclcmorbkc Na1.j, 
k"9(!fkorpr. 

Muskctorkorp:. 
Ostcrdalske Nasj. 
Jc9<>rkorp1, 

Ak<>n.hi.,r.�o Rid. Ja<>9erkorpt 

I 
Den Gcv Skvadron 

fidsb.,rgskc Skvadron 

Ho!ondt,ke Skvadron 

Ull�,okmk• Sk•oci,oe 

Na1n11::-kll' Skvadttx1 

i, O(h 2, fäftortbot 

� � 
lCrl .. 1io11io 

Svmmo: S infonr-,lbrigodor c::. 24 bot 
3 kovklm:r 11 skv 

3. Ri!tcrtbot 

� 

5 orttlloribot ;;= l1 bot {66 pjci._c,r) 

Opland�kc Rld. Joc9orkorp1, 

I 

R1ngM:•kct�kc Sk..,Qdron 

• S,0090,k• Skvodrno 

V 1;1rd(!hke Sli.vadro" 

Toren-.ke Skv(ldron 

4. föltonbat 

Frodrikst<td 

� 
lrondho.lm 

Sorgi:mhuM,h (h,,,, 
Mu:J,1.mHkorpt: 

Nordijord,-.ke Nc».j. 
Mu?.k:Jterkorpt: 

Sondfjord-.ke No1,j, 
Mi,1,k<>twkorp-r. 

Hord41ngcrsk,c, Na-.i, 
Mu<;,ketcrkorps 

Sognsk(> No-.j. 
Jcgvtkorp'> 

5. fottortbot 

lrondhjom,..ke 
ir1fbri9 

Ttondhjem:.ke Gev, 
Mv:;:ketl'<rkorp'> 

lnhctrOOsko N-o�j. 
Mvikererkorps 

Romsdo!sko No,-.i
Muikotorkorp-. 

Troodhi�mske Nt:11.j. 
Mu.,l,;m.tarkorp� 



Befälsläget var relativt svagt men dock bättre än i Sverige. Alla fast 
avlönade officerare och underofficerare hade före utnämningen ge
nomgått 3-årig utbildning vid krigsskolan resp. underofficersskolor. 
Av de fast avlönade var endast ett mindre antal i ständig tjänstgöring, 
medan huvuddelen, det s. k. nationale befälet, i regel endast inkalla
des till de ärliga vapenövningarna. Huvudmassan av det lägre befälet 
utgjordes av värnpliktiga. 

Den norska beväpningen var också påtagligt bättre än den svenska. 
Där hade man nämligen under 1840- och 1850-talet beväpnat hela in
fanteriet med bakladdningsgevär eller s. k. kammarladdningsgevär 
konstruerade av den norske kaptenen F. W. Scheel och försedda med 
underliggande slaglås, konstruerade av bössmakaren Gregersen. 

Kavalleriets beväpning bestod, förutom av sablar, av karbiner m/57 
av motsvarande typ som infanteriets kammarladdningsgevär samt dess
utom av revolvrar m/64. 

Artilleriets vapenutrustning var ocksll bättre än den svenska. Den en
ligt ovan på Gardermoen uppsatta fältartilleribataljonens pjäser hade 
sålunda 3 tums räfflade mynningsladdningskanoner m/64. Samman
fattningsvis torde sälunda den norska fältbären 1864 kunna karaktäri• 
seras som en för sin tid ifråga om beväpning modern arme. Dess kva
litativa svagheter, jämförda med samtida preussisk trupp, bestod 
främst i en avsevärt kortare utbildningstid för de värnpliktiga samt 
däri, att huvuddelen av officerare och underofficerare ej var ständigt 
tjänstgörande yrkessoldater. 

Om den svenska flottan är inte mycket att säga annat än att den i 
förhållande till andra mariner var om möjligt mer föråldrad än 
armen. I propositionen till 1862-1863 års riksdag sades det rent ut, 
att "Sverige bland sin sjökrigsmateriel icke ägde ett enda fartyg som 
var stridsdugligt". Amiral Lybeck säger också i "Svenska flottans hi
storia", utgiven 1945: "Aren kring 1860, då den gamla flottan var 
utdömd och övergängsflottan knappast påbörjad, saknade vårt land 
praktiskt taget rörligt sjöförsvar." 

Flottans ängfartyg år 1864 framgär närmare av bilaga 1. Norska 
flottan var i stort sett den svenska lik om ock mindre, vilket framgär 
av bilaga 2. 

I detta krig hade väl dock de svensk-norska flottornas svaghet ej 
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Del av svensk-norska västk11steskadem 1864. I förgm11de11 ångfregatten "Vana
dis" och ånglinjeskeppet "Stockholm". I fonden till vänster skymtar hj11lå11g
korvetten "T hor". 

spelat större roll, då Preussen ännu praktiskt taget saknade flotta och 
den danska flottan ensam var stark nog att säkra herraväldet till sjöss. 

För att "visa flaggan" i Skagerack sammandrogs emellertid en 
svensk-norsk eskader, som i juni 1864 ställdes under befäl av dåva
rande hertigen av Östergötland, sedermera konung Oscar Il. Denna 
eskader, som var helt ångdriven, bestod av 2 linjeskepp, 3 fregatter, 
4 korvetter och 6 kanonbåtar. Den upplöstes redan i juli då det syn
tes klart, att omedelbara fredsförhandlingar förestod. 

En sammanfattning av vad här har sagts, ger först och främst vid 
handen, att Sveriges krigsmakt år 1864 var för svag och föråldrad. 
Tillskottet av den kvalitativt bättre norska förbundskontingenten var 
kvantitativt sett för obetydligt för att ge den gemensamma krigsmak
ten den styrka, som skulle ha erfordrats för att med utsikt till fram
gång sluta upp på Danmarks sida. Det hade behövts starkare krafter 
än våra för att ändra historiens gång det året. Politikerna hade också 
andra realiteter att ta hänsyn till än vår militära svaghet, i första hand 
stormakterna Frankrikes, Englands och Rysslands inställning till kriget. 
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Avslutningsvis må tilläggas, att året 1864 i själva verket markerar 
inte blott en bottenpunkt, utan även en vändpunkt för det svenska 
försvaret. Redan året därpå började bakladdningsgevär typ Reming
ton m/63 - ett utmärkt gevär för sin tid - att införas. Vidare till
kom då räfflat artilleri och samtidigt fick flottan sitt första pansrade 
fartyg. De värnpliktigas militära värde blev dock större först 1892, då 
utbildningstiden utsträcktes till 90 dagar, och icke förrän 1901 slopa
des indelningsverket. Vägen upp från bottenläget 1864 var sålunda 
både lång och knagglig. 

7 81 



Bilagct 1 
SVENSKA FLOTTANS ANGFARTYG 1864 

Fart 
Antal kanoner Tonnage knop Anm. 

Änglinjeskepp 

Carl XIV Johan 1824 681 2600 6,5 Skruvlinjeskepp 

1854 600 hkr 
1 54 st 24 pund 
24 st 36 pund 
4 st bombkanoner 

Stockholm 1856 66 2850 Skruvlinjeskepp 

350 hkr 

Ängfregatter 

Vanadis 1862 16 2200 11,5 400 hkr 

Äng korvett Skruv ångkorvett 

Gefle 1848 8 1278 9 300 hkr 

Angskonerter 

Orädd 1853 10 810 

Thor 1841 8 1068 220 hkr (Hjul) 

Valkyrjan 6 409 140 hkr 

Angslupar 

(2. kl. kanonbåtar) 2 7,5 linjers 

Svensksund 1856 bomb 200 8 60 hkr 

Carlsund 1860 2 " " " " 

Motala 1860 2 " " " " 

Aslög 1861 2 " " " " 

Astrid 1861 2 " ,, ,, " 

Ingegerd 1862 2 " " ,, " 

Sigrid 1862 2 
" " ,, " 

Gunhild 1862 2
,, " " ,, 

Alfhild 1863 2 " " ,, " 
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Bilaga 2 
NORSKA FLOTTANS ANGFARTYG 1864 

Kanoner I Tonnage 
Fart I
knop Anm. 

A11gfregc11ter 

Kong Sverre 1860 501 3475 12 Skruvfregatt 500 
hkr 
1) 34 st 60 pund
12 st 30 pund
4 st räffl. 24 p.

St. Olaf 1856 37 2267 7,1 Hjälpmaskin 150 
hkr 

A11gkorvetter 

Nordstjernan 1862 15 1632 10 Täckt batteri 250 
hkr 

Nornen 1855 28 959 7 80 hkr 

Nidaros 1851 6 950 8,3 200 hkr 

A11gsko11erter 

Alfen 1857 6 350 4 20 hkr 

Nordkap 1840 2 500 8,7 Hjul 120 hkr 

Gyller 1847 2 255 8 80 hkr 

Gler 1849 2 255 7,8 80 hkr 

Ogir 1852 2 350 8,4 Hjul 80 hkr 

Vidar 1853 2 232 8,9 Hjul 80 hkr 

A11gkc111011båtc1r 

Rjukan 1860 3 192 10 60 hkr 

Sarpen 1860 3 192 10 " 

Glommen 1863 3 280 9 " 

Longen 1863 3 9 " 
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S111nmary 

When war broke out in 1864 hetween Denmark and Austria-Prussia puhlic 
opinion in Sweden-Norway was entirely pro-Danish and powerful circles de
manded military intervention to aid the Danes in their struggle. King Charles 
XV had even promised such assistance. The Government of the day, however, 
opposed this, Its real reason for this must have been the military weakness of 
the Federal Monarchy at that time. This, however, could not be publicly revealed 
to the wotld, resulting in a persistent and widespread opinion among the Danes 
that their country had been left in the lurch by their fellow-Scandinavians. 

This essay gives an account of the fighting forces then at the disposal of the 
Federal Monarchy. From this it appears that the Swedish army of the time was 
relatively weak numerically. Its quality left still more to be desired. Its equipment 
was very obsolete. Tims the infantry was provided only with the muzzle-loa
ding guns. As a result of the army's recruiting system, the average age of the 
troops was 35 in the case of privates in the infantry and 44 years in the case 
of corporals. This was rendered still more serious because of the Prussian 
adoption of the quick-firing breech-loading rifle, which necessitated an ad
vance under fire in the form of short charges something that the majority 
of Swedish soldiers could not have executed. 

The Norwegian Federal Contingent was of superior quality, thanks to its 
recruitment of youthful conscripts equipped with breech-loading rifles and 
cannons with rifled bores. The troops' training period was, however, very brief 
and the total force that could have been transferred to Denmark would have 
been very small. 

As far as the navies were concerned, conditions were on the whole of a si
milar character, but this would, however, have been of minor i.mportance 
since the Danes themselves were able to retain command of the sea throughout 
the entire war. 

Tlms there can be no doubt that there were very obvious and weighty rea• 
sons for the refusal of the Swedish Government to render active assistance to 
their Danish kin in 1864. 
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BISMARCK OCH DE SVENSKA KRIGS

F ANGARNA 1864 

Av HERMAN MuLLERN 

På själva julafton 1863 ryckte tyska trupper in i Holstein, som utan 
strid utrymdes av danskarna. I Danmark betraktade man inte denna 
inryckning av främmande trupp som krigsorsak, men den 18 januari 
1864 överlämnade de preussiska och österrikiska sändebuden i Kö
penhamn till den danska regeringen ett ultimatum med krav på den 
s. k. novemberförfattningens upphävande. Svar begärdes inom två da
gar. Om detta blev nekande, skulle Slesvig tagas i pant för uppfyllan
det av de allierades fordringar. Samma dag (18 januari) gav den
danska regeringen ett avböjande svar, och därmed var kriget ett fak
tum.

Den svenska regeringen kunde av politiska och militära skäl inte 
engagera landet i den väpnade konflikten. Den i Sverige starka stäm
ningen för Danmarks sak ledde dock till att många befälspersoner vid 
den svenska krigsmakten och ett stort antal civila begav sig till Dan
mark och lät enrollera sig vid danska krigsförband. Under tidsperio
den 15 januari-7 maj 1864 biföll svenska regeringen tjänstledig
het, varierande mellan 1 år och 6 månader, för 50 officerare, 7 under
off icerare, 8 underbefäl och 3 volontärer på aktiv stat. Den sålunda 
beviljade ledigheten motiverades bl. a. med att vederbörande befäls
personer skulle få tillfälle att i en mot Sverige vänligt sinnad stats 
(Danmark) arme deltaga i krig och samla erfarenheter, vilka sedan 
skulle nyttiggöras i den svenska krigsmakten. Huvuddelen av office· 
rama kom från infanteriet, och de flesta regementen var företrädda. 
Fyra stycken var kavallerister och två artillerister, en tillhörde ingen
jörtrupperna och tre kom från flottan. 

På grund av en överenskommelse mellan de svenska och preussiska 
regeringarna (varom mera nedan) bifölls efter den 7 maj inga fler 
ansökningar om tjänstledighet för krigstjänstgöring i den danska krigs
makten. 
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Såsom frivilliga officerare i dansk tjänst kom att deltaga svenskt 
befäl och civila till följande antal: 

officerare på aktiv stat vid armen 50 st. 
officerare på aktiv stat vid flottan 3 
f. d. officerare ur armen 7 
kadetter från Karlberg 2 
fanjunkare på aktiv stat 2 
civila 6 
utan känd bakgrund 5 

Summa 75 st. 
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Strövk!/re11s 1. ko111pa11i 1864. 

Fördelningen av dessa och övriga svenska frivilliga framgår av bi
laga 1. Av de svenska officerarna var den mest kände löjtanten vid 
Kalmar regemente och sedermera generalstabschefen baron Httgo Raab. 

Han tjänstgjorde till en början i det danska överkommandot men orga
niserade i slutet av mars ( 1864) tillsammans med danske kaptenen 
Aarö den av danskar, norrmän och svenskar sammansatta s. k. Ströv
kåren, i vilken Raab till krigets slut förde befälet över det ena av de 
i kåren ingående tvenne kompanierna. Av övriga svenska frivilliga 
kom närmare en tredjedel att ansluta sig till Strövkåren. 
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Av de frivilliga svenska officerarna stupade 3, sårades 4, därav 2 
dödligt, och tillfångatogs 9 st. 

Befäl på stat och f. d. befäl samt meniga vid svenska armen ut· 
gjorde inte mindre än 71 st. av de frivilliga. På grund av sin kvali
ficerade militära utbildning torde denna kategori frivilliga ha fått god 
användning när det gällde att fylla befälsvakanserna vid de danska 
krigsförbanden. 

Om huvuddelen av de frivilliga är intet känt ifråga om föregående 
militär utbildning. Man vågar kanske dock förutsätta, att den inte va· 
rit alltför omfattande, i vissa fall kanske helt obefintlig. Av de sam
manlagt 3 5 7 st. svenska frivilliga, vilka i dansk krigstj änst hade pla · 
cerats såsom underofficerare, underbefäl och meniga, tjänstgjorde 4 
som övervaktmästare och 10 som vaktmästare vid kavalleriet, 7 st var 
kommando-sergeanter, 32 sergeanter, 1 furir, 43 korpraler och kon
staplar, 28 underkorpraler och 230 meniga. 

Många olika yrkesgrenar var företrädda bland de frivilliga. Man 
fäster sig emellertid vid att "lärda" eller "bildade" yrken var svagt 
representerade. Av studerande fanns 11 st., därav 2 teknologer. Tjän
stemän och motsvarande var heller inte många. Det övervägande an
talet frivilliga kom från bokhållare· och hantverksyrken; bland de se
nare förekom ett stort antal gesäller. 

Ett litet antal svenska läkare samt medicine kandidater och medicine 
studerande begagnade tillfället att skaffa sig praktiska erfarenheter om 
krigssjukvård i Danmark. Kandidaterna ( 6 st.) och studerandena 
( 2 st.) tjänstgjorde som underläkare på olika håll, bland annat vid 
fältambulanser, lasarett och ombord på den danska flottan. 

Sex stycken regements- och bataljonsläkare samt överkirurgen vid 
Serafimerlasarettet i Stockholm, professor C. G. Santesson, tjänstgjorde 
under längre eller kortare tid - utan avlöning och fast anställning 
dels vid de danska fältambulanserna, dels vid lasaretten på Als. 

* 

Av de svenska och norska frivilliga råkade sammanlagt ett 20-tal i 
tysk fångenskap. Detta ledde till diplomatiska förvecklingar mellan 
regeringarna i Preussen och Sverige, men också till en konflikt mel
lan den preussiska politiska och militära krigsledningen. 
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Preussens sändebud i Stockholm, von Rosenberg, rapporterade den 
13 april till utrikesdepartementet i Berlin, att det svenska krigsmini
steriet fortsatte att bevilja ledighet åt officerare, som önskade att så
som frivilliga träda i dansk krigstjänst. De erhöll i flertalet fall ett 
års ledighet men med det förbehållet att de, om så krävdes, omedel · 
bart skulle återvända hem till Sverige och sina respektive regementen. 
I rapporten namngav von Rosenberg 33 st. av de svenska officerarna. 

Vad som framför allt väckte förbittring inom den preussiska fält
armen och dennas högsta ledning var den s, k. Aaröska Frikåren. 
Denna utgjordes som sagt av två kompanier, av vilka det ena under 
befäl av den svenske generalstabsofficeren Hugo Raab till övervägande 
del hade rekryterats med svenska frivilliga. Strövkåren hade bl. a. 
natten 10-11 april, då det rådde djupt mörker och tät dimma, över
raskande landstigit vid Kirkeby och anfallit en där grupperad preussisk 
ulanpostering, som togs tillfånga. Om de svenska frivilliga i Ströv· 
kåren skrev den 12 maj den tyska Kret1zzeitm1g följande: "Efter· 
som vi inte befinner oss i krig med Sverige är det tvivelaktigt, huru
vida dessa frivilliga, om de skulle tillfångatagas, överhuvud taget kan 
göra anspråk på att bli behandlade som militära krigsfångar." Man 
vågar kanske förmoda, att detta knappast förtäckta hot om repressalier 
hade varit i säck innan det kom i påse, eftersom tidningen ifråga var 
huvudorgan för ledande preussiska kretsar. 

När det allierade (preussisk-österrikiska) överkommandot fick 
rapport om överfallet vid Kirkeby, hade det redan flera bevis för att 
svenskar kämpade i den danska armen. Den 14 april kunde prins 
Friedrich Karl, som då var chef för preussiska 1 :a armekåren, med
dela fältmarskalken W rangel, att vid Dybböl hade tillfångatagits en 
korpral i dansk uniform, vilken uppgett sig tillhöra det svenska 21 :a 
regementet ( d. v. s. Närkes regemente) . En vecka senare infördes till 
fästningen Spandau fyra svenska (aktiva) officerare, vilka även de 
hade tagits till fånga vid Dybböl. Det var underlöjtnanterna Fahne· 
hjelm, Holmertz! Sparre och Akerhjelm. Enligt egen utsago hade de 
erhållit avsked på ett år från sina ordinarie tjänster i den svenska 
armen för att såsom frivilliga tjäna i den danska fältarmen. De hade 
inte avlagt någon trohetsed till danske kungen och kvarstod alltjämt 
i den svenska armen. I Preusstn trodde man sig veta, att svenska mili
tärer och civilpersoner alltjämt begav sig till Danmark för att gå i 
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dansk krigstjänst, även om detta inte skedde under medverkan av Sve· 
riges regering. Det hade på många håll i Sverige organiserats kommit
teer för att taga hand om dem som önskade resa till Danmark som 
frivilliga, för att på allt sätt hjälpa dem och underlätta deras resor 
m. m. Det förekom även, att svenska off icersfrivilliga understöddes
med pengar till utrustning och resor m. m. När von Rosenberg för
hörde sig i dessa frågor hos den svenske utrikesministern, greve Man
derström, hade denne svarat honom, att den svenska regeringen vis
serligen skulle kunna kalla hem officerarna från Danmark men att
en dylik åtgärd av flera skäl inte var lämplig, framför allt på grund
av kungens inställning i saken.

När de allierades trupper år 1864 övergick Eider var faran för ett 
svenskt militärt ingripande i kriget inte särskilt påtaglig, men på grund 
av Sveriges labila hållning ifråga om ett krigsdeltagande krävdes det 
från preussisk sida, att man inte gick alltför bryskt eller bröstgänges 
tillväga, detta så mycket mera som Preussen till sjöss var underläg· 
set både den danska och den svenska flottan. När därför Bismarck 
fick rapport om de tillfångatagna svenskarna, lät han sina juridiska 
sakkunniga i utrikesdepartementet utreda krigsfångefrågan. Resulta· 
tet av denna undersökning blev, att man varken kunde anse eller be· 
handla de svenska fångarna som "franc-tireurer", utan de måste kunna 
ställa välgrundade anspråk på en behandling enligt gällande mellan· 
folklig rätt. Bismarck nöjde sig emellertid inte härmed utan anmodade 
även justitieministern att yttra sig i saken. Denne påpekade liksom 
de sakkunniga under hänvisning till folkrättsliga auktoriteter, att 
alla förutsättningar saknades för ett straffrättsligt förfarande mot de 
fångna svenska officerarna. Frågan kunde och borde bedömas endast 
ur folkrättslig synpunkt. Att frivilliga från ett neutralt land deltog i 
krig kunde inte anses vara något brott mot neutraliteten. De svenska 
officerarna måste därför behandlas på alldeles samma sätt som till· 
fångatagna danskar. 

Sedan Bismarck den 3 maj hade föredragit ärendet för Wilhelm I 
och försäkrat sig om dennes helhjärtade stöd, formulerade han själv 
den handling, som skulle överlämnas i Stockholm till den svenske utri
kesministern. Han skrev: "Den preussiska regeringen har med pinsam 
överraskning måst fastställa, att svenska officerare kämpa i fiendens 
led och i dansk uniform utan att ha upphört att tillhöra den svenska 
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Strö-vkårem första Hppscitt11i11g a-v svenskar och 11orr111ci11. 

armen. Detta förhållande överensstämmer inte med hållningen hos en 
neutral och vänskapligt sinnad stat. Den preussiska regeringen vet 
:innu ej, vilken ställning dessa officerare ha i den danska armen och 
om de för framtiden ha anslutit sig till densamma. Men i varje fall 
anser den deras närvaro i fiendens led och den aktiva del som de 
taga i striderna mot de preussiska trupperna såsom icke varande i 
överensstämmelse med de lagar och bruk, som reglera neutrala staters 
uppträdande." Bismarck uppdrog åt von Rosenberg att framföra dessa 
synpunkter för Manderström och samtidigt göra honom uppmärksam 
på det inflytande som dessa förhållanden i framtiden kunde komma 
att få för Sverige och Preussen och på krigföringen i allmänhet. Följ
den av denna demarche blev, att Manderström lät Sveriges sändebud 
i Berlin (Järta) lämna Bismarck lugnande förklaringar, vilka gav ut-
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tryck för en önskan om att frågan skulle lösas. Enligt Bismarcks egen 
framställning gick dessa förklaringar ut på, "att det i Sverige sedan 
länge varit vanligt att ge många armeofficerare tjänstledighet för att 
de tillfälligt och för sin egen utbildning skulle kunna träda i främman
de krigstjänst utan att man därvid gjorde någon åtskillnad mellan olika 
stater. Att dessa tillstånd på sista tiden främst gällt inträde i dansk 
tjänst bottnade i naturliga förbindelser mellan de båda folken. Den 
svenska regeringen hade med hänsyn till Preussens demarche nu beslu
tat att inte så länge kriget pågick meddela några ytterligare tillstånd 
till inträde i dansk krigstjänst. Men att återkalla redan beviljade ledig
heter och hemkalla de nu i dansk tjänst varande var inte möjligt." 
För att bevara sin neutrala status och i handling visa sin vänskap
liga inställning gentemot Preussen hade den svenska regeringen också 
redan inhiberat ett flertal danska krigsmaterielbeställningar hos en del 
svenska industrier och företag. På detta svarade Bismarck, att "vi måste 
uppfatta det som ett bevis på en fientlig inställning, när den svenska 
regeringen tillåtit så många svenska officerare att gå i dansk krigstjänst, 
och att vi vid lämpligt tillfälle skall komma ihåg saken." Ett utvid
gande av kriget genom Sveriges ingripande på dansk sida med de 
oöverskådliga konsekvenser som kunde bli en följd därav i Europa 
ville Bismarck under alla förhållanden undvika. "De nu rådande poli
tiska förhållandena gör det önskvärt att lokalisera kriget så mycket 
som möjligt", skrev han den 24 juni till kungen. 

När avslutandet av ett vapenstillestånd skedde den 12 maj, kom 
frågan om de svenska krigsfrivilliga att skjutas något i bakgrunden. 
Några direkta skäl att nu befatta sig med densamma förelåg inte, men 
den allmänna meningen var dock på sin vakt. På grund av en rapport 
från Haderslev den 13 maj, att även under vapenvilan vissa förbe
redande åtgärder mot de svenska "fribytarna" skulle vidtagas, anmärk
te Krettzzeittmg, sannolikt inte utan att ha haft kontakt med det preus
siska högkvarteret: "Det skulle kunna gå illa för de svenska björnjä
garna ("Bärenjägern"). I händelse att de togs tillfånga skulle man 
förmodligen och med rätta göra processen kort med dem." Här offent
liggjordes alltså redan de krigsrättsliga domar, som prins Friedrich 
Karl nästan två månader senare, mot Bismarcks votum, ville genom
driva. 

Kort innan fientligheterna återupptogs den 27 juni lät Bismarck 
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sändebudet von Rosenberg i Stockholm på nytt göra föreställningar 
i saken. Sådant var läget, när preussarna bland de på Als tillfångatagna 
åter fann svenska medborgare. Förbittringen bland de preussiska trup
perna blev stor. I den här tidigare nämnda tyska tidningen skrevs det 
den 5 juli: "Bland de på Als tillfångatagna officerarna och solda
terna befinner sig för övrigt åter många av svensk nationalitet som 
tycks anse kriget vara nägot slags sport, liksom de medborgare i den 
visserligen bara med munnen fruktansvärda svenska frikåren. Emeller
tid kommer dessa dilettanters lust att fortsätta sitt folkrättsvidriga före
havande nog snart att upphöra, då H. K. H. överbefälhavaren inte 
längre kommer att betrakta dem som krigsfångar, om de faller i hans 
händer, utan redan har utfärdat en armeorder, enligt vilken de nu och 
framdeles tillfångatagna främmande medborgare, som inte kan bevisa 
sin absoluta tillhörighet till den danska armen, kommer att ställas 
inför kdgsrätt och bestraffas med största stränghet. Eftersom de allie
rade inte befinner sig i krig med konungariket Sverige, så är dessa 
s. k. frivilliga helt enkelt rövare och kommer säkert att bli behandlade
som sådana, om de inte snart ser sig om efter någon annan sysselsätt
ning." Den av tidningen omnämnda ordern hade i själva verket ut
färdats av prins Friedrich Karl den 2 juli från högkvarteret i Apenrade.
Det hette i densamma: "Eftersom de allierade makterna inte befinner
sig i krig med Sverige, skall svenska medborgare som deltar i fient
ligheterna inte betraktas som krigsfångar utan ställas inför krigsrätt."
Tre svenska officerare och tvenne meniga hade såsom en direkt
följd av denna order häktats och avvaktade krigsrätt. I en rapport till
kungen den 3 juli motiverade Moltke dessa åtgärder med att "den
svenska frikåren fortsatte sin verksamhet utmed kusterna." Men Bis
marck hade redan, som vi sett, godtagit den svenska regeringens för
klaringar om än med uttalande av ett visst hot i framtiden.

Genom den utfärdade armeordern kom nu frågan med en gång i 
ett nytt läge. Bismarck lät meddela högkvarteret, att han hyste en 
mot detta avvikande uppfattning och att hans syn på saken grundade 
sig pä folkrättsliga regler. Högkvarteret framhärdade emellertid i sitt 
ståndpunktstagande, varför Bismarck vände sig till konungen och för
mådde densamme att tillställa högkvarteret ett telegram av innehäll 
att eventuellt redan av krigsrätt avkunnade dödsdomar mot fångna 
svenskar inte fick verkställas utan att kungens medgivande inhäm-
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tats. Bismarck ville av både folkrättsliga och politiska skäl förhindra 
krigsrättsdomar. På kungens befallning framförde han redan den 6 
juli i en längre skrivelse till prinsen-överbefälhavaren sina synpunkter 
på hela frågan. Men på armehåll vidhöll man hårdnads:at sin uppfatt
ning och ansåg det vara nödvändigt att statuera ett exempel på de till
fångatagna svenskarna. Bismarck tvingades därför att på nytt ingripa. 
Det skedde den 8 juli genom en skrivelse till kungen, i vilken han 
ännu en gång framförde sina synpunkter och sin bestämda uppfatt
ning. Samtidigt ingav prins Friedrich Karl en längre skrivelse till kung
en innehållande de militära synpunkterna på frågan. 

För Bismarck blev det emellertid en enkel sak att vederlägga de 
militära synpunkterna, enligt vilka de svenska frivilliga vore att anse 
som "franc-tireurer". Den 11 juli meddelade han sålunda kungen, att 
"det är redan klarlagt att de svenska militärernas deltagande i kriget 
skedde med den svenska regeringens tillstånd. Därför saknar de av 
högkvarteret framförda synpunkterna på behandlingen av de svenska 
krigsfångarna all relevans. De skall tvärtom behandlas som alla andra 
krigsfångar enligt folkrättsliga regler. De svenska militärerna i den 
danska armen är och förblir soldater, som i ärlig strid med vapen i 
hand har tagits tillfånga. Deras tillhörighet till den danska armen, 
deras egenskap av reguljära militärer och inte "franc-tireurer" vilar 
folkrättsligt därpå, att den danske kungen har upptagit dem i sin arme. 
Endast om de kan beträdas med att utan den danske kungens auktorisa
tion uppträda på egen hand som fribytare kan de ställas utanför kri
gets lagar." 

Bismarck övertygade konungen om att det var absolut nödvändigt 
att tillställa överbefälhavaren, prins Friedrich Karl, en skrivelse, i vil
ken han befalldes att återkalla sin order om behandlingen av de sven
ska krigsfångarna. En sådan skrivelse avläts också den 12 juli. Kungen 
förklarade sig häri dela prinsens uppfattning, att man med största all
var måste handlägga frågan om de svenska krigsfångarna. Den sven
ska regeringen hade emellertid förklarat att de svenska militärerna 
hade fått tillstånd att deltaga i kriget för att skaffa sig krigserfaren
het. Hela frågan skulle därför i fortsättningen handläggas av de be
rörda regeringarna, och de svenska fångarna måste enligt folkrättens 
lagar behandlas som vanliga krigsfångar, ty, skrev kungen, "jag vill 
att min arme i vad rör krigsbruk och folkrätt hellre går för långt i 
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Svenska officerare vid Strövkårem 1. kompani. 

ridderlighet än att den skall utsättas för misstanken att bruka våld." 
Innan den svenska regeringen hade givit honom godtagbara förkla
ringar ville kungen emellertid inte helt ignorera förfarandet mot de 
svenska krigsfångarna. Tills man fått klart besked om i vilken form 
den danske konungen meddelat dem auktorisation för inträde i den 
danska armen, skulle de svenska fångarna hållas åtskilda från de 
danska i fästningarna Graudenz och Spandau. 

Efter denna kungaskrivelse kunde prinsen inte längre vidhålla sin 
uppfattning. Men han fick nu en möjlighet att "rädda ansiktet". Un
der hänvisning till de mellan de preussiska och svenska regeringarna 
inledda diplomatiska förhandlingarna utgav han från Apenrade den 
15 juli en ny armeorder av innehåll, att de svenska krigsfångarna skul
le avskiljas från de danska, samlas i Flensburg och föras till Graudenz, 
där de skulle avvakta vidare åtgärder. 

Det var den s. k. Strövkåren som framför allt hade varit en nagel 
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i ögat på de preussiska militärerna. Man lyckades dock aldrig bevisa 
att densamma skulle ha varit ett "franc-tireur' -förband. Tvärtom fram· 
lades sedermera klara bevis för att Strövkåren utgjort ett reguljärt 
danskt armeförband. 

Slutet på affären blev, tack vare Bismarcks ingripande, att saken 
löstes enligt gällande folkrättsliga bestämmelser och till alla parters 
belåtenhet. Att Bismarck så starkt engagerat sig i denna fråga bott
nade naturligtvis ytterst i politiska bedömanden. 

* 

Som ett exempel på httl' de svenska krigsfångarna behandlades må 
här avslutningsvis återges vad menige vid danska 2: a infreg Km1t 
Anjott hade att berätta efter sin återkomst till Sverige ur fångenska
pen. 

Under reträtten efter stormningen av Dybbölskansarna den 18 april 
blev Anjou tillfångatagen, då han försökte hjälpa en sårad landsman. 
Anjou skriver bl. a. följande: "Under slag av sabelklingor, knuffar 
och sparkar avfördes vi till Graasten och därifrån till Flensburg, dit 
vi anlände på kvällen. Utan att veta var vi skulle inkvarteras gjordes 
halt på en gata, varest de välvilliga invånarna ville giva oss mat och 
dryck, men hindrades därifrån av ulaner, som med dragna sablar redo 
omkring oss. Av trötthet nedlade vi oss på gatan, och efter några tim
mars förlopp iordningställdes en kyrka i vilken vi inkvarterades för 
natten." 

Från Flensburg skedde resa med järnväg över Hamburg, Berlin 
och Breslau till fästningen Cosel. Vistelsen där, skriver Anjou vidare, 
blev icke avundsvärd. "Vi voro inlogerade i blockhus eller kasemat
ter, bestående av tegelvalv med golv av samma ämne. Vi lågo på brit
sar, som om dagarna hopslogos mot väggarna och om nätterna voro 
försedda med en tunn halmmadrass, en halmkudde, ett lakan och en 
filt. Vi arbetade flera timmar dagligen och höllos därunder i sträng 
tukt. 2 gute groschen ( = 22 öre i svenskt mynt) bestods oss i dagligt 
gage, därav 1 groschen och 7 pfennig avdrags för maten, som ena da
gen bestod av ärter med lite potatis och en bit fläsk om 1 ½ kubik
tum, andra dagen av en lika stor bit kött med risgryn och potatis, 
kokt i vatten, frukost och kvällsvard av blott bröd, till vilket vi nå
gon gång kunde tigga oss litet salt. Nervfebrar grasserade bland fång-
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arna. Vi svenskar voro särdeles hatade av preussarna och kallades 
allmänt "verdammte Schweden" såväl av befäl som meniga. Den 18 
juli förflyttades jag och de vid Als tagna fångarna till Krems i nedre 
Österrike. Vid Oderberg i österrikiska Polen blevo vi av ortens befolk
ning rikligen trakterade. Den 19 kl. 12 f. m. anlände vi till Wien, in
kvarterades där i en snygg kasern och bespisades, 6 man vid varje 
bord, ordentligt på tallrikar, försedda med kniv och gaffel, något som 
aldrig bestods i Cosel, där maten hälldes i en lerskål eller järnbunke. 
Sedan vi ätit middag och snyggat oss litet erhöllo vi tillåtelse att bese 
staden, och överallt blevo vi bemötta med välvilja och till och med 
på flera ställen undfägnade med vin, vetebröd och cigarrer. 

Den 20 juli anlände vi till Crems. - Här blevo vi inlogerade i ljusa, 
glada och trevliga rum. Varje man hade sin järnsäng, en tjock halm
madrass med kudde, tvenne lakan och en filt. Maten lagade vi själva 
i stora kittlar för 25 man, men erhöllo även här blott ett mål om da
gen, nämligen middag; till övriga måltider blott bröd, samt 6 kreutzer 
i pengar om dagen. Den som kunde ett yrke fick taga plats däruti. 
Jag tog plats hos en boktryckare, emedan intet arbete i bokbinderi, 
det yrke jag lärt, fanns att få. 

Den 14 augusti fingo vi order att hålla oss marschfärdiga för att 
följande dag hemförlovas. KL 3 f. m. den 15 stodo vi uppställda på 
torget, då en österrikisk musikkår uppmarscherade och ställde sig i 
vår tät. Österrikarna tyckte mycket om de danska nationalsångerna 
men voro förbjudna att under vår närvaro spela sådana, troligen för 
att ej väcka vår hemlängtan. Men så snart vi gått ombord på det 
ångfartyg, som skulle föra oss vidare, uppstämde musiken på stranden 
den danska sången "Den gang jeg drog avsted." - Vi avreste således 
den 15 augusti från Crems och togo vägen över Wien, Breslau, Posen, 
Stettin och Svinemi.inde. Här måste vi innan vi gingo ombord på sven
ska ångaren Chapman, som skulle föra oss över till Köpenhamn, av
lägga löfte att ej mer ingå i danska armen, ifall kriget bleve fortsatt, 
med hotelse att om vi i sådant fall ånyo blevo fångna, vi utan pardon 
skulle skjutas." Så långt Anjou. 

Det finns också andra svenska fångar, som vittnat om den stora 
olikheten i behandling som vederfors dem av preussarna och öster
rikarna. 
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Bilaga 1

DE SVENSKA FRIVILLIGAS FÖRDELNING P A TRUPPSLAG M.M. 

SA MT DERAS GRADER I DEN DANSKA AR MEN 
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Strövkå,ren ......... - - 3 4- 2 2 2 1 7 23 90 134 
Infanteriet ......... - 1 21 40 - - 3 26 - 17 3 119 228 
Kavalleriet ......... - - 2 1 4 8 - - - 8 1 5 29 
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Bilaga 2
I KRIGET STUPADE, DÖDLIGT SÅRADE, SÅRADE OCH TILLFÅNGA-

Namn Indersson 
njou, Z F .schan, Z F erzelius, H \V L etzholz, C oldt, 0 rnberg, C A itckström, L Jronhjelm, A R, kström, R E lgström, C G 
riksson, C Jalmehjelm, H wriigerhjelm, C M ,ripensköld, C R ·ullberg, C R:iransson, G R,1mmarström, G 
·1)1mertz, ARorn, H von1hansson, J \'{f ihlman, HMI i nteberg, R afn<lrring, C. H. vonindblad, P F Chl!ndegren, J S G.1ndström, L A ordenfalk, 0 \V C J ttinger, J A 
tlme, A W ,ttersson, J E ms, C L,sell, 0 E iing, CA ndström, E T ,cirre, H C enmark, s'adholm, P A 'ester, A E ';\llgren, R ,erhjelm, K W H1rvall, E 

TAGNA SVENSKA FRIVILLIGA 

I dansk tjänst Grad I Menig 
Menig Prem. löjt Sek. löjt Prem. löjt Underkorpral Korpral Sergeant Sergeant Menig Komm. serg 
:Menig Sek, löjt Korpral Menig Korpral Korpral Korpral Sek. löjt Sek. löjt Menig Prem. löjt Prem. löjt Sek. löjt Menig Sek. löjt Sergeant Sek. löjt Korpral Sek. löjt Menig Sek. Iöjt Sergeant Korpral Korpral Sek. löjt Menig Menig Sek. löjt Korpral Sek, löjt Menig 

Förband 
Strövkårens 2. komp2. infreg17. infreg 3. infreg 

l. infregI. infregStrövkåren10. infreg 5. infreg 
1. infreg 4. fästn.komp

Strövkåren 9, infreg 17. infreg 3. fästn. komp6, fästn, komp2. infreg2. fästn. komp2. infreg17. infreg
l. infreg4. infreg4. infreg22. infreg5. infreg22. infregFästn. art3, infreg

10. infreg5. infreg4. infreg20. infreg4. fältbatt5. infreg4. fästn. komp17. infreg2. infreg2. infreg10. infreg5. infreg2. infreg20 .. infreg

!Datum Sårad vid 
18/4
18/413/4 Dybböl 29/6 3/7 
3/7 Lundby 
18/4 Sönderba!le 13/4 Dybböl 
13/4 3/7 5/4 Dybbö! 29/6 Als 18/4 Sönderballe 18/4 18/4 29/6 29/6 28/3 29/6 18/4 18/4 
3/7 Lundby 29/6 29/6 18/4 29/6 18/4 18/4 18/4 Dybböl 29/6 29/6 Als 29/6 18/4 18/4 29/6 29/6 18/4 18/4 Dybböl 18/4 29/6 29/6 Als 18/4 18/4 

I Tillfånga• I Stupad ( död! igt sårad) tagen vid vid 
Sönderballe 

Dybböl 
Als Lundby 

Dybböl Lundby 

Dybböl Dybböl Als Als Dybböl 
Als Dybböl Dybböl 

Als Als Dybböl Als Dybböl Dybböl 
Als Als 
Als Dybböl Dybböl Als Als Dybböl 
Dybböl 
Als 

Als Dybböl Dybböl 



Bilaga 3 

VISSA PERSONUPPGIFTER OM DE SVENSKA FRIVILLIGA 

Löjtnanten vid Kronobergs regemente (Premierlöjtnant vid danska 17. in
fanteriregementet) Z. F. Aschan deltog i försvaret vid belägringen av Dybböl
ställningen. Han sårades den 13 april men återkom i tjänst och deltog i för
svaret av Dybbölsskansarna vid fiendens stormning den 18 april. 

F. d. löjtnanten vid Jönköpings regemente (Sekondlöjtnant vid danska 3. in
fanteriregementet) H. W. S. Berzeli11s deltog med tapperhet i striden på Als 
den 29 juni, då han stupade. 

Löjtnanten vid Livbeväringsregementet (Premierlöjtnant vid danska 1. infan
teriregementet) P. J. C. Betzholz deltog med utmärkt tapperhet i affären vid 
Lundby den 3 april, varvid han blev dödligt sårad. Han avled på lasarettet i 
Hobro den 28 juli. 

Löjtnanten vid Hälsinge regemente (Premierlöjtnant vid danska 10. infante
riregementet) C. T. A. Björck deltog med utmärkelse i striden om Dybbölskan
sarna den 28 mars, i försvaret av desamma under belägringen samt i striden 
på Als den 29 juni. Han utnämndes den 5 maj såsom förste svenske officer 
till riddare av Dannebrogsorden. 

Underlöjtnanten i armen (Sekondlöjtnant vid danska 9. infanteriregementet) 
H. W. Fahnehjelm tillfångatogs då han deltog i försvaret av Dybbölskansarna 
vid stormningen den 18 april. 

Samma öde drabbade underlöjtnanten vid Älvsborg regemente (Sekondlöjt
nant vid danska 2. infanteriregementet) A. R. Holmertz. 

Kadetten vid Krigsakademin på Karlberg (Sekondlöjtnant vid danska 17. in
fanteriregementet) H. von Horn deltog i försvaret av Dybbölställningen såväl 
under belägringen som vid stormningen den 18 april, då han efter ett tappert 
försvar i skans Nr VIII togs tillfånga. 

Löjtnanten vid Bohusläns regemente (Premierlöjtnant vid danska 4. infanteri
regementet) H. 1vI. Kihlman deltog i förpostfäktningen framför Dybböl den 17 
mars, i försvaret av Dybbölställningen under dennas belägring, samt i striden 
på Als den 29 juni, då han blev tillfångatagen. 

Tillfångatagen i striden på Als blev även löjtnanten vid Smålands Grenadjär
bataljon (Premierlöjtnant vid danska 4. infanteriregementet) R. af Kli11tebe,-g. 

Underlöjtnanten vid 1. Livgrenadjärregementet (Sekondlöjtnant vid danska 22. 
infanteriregementet) G. H. von K11orri11g deltog med utmärkelse i Dybbölställ• 
ningens försvar under stormningen den 18 april, då han stupade. 

Underlöjtnanten vid Hallands infanteribataljon (Sekondlöjtnant vid danska 
22. infanteriregementet) J. S. G, Ltmdegren erhöll vid försvaret av Dybbölställ
ningen den 18 april flera sår, föll i fiendens händer och fördes till Stenderups
preussiska fältlasarett, där han avled den 27 april.
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Underlöjtnant vid 2. Livgrenadjärregementet (Sekondlöjtnant vid danska 3. 
infanteriregementet) 0. JJ1/. C. J. Norde11falk deltog med utmärkelse i förpost
fäktningen den 16 mars samt i försvaret av Dybbölställningen såväl under be
lägringen som vid stormningen den 18 april då han sårades. Han fördes till 
Köpenhamn och vårdades där till i mitten av juni, då han åter inställde sig vid 
sitt regemente på Als, där han deltog i striden den 29 juni. 

Underlöjtnanten vid 2. Livgrenadjärregementet (Sekondlöjtnant vid danska 5. 
infanteriregementet) A. Jl7. Palme deltog i striden på Als den 29 juni, då han 
sårades och blev tillfångatagen. 

Underlöjtnanten i armen (Sekondlöjtnant vid danska 20. infanteriregementet) 
C. L. Roos deltog i och stupade under försvaret av Dybbölställningen den 18

april.
F. d. underlöjtnanten vid Älvsborgs regemente (Sekondlöjtnant vid danska 17.

infanteriregementet) friherre H. C, Sparre deltog i försvaret av Dybbölställ
ningen såväl under belägringen som vid stormningen den 18 april, då han togs 
tillfånga. 

Undetlöjtnanten vid 2. Livgrenadjärregementet (Sekondlöjtnant vid danska 
10. infanteriregementet) A. E. ff/ ester deltog i försvaret av Dybbölställningen
samt i striden på Als den 29 juni, då han togs tillfånga.

Underlöjtnanten vid Gotlands nationalbeväring (Sekondlöjtnant vid danska 
2. infanteriregementet) friherre K. 11'7. H. Akerhjelm deltog med utmärkelse i 
försvaret av Dybbölställningen såväl under belägringen som i synnerhet vid 
stormningen den 18 april, då han tillfångatogs. 

C. Andersson, målaregesäll från Göteborg och menig vid Strövkåren stupade
den 18 april vid Sönderballe. 

K. J. Anjott, bokbinda-regesäll från Stockholm och menig vid 2, infanterirege• 
mentet tillfångatogs vid stormningen av Dybbölskansarna den 18 april. Han 
fördes till fästningen Cosel och därifrån över Wien till Crems i Österrike och 
frigavs ur fångenskapen den 15 augusti, då han återvände närmast till Kö
penhamn. 

O. Boldt, kontorist från Landskrona och underkorpral vid 1. infanterirege•
mentet sårades svårt vid Lundby den 3 juli och fördes till Köpenhamn, där han 
vårdades till den 18 augusti, då han med utmärkta lovord för visad tapperhet 
erhöll avsked från danska armen. 

C. A, Broberg, bokhållare från Stockholm och korpral vid Strövkåren blev
illa sårad vid Sönderballe den 18 april samt erhöll för visad tapperhet därstä
des Dannebrogsmännens hederstecken och sergeants avsked. 

L, J. Bäckström, f. d. underofficer från Stockholm och sergeant vid 10. in
fanteriregementet sårades vid Dybböl den 13 april .men kunde sedermera del
taga i striden på Als den 29 juni. 

A. R. Cronhjelm, greve och f. d. underofficer vid Närkes regemente samt 
sergeant vid danska 5. infanteriregementet tillfångatogs vid Dybböl den 13 
april och fördes till fästningen Spandau. 
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R. E. Ekström från Göteborg och menig vid 1. infanteriregementet sårades 
dödligt den 3 juli vid Lundby och avled av sina sår den 15 augusti på lasa
rettet i Norra Sundby. 

C. G. Blgst,-öm, f. d. underofficer vid Göta artilleriregemente och kommen
dersergeant vid danska 4. fästningskompaniet var den förste svenske frivillige 
i danska armen. Efter ankomsten till Dybböl anställdes han som artillerikom
mendant i skansen nr 5, där han efter sin egen önskan stannade kvar utan 
avlösning till den 5 april, då han sårades i armen av en gevärskula. Han för
des till garnisonssjukhuset i Köpenhamn, där han vårdades till den 9 juni, då 
han återvände till armen. Vid ankomsten till Als fick han befälet över de båda 
viktiga Rönhave-skansarna, vilka han under striden den 29 juni tappert för
svarade tills han sårades. Redan den 17 april hade han tillsammans med den 
svenske artilleristen 0. Forsberg utnämnts till Dannebrogsman, den förste svensk 
som under kriget vederfors denna utmärkelse, vilken åtföljdes av en lovordande 
skrivelse från Dybbölskansarnas artillerichef, major de Jonquieres. 

C. J, Eriksson, bokhållare från Stockholm och menig vid 18. infanterirege
mentet, senare vid Strövkåren. Han sårades vid Sönderballe natten till den 
18 april. 

C. M. Fägerholm, f. d, kanonier från Stockholm och korpral vid 17. infanteri
regementet tillfångatogs den 18 april vid fiendens stormning av Dybbölskans
arna och fördes till Prerau. 

C. A. Gripensköld, f. d. artillerist från Göteborg och menig vid danska 3. 
fästningskompaniet tillfångatogs den 29 juni under striden på Als och fördes 
till Erfurt. 

C. R. Gttltberg, artillerist från Göteborg och korpral vid 6. fästningskompa
niet deltog med utmärkelse i försvaret av Dybbölskansarna men tillfångatogs 
vid fiendens övergång till Als den 29 juni och fördes till Cosel. 

G. R. Göransson, från 2. Livgardet i Stockholm och korpral vid danska 2. 
infanteriregementet stupade den 28 mars vid Dybböl som den förste svenske 
frivillige i kriget. 

G. Hammarström, f. d. konstapel vid Göta artilleriregemente och menig vid
danska 2. fästningskompaniet sårades vid Dybböl den 20 mars och fördes till 
Köpenhamn för vård. Efter tillfrisknandet återvände han till sitt förband och 
befordrades till korpral. Han blev ännu en gång, den 18 april, sårad och förd 
till Köpenhamn samt återvände till armen den 11 maj. Under tappert försvar 
av en av kustskansarna på Als sårades han för tredje gången, nu dödligt, den 
29 juni och fördes till Augustenburg, där han avled och blev begraven. Kort 
före sin död anbefalldes han till Dannebrogsman. 

J. W. JohansJon, handelsbokhållare från Stockholm och menig vid 1. infan
teriregementet deltog med utmärkelse i striden vid Lundby den 3 juli, då han 
sårades. Han fördes till Köpenhamn, där han vårdades till den 18 augusti, då 
han med lovord för visad tapperhet erhöll avsked ur den danska armen. 
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P. F. C. Lindblad, f. d. lantbruksförvaltare från Östergötland och menig vid 
5. infanteriregementet sårades dödligt under striden på Als den 29 juni och av
led på Söderborgs lasarett den 5 juli.

L. A. L"ndström, sergeant vid Göta artilleriregemente och sergeant vid danska
fästningsartilleriet stupade den 18 april under stormningen av Dybbölskansarna. 

J. A. Ottinger, beväringselit vid 1. Livgardet i Stockholm och korpral vid 10. 
infanteriregementet blev under tappert försvar på Als tillfångatagen den 29 
juni och fördes till Erfurt. 

J. E. Pettersson, från Kopparbergs län och menig vid 4. infanteriregementet 
nllfångatogs på Als den 29 juni och fördes först till Schwidnitz, senare till 
Mähren. 

0. E. Rosett, f. d. underofficer vid Göta artilleriregemente och sergeant vid
danska 4. fältbatteriet deltog med utmärkelse i Dybbölställningens försvar, sär
skilt vid fiendens stormning den 18 april, då han blev tagen tillfånga. Han 
fördes först till fästningen Cosel, sedan till Theresienstadt i Österrike. Han 
återkom vid vapenstilleståndet till Köpenhamn, där hans redan den 27 juni 
(hans 24 födelsedag) tillerkända Dannebrogsmännens hederskors väntade. 

C. A. Röing, kammarskrivare från Stockholm och korpral vid 5. infanteri
regementet tillfångatogs under striden på Als den 29 juni och fördes till Qvis
pitz. 

E. T. Sandström, f. d. artillerist från Göteborg och korpral vid danska 4. 
fästningskompaniet blev vid .striden på Als den 29 juni tagen tillfånga. 

S. Stenmark, menig vid danska 2. infanteriregementet, deltog i försvaret av
Dybbölställningen och sårades vid stormningen den 18 april. 

P. A. Jf/ adholm, skräddare från Norrköping och menig vid 2. infanterirege
mentet tillfångatogs den 18 april efter att med beröm ha deltagit i striderna 
vid Dybböl. Han fördes först till Preussen, senare till Österrike och återvände 
ur fångenskapen den 27 augusti. 

R. 1ViWgren, handelsbokhållare från Stockholm och korpral vid 5. infanteri
regementet deltog med utmärkelse i striden på Als den 29 juni, då han sårades 
och togs tillfånga. Han fördes till Gliicksborgs lasarett, där han vårdades till i 
mitten av augusti, då han frigavs ur fångenskapen. 

E. öhrvall, farmaceut från Varberg och menig vid 20. infanteriregementet
blev tillfångatagen den 18 april under stormningen av Dybbölskansarna och 
fördes till Torgau. 
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Smnnull'y 

During the last weeks of 1863 political relations between Denmark and 
Prussia assumed the form of an acute crisis, and by the middle of J anuary, 
1864, war had in fact broken out. 

Since the Swedish Government bad no intention of allowing Sweden to take 
part in the war, popular feeling in that country resulted in many Officers and 
N.C.O.'s enrolling as volunteers in the Danish Army.

During the war a number of Swedes were taken prisoner of war by the
Austrian and Prussian troops. 

The case of the Swedish volunteers resulted in diplomatic complications bet
ween the Governments of Sweden and Prussia. 

The treatment of the Swedish prisoners of war led to a serious conflict bet• 
ween the Prussian Foreign Office (Bismarck) and the Prussian Commander-in
Chief, who considered the Swedes to be "franc-tireurs" and intended to deal 
summarily with them. Bismarck, however, successfully pleaded for the idea of 
international military jurisprudence, adding that the Swedes had to be treated 
in accordance with valid international laws, since they were regular soldiers of 
the Danish Army. 

The diplomatic discussions between the Swedish and Prussian Governments 
resulted in an agreement according to which the Swedish Government under
took not to grant leave of absence to Officers and N.C.O.'s after May 7th, 1864. 

The Prussian Commander-in-Chief had to submit to Bismarck's ruling. 
No Swedes were sentenced to death. At the Armistice they were relased and 

sent home to Sweden. 
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KARL X GUSTAV, PFALZGREVEN FILIP AV 

SULZBACH OCH SLAGET OM FYN 1659 

Av LARS TERSMEDEN 

I 

Den 6 augusti 1658 hade Karl X Gustav avseglat med en inva
sionsstyrka från Kiel och dagen därpå landstigit i Korsör, därmed av
brytande de pågående förhandlingarna med Danmark om verkställan
det av Roskildefredens bestämmelser. Fyn och Jylland hade medan 
förhandlingarna pågick inte utrymts av svenskarna. Själland besattes 
nu snabbt och en belägring av Köpenhamn påbörjades. I Holland kun
de man inte finna sig i, att Öresunds båda stränder kom i svensk hand. 
En undsättningsflotta avsändes · och sedan denna i slutet av oktober 
brutit den svenska flottans blockad av staden, tvingades Karl Gustav 
att häva belägringen. Ett befäst läger upprättades strax utanför Köpen
hamn, varifrån dess tillfartsvägar från landsidan hölls spärrade. 

Redan under det första svensk-danska kriget hade förhandlingar 
förts mellan Österrike, Polen och Brandenburg om ett gemensamt in
gripande på Danmarks sida. Vid underrättelsen om Karl Gustavs 
landstigning på Själland kom man snabbt överens om ett sådant och 
i slutet av september trängde en stark förbundsarme söder ifrån in i 
Holstein och Jylland. De svenska trupperna där tvingades att retirera 
norrut och vid årets slut var endast Fredriksodde i svensk besittning. 
Dessutom hade i december Bornholm och Trondhjems län återtagits 
av danskarna. 

Sedan Danmark på detta sätt undsatts både till lands och sjöss var 
Karl Gustavs läge mycket kritiskt. Han inledde förhandlingar om bi
stånd med England och Frankrike men förberedde sig samtidigt på att 
med egen kraft åstadkomma en vändning Köpenhamn skulle stor
mas. Förhandlingarna ledde inte till några omedelbara resultat och 
stormningen, som igångsattes natten till den 11 februari, avslogs. I bör
jan av april ankom emellertid efter överenskommelse mellan England 
och Frankrike en engelsk flotta till de danska farvattnen. Dess uppgift 
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var att, intill dess freden mellan de två nordiska rikena kunde åter
ställas, upprätthålla jämvikten där gentemot holländarna, Utnyttjande 
den engelska flottans närvaro satte sig Karl Gustav i slutet av april 
och början av maj i besittning av Falster, Låland och Mön. Något tidi
gare hade Langeland erövrats. Men därmed var det slut på Karl Gus· 
tavs framgångar. I mitten av maj stormade de allierade Fredriksoddes 
kastell. Själva staden hade redan i mars frivilligt utrymts av svens· 
karna. 

I mitten av maj ingicks den s. k. första Haagkonserten mellan Eng· 
land, Frankrike och Holland. Freden skulle återställas på grundval av 
Roskildefördraget men med något förbehåll till Karl Gustavs nackdel. 
En tidsfrist - efterhand förlängd till mitten av juli - stipulerades, 
under vilken Englands och Hollands flottor skulle förhålla sig neu· 
trala. Fredrik III vägrade att gå in på förslaget, under det att Karl 
Gustav försökte vinna tid genom att visa sig skenbart medgörlig. 
Under tiden gjorde de förbundna två försök att från Jylland landstiga 
på Fyn, vilka dock misslyckades, till stor del beroende på att svenska 
flottavdelningar åter kunde uppträda till sjöss. 

I juli slöts så den andra och den tredje Haagkonserten mellan Eng
land och Holland. Grundvalen för fredens återställande skulle fortfa
rande vara Roskildefördraget men nu med ytterligare förbehåll till 
Karl Gustavs nackdel. Dessutom skulle den av de båda krigförande 
makterna, som inte inom femton dagar antagit medlingen, förklaras 
"refusant" och med våld tvingas till fred. Fredrik antog men Karl 
Gustav avvisade förslaget. England gick dock inte med på att förklara 
Sverige "refusant", Samtidigt återvände emellertid den engelska flot
tan till hemlandet. Därmed fick holländarna fria händer. Dittills hade 
de inte ansett sig vara i krig med Sverige, men nu skulle de komma 
att uppträda som krigförande part. En av de sista dagarna i augusti 
beslöts i krigsråd i Köpenhamn att i samverkan med den holländska 
flottan förbereda ett större landstigningsföretag. Fredrik bestämde 
själv, att företaget skulle gälla Fyn. 

Medan ännu fredsunderhandlingarna med anledning av den andra 
och den tredje Haagkonserten pågick, inryckte i augusti en österri
kisk här i svenska Pommern. Med denna förenade sig något senare 
huvuddelen av de förbundnas trupper i Jylland. En stor del av provin
sen föll efterhand i de allierades händer. I mitten av september över-

110 



fördes svenska truppförstärkningar dit från Danmark, bl. a. Fyn. Sam· 
tidigt inledde en österrikisk häravdelning en belägring av den viktiga 
staden Stettin.1 

II 

Till överbefälhavare för den planerade landstigningsexpeditionen mot 
Fyn, som skulle utgå från Kiel, utsågs fältmarskalken Hans Schack. 
Samtidigt med detta företag skulle ett annat under fältmarskalken 
Ernst Albrekt von Ebersteins befäl ansättas från Jylland. Truppen till 
de båda företagen skulle utgöras av delar av Köpenhamns garnison, 
ombord på den holländska flottan befintligt holländskt fotfolk samt 
i Holstein och Jylland stående danskt kavalleri och infanteri även
som kvarlämnat allierat kavalleri, sammanlagt drygt 11.000 man. 

Under slutet av september inskeppades på den holländska flottan, 
som stod under befäl av viceamiralen De Ruyter, och en transportflot· 
ta i Köpenhamn de delar av garnisonen, som jämte det holländska 
fotfolket skulle delta i Schacks expedition och den 1 oktober avsegla
de flottorna med Schack själv ombord till Kiel, där dennes kavalleri 
skulle inskeppas. 

Från början hade avsikten varit, att utöver huvuddelen av det i 
Jylland och Holstein stående danska kavalleriet även 2.200 senare 
1.200 ryttare av de allierades skulle medfölja Schack. På grund av 
fartygsbrist gick emellertid inte detta, utan hela det kvarlämnade 
allierade kavalleriet kom därför att ingå i Ebersteins kår. Denna upp
gick till omkring 5.000 man jämte 14 kanoner och Schacks till om
kring 6.200 man jämte 28 kanoner. Förhållandevis hade Schack ett 
svagt kavalleri (sju regementen om 2.700 ryttare) men ett starkt in
fanteri (tre regementen m. m. om 3.500 knektar), Eberstein däremot 
ett mycket starkt kavalleri ( elva regementen) men ett mycket svagt 
infanteri ( ett regemente). De båda fältmarskalkarna hade kommit 
överens om, att Schack skulle landstiga på Fyns östkust och Eberstein 
understödd av några örlogsskepp i trakten av Middelfart. Därefter 
skulle de försöka förenas. Den 27 oktober lämnade den med en dansk 
eskader förstärkta holländska flottan med Schacks kår ombord Kielvi
ken och satte kurs mot Stora Bält. Samtidigt avmarscherade Eberstein 
med sin kår norrut mot Middelfart sund. 
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På förmiddagen den 29 oktober nådde flottan Nyborg, som Schack 
beslutat försöka ta genom överrumpling. På stranden stod endast en 
mindre kavalleri- och dragonstyrka försvarsberedd, stödd på ett par 
skansar. överrumplingsförsöket liksom ett påföljande natt igångsatt 
landstigningsförsök misslyckades dock, främst beroende på hård och 
ogynnsam vind. Under tiden hade också ytterligare försvarsstyrkor an
länt. Schack beslöt då att göra ett nytt försök vid Kerteminde. På 
grund av stark motström kunde flottan lätta ankar först den 31 på 
morgonen och på eftermiddagen var den framme. Här hade en från 
Nyborg tillskyndad större kavalleri- och dragonstyrka i all hast ord
nat ett försvar. Understödda av en våldsam kanoneld från flottan, som 
omöjliggjorde det fientliga kavalleriets insättande till motanfall, va
dade landstigningstruppen i land och efter en kort strid tvingades för
svararna utrymma staden. Schack lät genast inrätta Kerteminde och 
passet strax väster därom till försvar och i skydd av detta gynnsamma 
brohuvud fortsattes truppernas landsättning. Den 2 november var den
na avslutad, varefter en mindre del av flottan avgick till Nyborg för 
att avskära förbindelsen med Själland. Dagen därpå framryckte en 
stor fientlig kavalleri- och dragonstyrka försvararnas huvudstyrka 

som samlats till Ulriksholm, väster ifrån mot Schacks ställning 
men drog sig åter tillbaka dit utan att ha försökt. anfalla. 

Den 2 november var Ebersteins kår samlad i Kolding. För över
gången av Middelfart sund disponerade denne blott ett fåtal båtar. 
De avtalade örlogsskeppen hade dessutom inte anlänt. Men enligt in
komna underrättelser hade försvararna här utrymt sina ställningar. Den 
4 överskeppades den första omgången fotfolk understödd av artilleri 
norr ifrån mot stranden mellan Middelfart och Hindsgavl. Samtidigt 
utfördes demonstrationer på kusten söder om Koldingviken. En kvar
lämnad svensk ryttarvakt drevs snabbt undan och ett förskansat bro
huvud upprättades tvärs över Hindsgavl udde. I skydd av detta fort
sattes överskeppningen, som på grund av båtbristen gick mycket lång
samt. Den 6 november kunde Eberstein dock avsända en stark kaval
leristyrka mot Odense. 

Schack, som fått underrättelser om Ebersteins övergång och att fien
dens huvudstyrka vid Ulriksholm avmarscherat väster ut över Odense, 
bröt den 7 november upp från Kerteminde mot Odense men stannade 
i passet vid Munkebo. Senare på dagen passerade den svenska huvud-
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1 b�6erv 

Schacks landstigning vid Kertemiude. En dåtidrt landstigning k1111de 
ske dels frJn skeppsbåtar och prJmar, vilka medförtS ombord på 
respektive bogserats av örlogsfartygen eller de större tramportfartygen, 
dels från småsk1ttor eller andra självseglande mindre farkoster. En ka
non placerades ofta i fören pJ de större la11dstig11ingsf arkosterna. 
Teckningen i fråga är synnerligen fantasi/ 11ll. Landstigningstmppen 
torde näppeligen i det avbildade skedet ha hmmit formera "f yrkant'1 

och i f örsvå/'sstyrkan ingick inte något fotfolk, mdast kavalleri och 
( avS11tt11a) drt1goner. Kopparstick ( det) i The11tmm E11ropamm. Krmgl. 
Krigsarkivet, 

styrkan helt plötsligt förbi hans ställning i riktning mot Nyborg. Den 
9 november fortsatte Schack sin marsch mot Odense, dit han framkom 
på kvällen. På eftermiddagen samma dag bröt Eberstein efter avslutad 
överskeppning upp från Middelfart också mot Odense,2 
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III 

Karl X Gustav, som för att vara närmare händelsernas centrum till
fälligt uppehöll sig i Nyköping på Falster, trodde, medan inskepp
ningen ännu pågick i Köpenhamn, att ett omedelbart angrepp antingen 
mot Mön och Falster eller Langeland och Fyn följt av en överskepp
ning av ytterligare trupp från Jylland och Holstein var att vänta. 
Trupperna på Fyn beordrades att förbereda en övergång dit, vilken 
skulle igångsättas, om angreppet riktades mot de förstnämnda öarna.3 

Sedan underrättelse inkommit, att flottan gått direkt till Kiel för att 
inskeppa ytterligare trupp, trodde Karl Gustav bestämt, att företaget 
i första hand gällde Själland. Ett anfall mot Fyn är inte "resonabelt", 
skrev han och något anfall mot småöarna trodde han inte på, så fänge 
han själv uppehöll sig där.4 Tidigare på hösten hade som ovan antytts 
en hel del trupp överförts från Fyn bl. a. till det hotade Pommern. 
Nu lät Karl Gustav dra ytterligare något folk därifrån till Själland.5 

Karl Gustav kände väl till förekomsten av de danska och allierade 
trupperna i Jylland och Holstein men synes ha varit felunderrättad 
om deras styrka, som han något underskattade. Han räknade med, att 
flertalet av danska skulle inskeppas, men den stora frågan var, om 
även de allierade skulle göra det. Dagarna före flottans avsegling 
från Kiel trodde han sig dock veta, att utöver huvuddelen av det dan
ska kavalleriet även 1.000-1.200 allierade ryttare inskeppats.6 Den 
i Jylland och Holstein kvarlämnade styrkan borde alltså inte var så 
stor. Därest Schacks expedition, såsom Karl Gustav fortfarande trod
de, gällde Själland nu närmare bestämt "hörnet vid Isefjord"7 
- borde därför goda förutsättningar finnas för ett verksamt genom
förande av det avledande anfallet från Fyn mot Jylland och Holstein.
Detta skulle igångsättas först sedan man noga försäkrat sig om, att
fiendens flotta inte ämnade anfalla Langeland eller Fyn, där mindre
styrkor skulle kvarlämnas. Om den kvarvarande fienden drog sig till
baka söderut över Eider, vilket Karl Gustav förmodade, skulle huvud
delen av kavalleriet förfölja denne och inta en beredskapsställning i
trakten av Oldesloe. Vid behov kunde kavalleriet t. o. m. fortsätta
ända till Wismar, varifrån det jämte dit förlagda trupper kunde fram
gå till Demmin i Vorpommern för att försvåra fiendens belägring av
Stettin. Återstoden av styrkan skulle besätta Eiderlinjen. På begäran
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kunde ytterligare någon trupp tillstöta från Bremen. Eventuellt tänkte 
sig Karl Gustav att senare inlägga större delen av trupperna i Ratze
burg och återstoden i Kiel, varigenom bl. a. förbindelsen med Wismar 
och Pommern säkerställdes. Slutligen skulle Jylland och stora områden 
i Holstein läggas under kontribution samt ett "gott" magasin över
föras till Fyn.8 

Men Karl Gustav nöjde sig inte med detta utan tänkte även pä möj
ligheterna att förekomma fienden. Sålunda skulle ett försök göras att 
antända den fientliga flottan i Kiel och Karl Gustav övervägde t. o. m. 
att 111.ta rytteriet på Fyn omedelbart gå över till Jylland och själv "sätta 
över" med 2.000 ryttare.9 

Utgående från sin bestämda uppfattning, att Schacks expedition gäll
de Själland, t. o. m. försvagade Karl Gustav, såsom framgått, det redan 
efter överföringen av trupper till Pommern förhållandevis svaga för
svaret pä Fyn. Visserligen uteslöt han inte möjligheten, att företaget 
kunde gälla Fyn, men han räknade inte med den den var inte "re
sonabel" - och därmed räknade han självfallet inte heller med möj
ligheten av ett anfall från Jylland mot ön. Trupperna där var i stället 
inriktade på en övergång dit. Vid detta sitt bedömande av läget torde 
Karl Gustav ha utgått från, att motståndarna skulle handla, såsom han 
själv skulle ha gjort i deras ställe: rikta ett snabbt och avgörande 
slag direkt mot hjärtat av fiendens ställning. 

IV 

Svensk överbefälhavare på Fyn jämte Langeland var sedan slutet 
av augusti den blott 29-årige fältmarskalken pfalzgreven Filip av Sulz
bach en släkting till Karl Gustav. Han hade övertagit befälet efter 
riksamiralen Karl Gustav Wrangel, som sänts till Pommern för att 
leda provinsens försvar. Pfalzgreven hade gått i svensk tjänst våren 
1655 som överste för ett värvat regemente till häst. Under polska kri-

hade han utnämnts till generalmajor av kavalleriet och efter det 
första danska krigets slut till general över detsamma. Pfalzgreven hade 
gjort sig känd som en oförvägen krigare och skicklig truppförare men 
hade tidigare i strid endast en gång fört ett självständigt högre befäl 
- över de i Holstein vid andra danska krigets utbrott kvarlämnade
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svenska trupperna. I samband med sitt tillträde av överbefälet på Fyn 
utnämndes Sulzbach till fältmarskalk.10 Nästkommenderande var ge
nerallöjtnanten Henrik Horn. Generalmajorer var av kavalleriet Hans 
von Beddeker och Johan av \>7aldeck samt av infanteriet Adam von 
Weiher. Samtliga dessa med undantag av den unge Waldeck var kän
da som erfarna och skickliga krigare, 

De svenska trupperna på Fyn - till största delen väl beprövat folk 
- utgjordes av elva kavalleri- och fyra dragonregementen ( skvadro
ner) om tillsammans omkring 4.000 huvudsakligen tyska ryttare samt
omkring 1.500 knektar ur åtskilliga regementen, de flesta inhemska.11

Hela styrkan var sedan slutet av september inför den då väntade
landstigningen grupperad till försvar och bevakning av kusterna med
kraftsamling till öst- och västkusterna, där försvaret i sin tur var kon-
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centrerat till Nyborgsområdet respektive Middelfart sund. Huvudde
len av kavalleriet stod på östkusten och så gott som hela infanteriet 
vid Middelfart sund, Langeland försvarades av en mindre kavalleri· 
och infanteristyrka. Med denna gruppering ville Sulzbach "bryta en 
landstigande fiendes furie eller dämpa hans första vrede", intill dess 
övriga trupper kunde ingripa. För att underlätta det senare hade han 
låtit hopsamla ett antal reservhästar för förflyttning av fotfolk och ka· 
noner. Inför det nu väntade landstigningsföretaget var pfalzgreven 
visserligen inriktad på en övergång till Jylland, men han lät sina 
trupper i huvudsak bibehålla den innehavda försvarsgrupperingen.12 

Natten till den 29 oktober fick Sulzbach i Nyborg rapporter, som 
tydde på, att den fientliga flottan var på väg mot Stora Bält.13 För 
säkerhets skull beordrade han omedelbart samling av huvuddelen av 
sina trupper jämte det lätta artilleriet till Nyborg14 och när flottan 
den 29 på förmiddagen siktades utanför staden, stod han beredd att 
med där tillgänglig trupp - några regementen ta upp striden med 
sin överlägsne motståndare.15 Tack vare den snabba samlingsordern 
anlände de på östkusten stående övriga kavalleri- och dragonregemen
tena efterhand till Nyborg redan under eftermiddagen den 29 och 
natten till den 30,16 vilket var anledningen till, att Schack avstod 
från vidare landstigningsförsök där.17 Och då flottan den 31 på mor
gonen lämnade Nyborg och satte kurs mot Kerteminde, torde Sulz
bach haft huvuddelen av sin beridna styrka samlad.18 Han bedömde 
nu fullt riktigt, att denna stad var det troligaste anfallsmålet och be
fann sig därför på plats, när flottan framkom.19 

Sannolikt på grund av landstigningsmöjligheterna vid Kerteminde 
hade Sulzbach tvingats gruppera sin styrka delad norr och söder om 
Kerteminde-vikens mynning, över vilken dock en lång men sårbar 
bro ledde in i staden. Han hade låtit dragonerna uppkasta niigra skytte
gravar på stranden. Kavalleriet stod uppställt för motanfall i anslut
ning till dessa. Inga skansar synes ha funnits anlagda. Sådana fanns 
endast på de platser, som bedömts vara förstahandsmål för en landstig
ning, bl. a. längs Middelfart sund och vid inloppet till Nyborg. Kerte
minde hade tydligen, och som det visade sig fullt riktigt, inte be
dömts vara ett sådant. Något artilleri hade pfalzgreven på de av höst
regnen genomblöta vägarna av tidsskäl inte kunnat medföra. Det i all 
hast ordnade försvaret måste därför ha varit mycket svagt. Under så· 
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Kerteminde hamn och J'edd, "observerat vid smmanväder och nedrigt 
vatten anno 1658 den 18 jtmi av E. J. Dahlbergh" 11nder dennes "spion-
11ppdrag" pli Fyn. Av kartan frc1111går tydligt, att de bästa landstignings
platserna var omedelbart nordväst Lundshöft och vid Salrisshöft, :där 
stranden inte var så långgmnd, Detta tvingade S11lzbach att gmppera sin 
styrka delad non och söder om Kertemindevikens mynning. Schacks land
stigning torde het skett vid Salrisshöft, Kartan är försedd med text enligt 
bilaga 1 (s, 147). Karta (del). K11ngl. Krlgsctrkivet. 

dana förhållanden synes det knappast förvånansvärt, att den med ett 
talrikt infanteri, understött av det kraftiga skeppsartilleriet, utförda 
landstigningen, som ansattes norr om vikens mynning, lyckades.20 

Sulzbach återvände till Nyborg. 
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Efter Schacks landstigning tvivlade pfalzgreven inte på, att en över
gång, sannolikt vid Middelfart, var att vänta av de i Holstein och 
Jylland kvarlämnade fientliga trupperna, vilket dessutom bestyrktes 
av en rapport. Han lät emellertid dra till sig vid Middelfart sund lik
som längs kusterna i övrigt och på Langeland ännu kvarstående trup
per så när som på en del bevakningsavdelningar. Schacks ställning vid 
Kerteminde ansåg han för stark för att anfalla. Därför beslöt han att 
med hela sin beridna styrka avvakta dennes fortsatta framryckning 
från en beredskapsställning i närheten av Ulriksholm, varifrån han 
kunde ingripa, vare sig Schack gick mot Odense eller Nyborg. Infan· 
teriet skulle tills vidare kvarstanna som säkerhetsbesättning i Nyborg, 
som skulle provianteras i den utsträckning den knappa tillgången 
på proviant medgav* och utbyggas till en sista "tillflyktsort" ,21 

Den beridna styrkan hade emellertid varit i oavbruten verksamhet två 
till tre dygn. Många regmenten hade i ilmarscher tillryggalagt upp till 
15 mil på höstblöta vägar. Den tid regementena inte varit under för
flyttning hade de stått i full stridsberedskap eller varit i strid. Själv 
rapporterade Sulzbach till Karl Gustav: "Jag har idag [ den 1 novem
ber] mot min vilja tvingats stå här för att regementena, som så
väl för bagagets som furagets och den hårda marschens skull är för
skräckligt skingrade, skall något återsamlas och vederkvickas." Där
för kunde han först dagen därpå avmarschera till Ulriksholm,22 

En natten till den 3 november över Munkebo verkställd rekogno
sering bekräftade Sulzbachs uppfattning, att Schacks ställning var för 
stark för att han skulle kunna våga ett anfall. Han beslöt då att nästa 
dag "presentera" sig med hela sin styrka framför ställningen i ett för
sök att locka ut Schack till strid i den öppna terrängen nordväst Kerte
minde. Detta misslyckades emellertid och Sulzbach återvände till Ul
riksholm.23 

Efter återkomsten samma dag fick Sulzbach rapport om, att Schack 
skulle ha beslutat att angripa Nyborg och att också de allierade trup
perna i Jylland skulle ha för avsikt att snarast gå över till Fyn. Han 
insåg klart sitt svåra läge. Proviantbristen var stor och Nyborg måste, 
bl. a. därför, hållas med tanke på förbindelsen med Själland. Men 
hans läge skulle bli ännu värre, om hans båda motståndare förenades. 

,❖ Efter den långa ockupationstiden rådde stor brist på proviant och furage 
på Fyn. 
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0 5 Mil 

l. Fredriksodde 8. Ulriksholm

2. Hindsgav.l 9. Marslev

3. Middelfart 10. Birkende 

4. Assens 11. Kerteminde 

5. Snestrup 12. Ullerslev

6. Odense 13. Nyborg

7. Munkebo 14. Korsör

översiktskarta till operationema pd Pyn.
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Pfalzgreven beslöt att i avvaktan på allierades övergång, som 
han räknade med skulle ske vid Middelfart, kvarstanna vid Ulriks• 
holm för att hålla ett vakande öga på Schack. Sedan skulle han, ef
tersom denne inte gick att "locka ut ur hålet", vända sig mot de allie
rade.24 

Den 5 november nåddes pfalzgreven av en rapport om, att Eberstein 
höll på att övergå Middelfart sund och att 600 knektar redan var 
översatta. Han avsände genast Horn med ett par regementen till Middel
fart. Själv stannade han tills vidare kvar vid Ulriksholm med huvud
delen av sin styrka för att, som han uttrycker det, "göra fienden här 
en min av, att jag ännu har hela korpset tillsammans" ,25 Pfalzgre
ven ville tydligen nu i motsats mot tidigare, att Schack skulle stan
na, där han var, så att han själv, så snart lämpligt tillfälle gavs, kunde 
rikta ett avgörande slag mot Eberstein. Detta överensstämde också med 
hans föregående beslut. 

Uppenbarligen för att snabbare kunna ingripa mot Eberstein men 
ändock hålla kvar Schack intog Sulzbach den 6 november en ny be
redskapsställning i närheten av Odense. Just framkommen fick han 
rapport om, att Eberstein var under framryckning dit med hela sin 
styrka. Pfalzgreven ilade honom till mötes men hunnen till Snestrup 
strax nordväst om Odense fick han veta, att rapporten var felaktig. 
Han avbröt då sin framryckning i avvaktan på säkrare underrättelser. 
Dessutom var hästarna trötta och trakten utsugen på furage. Under 
dagen hade han fått ytterligare en rapport, som tydde på, att Schack 
avsåg att framgå mot Nyborg, och han kunde samtidigt fortfarande 
hålla denne under någorlunda uppsikt.26 

Hittills synes Sulzbach ha varit inriktad på att slå endera Schack 
eller Eberstein innan dessa hann förena sig. Att detta inte lyckades 
uppger han själv berodde på, att motståndarna inte ville röra på sig. 
De stod kvar i sina befästa ställningar, vilka han ansåg vara för starka 
att anfalla, och han ville inte "hasardera" regementena.27 Något 
artilleri kunde pfalzgreven självfallet inte medföra på de genom höst
regnen usla vägarna under dessa rörliga operationer och sitt infanteri 
tvingades han låta kvarstå i Nyborg, som måste hållas med hänsyn till 
förbindelsen med Själland,28 Även det skulle för övrigt ha hämmat 
hans rörlighet. Frånräknat ännu kvarstående ryttarvakter och andra 
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kommenderingar torde Sulzbachs beridna styrka ha uppgått till högst 
3.500 ryttare.29 

Schacks styrka uppgick enligt inkomna underrättelser till minst 
2.000 ryttare och ett mycket starkt infanteri, varav endast den del som 
på en gång landsteg av Sulzbach uppskattades till 2.000 knektar.30 

Dessa uppgifter överensstämde ganska väl med de faktiska förhållan
dena. Schacks ställning vid Kerteminde sträckte sig tvärs över ett smalt 
sjöpass. Den hade under två dygn - 1-3 november - kunnat starkt 
befästas. Bakom ställningen låg den holländska flottan. Även detta 
kände Sulzbach väl till. Han synes haft goda skäl för sitt bedömande 
den 3 november, att ett anfall med den styrka han själv disponerade 
hade små utsikter att lyckas. 

Men även Ebersteins ställning vid Middelfart ansåg pfalzgreven 
alltför stark för att våga ett anfall. Enligt inkomna underrättelser upp
gick dennes styrka till högst 3.000 ryttare och minst 600 knektar jäm
te 14 kanoner och var alltså jämnstark med hans egen.31 Själv sak
nade han dock som nämnts artilleri. Ebersteins övergång hade påbör
jats den 4 november på morgonen. Då rapporten därom följande mor
gon nådde Sulzbach i Ulriksholm, hade Eberstein alltså haft ett dygn 
på sig att överföra trupp samt att befästa den smala och skogklädda 
Hindsgavl udde. Han skulle få ytterligare nästan ett, innan Sulzbach 
efter en lång och ansträngande marsch kunde ingripa, därtill i en för 
ett anfall med kavalleri synnerligen ogynnsam terräng. Att övergång
en på grund av båtbrist gick mycket långsamt, kände pfalzgreven av 
allt att döma inte till. Hans beslut att inte omedelbart gå till anfall 
mot Eberstein utan att i stället avvakta dennes eventuella framryckning 
synes därför i och för förklarligt. Svårbegripligt ter det sig där
emot, att pfalzgreven inte redan den 3 november, vid meddelandet 
om att en övergång syntes omedelbart förestående, intog en mer cen
tral beredskapsställning. I så fall skulle han vid underrättelsen om, 
att Eberstein påbörjat övergången, haft ett gynnsammare utgångsläge 
för ett omedelbart ingripande. Tydligen var det rapporten den 3 no
vember om, att Schack skulle ha beslutat att angripa Nyborg, som av
höll honom därifrån. 

I ett av sina första brev till Sulzbach efter dennes tillträde av högsta 
befälet på Fyn hade Karl Gustav skrivit: "I fall att fienden skulle 
kunna komma i land, är nödvändigt att mer se till truppernas konser-
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vation och att inte onödigt strapatsera dem."32 Dessa kungsord har 
förmodligen påverkat pfalzgreven att inte "hasardera" regementena. 

V 

Redan vid första underrättelsen om att De Ruyters flotta passerade 
genom Langelands Bält, hade Karl X Gustav skyndsamt återvänt från 
Falster till Själland. Han trodde alltjämt, att företaget gällde Själland 
men uteslöt inte möjligheten av, att det avsåg Fyn och valde därför 
Korsör till sin uppehållsplats.33 Dagen efter framkomsten - den 
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1 november - nåddes konungen av en rapport från Sulzbach, att 
fienden landstigit vid Kerteminde34. Han blev mycket missnöjd 
över det sätt, på vilket försvaret skötts. "De hade här väl kunnat se 
sig bättre före till anstalt att föra små stycken med sig", skrev Karl 
Gustav. redan den 2 november till K. G. Wrangel.35 I ett senare 
brev till denne uttalade han sig ännu skarpare: "Vid Kerteminde är 
det så hanterat vordet, att jag ännu icke vet vem skuld därtill är, ej 
heller hava ryttarna velat fäkta" ,36 Nu räknade konungen med, 
att även de i Jylland och Holstein kvarlämnade trupperna skulle för
söka landstiga, sannolikt vid Middelfart.37 Dessutom hade under
rättelse inkommit, att inga allierade ryttare inskeppats i Kiel.38 Den 
kvarlämnade fienden var alltså starkare och Schack, som redan lyckats 
landstiga, svagare än beräknat. Karl Gustav insåg genast lägets allvar 
och lät omedelbart tillkalla flera av sina närmaste medarbetare, bland 
dem fältmarskalken och generalguvernören över Skåne, Blekinge och 
Halland Gustav Otto Stenbock från Malmö.39 Utöver Pommern, där 
en belägring även av den viktiga staden Demmin inletts, hotades nu 
Fyn. En förlust av Pommern var svår nog men skulle inte omedelbart 
påverka det allmänna krigsläget. En förlust av Fyn däremot innebar 

· ett direkt hot mot Själland och därmed mot hela Karl Gustavs mili
tära ställning i Danmark. Därtill kom att läget i Pommern efter en
del svenska framgångar syntes ljusna. Karl Gustav beslöt också att i
första hand sätta in all kraft på försvaret av Fyn.

Vid tidpunkten i fråga torde sammanlagt närmare 10.000 man sven
ska trupper stått på Själland samt på Låland, Falster och Mön. I Wis
mar samt i Bremen och Verden fanns relativt starka garnisoner.
Dessutom stod en del truppenheter i de södra svenska landskapen,
bl. a, Skåne,40 Tillräckligt med trupp att insättas till Fyns försvar
stod alltså till Karl Gustavs disposition. Däremot rådde stor brist
på transportfartyg, främst för hästar. "Gud give jag hade mer skepps
rum att kunna oppå en gång transportera 1.000 hästar, vore det myc·
ket väl att därmed kunna rätt agera", skrev Karl Gustav i ett brev från
dessa dagar.41 Huvuddelen av de disponibla fartygen låg dels i
Grönsund mellan Falster och Mön, dels i Stralsund efter att ha an
vänts för transport av truppförstärkningarna till Pommern.42 

Två sannolikt på grund av fartygsbristen alternativa tillvägagångs·
sätt att undsätta Sulzbach syntes Karl Gustav möjliga: en diversion
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in i Holstein eller en överföring av ytterligare trupp till Fyn. Den 
förra skulle utgå från Wismar, dit sex kavalleriregementen ( skvadro
ner) skulle överföras från Falster. Med dessa jämte i Wismar stående 
trupper samt med trupper från Pommern skulle K. G. Wrangel sedan 
infalla i Holstein. Förutsättningen härför var emellertid, att fienden 
drog sig tillbaka från Vorpommern. Karl Gustav synes därvid ha hop
pats, att två från Wismar till Demmin efter varandra utsända kavalleri
styrkor skulle lyckas undsätta staden och att fienden bl. a. därigenom 
skulle tvingas lämna landet. överföringen av trupp till Fyn avsåg 
främst kavalleri. Detta var dock inte möjligt, så länge den holländska 
flottan kunde "hålla" Stora Bält, vilket Karl Gustav beräknade till 
högst sex veckor. Hans beslut blev därför att förbereda diversionen. 
Order om de i Stralsund liggande farkosternas återgång till Grön
sund och anskaffning av andra samt om överskeppning av kavalleriet 
till Wismar eller Pommern utgick de två följande dagarna.43 

Förberedelserna skulle komma att ta tid främst på grund av, att 
överskeppningen beroende på fartygsbristen måste ske i omgångar.44

Det gällde därför, att Sulzbach kunde hålla stånd tillräckligt länge. 
Den vid Kerteminde landsatta styrkan uppskattade Karl Gustav till 
högst 2.000 ryttare och 4.000 knektar och den i Jylland och Holstein 
kvarstående till högst 3.000 ryttare. Han tvivlade dock på, att alla 
dessa skulle överföras till Fyn. Därtill ansåg han underhållsmöjlighe
terna på ön vara alltför knappa. Om Sulzbach tillfördes ytterligare nå
got infanteri samt proviant och annat underhåll, på vilket stor brist 
rådde, synes Karl Gustav ha bedömt denne vara i stånd att hålla 
striden gående erforderlig tid. Dessa mindre transporter ansåg han 
möjliga att genomföra nattetid vid gynnsam vind trots närvaron av 
den fientliga flottan.45 En rad order utfärdades de närmaste da
garna i detta syfte.46 

Men Karl Gustav tillgrep också diplomatiska medel. Hans legat 
vid franska hovet instruerades att försöka förmå kardinal Mazarin att 
i anslutning till den kraftiga diversion, som konungen nu förberedde, 
inte blott göra en diversion "däruppe" mot kejsaren utan även att 
skyndsamt bistå Karl Gustav med folk och pengar.47 

Redan samma dag som ordern om överföringen av kavalleriet till 
Wismar eller Pommern utfärdades - den 3 november - ändrade 
likväl Karl Gustav sina dispositioner. En del av kavalleriet - tvä 
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regementen (skvadroner) eller så mycket som kunde medtas i en om
gång på de i Grönsund liggande fartygen - skulle på vidare order 
överföras till Fyn, men en diversion in i Holstein skulle trots detta 
eventuellt ändock komma till stånd. Den skulle få formen av en "ka
valkad" i syfte att överrumpla de där kvarstående fientliga trupperna 
och skulle efter återkomsten utföras av den från Wismar till Demmins 
undsättning sist utsända kavalleristyrkan. Den först utsända hade miss
lyckats, om vilket Karl Gustav just fått rapport. En annan del av ka
valleriet tänkte sig Karl Gustav, därest även detta försök att undsätta 
Demmin misslyckades, senare överskeppa till Wismar. Med denna 
jämte trupper från Wismar skulle då en "stor diversion" göras för 
att "sekundera Demmin så och divertera fienden". Förutsättningen 
härför var dock, att alla fiendens trupper i Holstein övergått till 
Fyn.48 

Anledningen till dessa ändrade dispositioner torde främst få sökas 
i bristen på farkoster. Det skulle kräva alltför lång tid att överskeppa 
det för en verksam diversion erforderliga kavalleriet till Wismar. 
Karl Gustav synes därför i stället ha hoppats på att även kunna över
föra en del kavalleri till Fyn trots den holländska. flottans närvaro 
i Stora Bält. Dessutom torde han ha kommit till insikt om, att en di
version med deltagande av trupper från Pommern inte var att räkna 
med i det där rådande läget.49 

VI 

Vi lämnade pfalzgreven av Sulzbach, när denne den 6 november av
brutit sin framryckning mot Eberstein strax nordväst om Odense. På 
eftermiddagen dagen därpå drog han sig tillbaka till en ny bered
skapsställning närmare Nyborg i närheten av Marslev. Just framkom
men dit upptäckte han, att Schack ryckt fram ur sin ställning vid Kerte
minde och intagit en ny i det smala passet vid Munkebo. Pfalzgreven 
bedömde även denna vara alltför fördelaktig för att vilja riskera ett 
anfall. I stället formerade han sin styrka i slagordning i avvaktan på, 
att fienden måtte framrycka mot honom. I så fall var han fast beslu
ten att "i Guds namn" anfall denne. Men Schack stannade i sin ställ
ning.50 Vid ett förhör sent på kvällen samma dag lämnade en till
fångatagen löjtnant en del uppgifter om Ebersteins styrka, vilka angav, 
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att denna vida översteg vad Sulzbach räknat med. Bl. a. skulle Eber
steins fotfolk uppgå till 2.000 man och dessutom skulle ytterligare 
trupp tillstöta. Pfalzgreven beslöt då att nästa dag - den 8 novem
ber - dra sig tillbaka till Nyborg och göra sitt bästa att försvara 
staden.51 

Under loppet av ett enda dygn hade Sulzbach alltså uppgivit sin ti
digare målsättning att slå endera av sina motståndare innan dessa för
enades och beslutat gå tillbaka till Nyborg. Vad kan ha varit anled
ningen därtill? 

Dagen innan pfalzgreven gick tillbaka från Snestrup - den 6 no
vember - hade han på en gång nåtts av tre brev från Karl Gustav, 
daterade den 1, 3 och 5 november.52 De av den 1 och 5 innehöll en 
orientering om de av konungen planerade motåtgärderna samt en del 
taktiska råd och anvisningar, vilka i huvudsak överensstämde med de 
åtgärder, som Sulzbach dittills vidtagit. I det av den 3 november an
modades emellertid Sulzbach på det bestämdaste att låta proviantera 
Nyborg, eftersom truppernas "konservation" berodde på detta och i 
brevet av den 1 hade Karl Gustav tillagt i ett PS: "Eders Höghet gör 
vad Ni kan, att Ni salverar folket, ty inom sex veckor hoppas Jag an
tingen att sekundera dem härifrån eller att Jag kan överskeppa dem 
hit". 

Redan före uppbrottet besvarade Sulzbach konungens brev. Han 
framhöll, att han inte ville begära den av konungen tilltänkta undsätt
ningen förrän han sett, om han kunde uppnå någon "avantage" mot 
den ena eller andre av sina motståndare. Under tiden skulle Nyborg 
provianteras. Med hänsyn till den tänkta "salveringen" av folket, 
d. v. s. överskeppningen, måste han dock framför allt undvika all
"hasard" av truppen och försöka vinna tid. Han ämnade därför inte
dra sig tillbaka till Nyborg, så länge han kunde "subsistera" utanför
utan först, när fiendens styrka tvingade honom därtill. Staden var
emellertid "förskräckligt dålig", varför han måste överväga att sända
ryttare dit för att arbeta på befästningsverken. Med detta förmodade
han, att han besvarat summan av konungens tankar.53 Visserligen
hade Sulzbach redan innan avmarschen till Ulriksholm räknat med
möjligheten av en slutlig reträtt till Nyborg och bestämt, att staden
skulle utbyggas till en "sista tillflyktsort". Men nu räknade han med
en reträtt dit som en utväg att både bereda truppen säkerhet och sig
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själv vid behov erforderlig tid - en fästnings vanliga dragningskraft 
på en underlägsen härförare. I fortsättningen blev också denna hans 
tolkning av konungens tankar bestämmande för pfalzgrevens beslut 
och åtgärder. 

Själv motiverar denne dessa sålunda. Om han fortsatt framryckning
en mot Eberstein, hade han lätt kunnat bli innesluten. Hans nit att 
tjäna konungen tillät inte, att han föredrog det ovissa framför det vis
sa, varigenom både folk och hästar skulle kunna kastas över ända. Till
bakaryckningen till Marslev berodde på utöver att fienden ännu inte 
ryckt fram ur sin "fördel" - att Sulzbach måste ha sin "mesta re
flexion" på sitt uttröttade och uthungrade folk. Och den slutgiltiga 
reträtten till Nyborg förklarade han med - fortfarande utöver att fien
den ännu inte rört på sig dennes överlägsna och växande styrka 
och att folkets "ruin" var att befara, varför han hade tvingats välja 
dettas "konservation" i förhoppning, att han "med bättre fördel" 
skulle kunna "agera" från Nyborg, d. v. s. vinna den erforderliga 
tiden.54 Det uteblivna anfallet mot Schack slutligen synes ha sin 
mycket naturliga förklaring. Dennes ställning i Munkebopasset torde 
visserligen ännu varit obefäst men synnerligen fördelaktig. Enligt se
nast inkomna underrättelser uppgick Schacks styrka till 2.000 ryttare 
och 3.000-4.000 knektar jämte ett obestämbart antal regementsstyc
ken,55 Ett anfall skulle utan tvekan ha inneburit en mycket stor "ha
sard" av truppen och detta ville pfalzgreven framför allt nu undvika. 

Någon tvekan om, att Karl Gustav genom sin anmodan till Sulzbach 
att låta proviantera Nyborg och sitt PS på ett avgörande sätt· kom att 
påverka dennes fortsatta beslut, som tillät Schack och Eberstein att 
obehindrat förenas, varigenom myd<:en dyrbar tid gick förlorad och 
fälttåget i realiteten var förlorat, torde alltså inte råda. Som en ödets 
nyck kan det uppfattas, att det alternativ - truppens överskeppning 
till Själland - som pfalzgreven i första hand tog fasta på, då ännu 
inte ingid<: i Karl Gustavs planer. Det var troligen tillagt i all hast 
för att uppmuntra den omedelbart efter Schacks landstigning mod· 
stulne Sulzbach.56 

VII 

Den 7 november blev Karl X Gustav underrättad om, att Eberstein 
landstigit vid Middelfart och att pfalzgreven beslutat anfalla denne, 
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vilket vann hans stora gillande.57 I och med Ebersteins övergång 
blev den ifrågasatta kavalkaden in i Holstein meningslös. I avvaktan 
på utgången av pfalzgrevens anfall beslöt kungen också att låta anstå 
med att överföra ytterligare kavalleri till Fyn. I stället skulle helt 
i överensstämmelse med hans tidigare tanke - en diversion förberedas 
för att undsätta Demmin, "så ock divertera fienden".58 

Två dagar senare - den 9 november - nåddes Karl Gustav av ett 
meddelande från Sulzbach, att denne inte genomfört sitt beslut att an· 
falla Eberstein utan i stället dragit sig tillbaka till Nyborg. Han insåg 
genast följderna av detta och blev i högsta grad missnöjd och förtör· 
nad. "Nu låter Vi det resonemang, som Eders Höghet anför härför, 
stå för Eder egen räkning", skrev han bl. a. till pfalzgreven. Han ifrå
gasatte, om inte denne genom att låta sig inspärras i en ort, som var
ken var försedd med furage eller livsmedel, hade att vänta en större 
"ruin" av regementena, än om han beslutat anfalla fienden. Gjort var 
emellertid gjort och nu gällde det att försöka rädda de dyrbara trup· 
perna. Karl Gustav hade själv velat komma över men ansåg sig för
hindrad av andra viktiga angelägenheter. Därför sände han i stället 
över fältmarskalken Gustav Otto Stenbock, som han meddelat sina 
planer och med vilken Sulzbach skulle överlägga om "verkets" genom
förande.59 

Dessa sina planer delgav Karl Gustav Stenbock i ett memorial. 
Denne och pfalzgreven skulle gemensamt fatta en "gagnelig resolu· 
tion", hur de på Fyn stående regementena skulle "salveras", eftersom 
en del av Kungl. Maj :ts välfärd hängde på dessas "konservation". 
Konungen ansåg det varken möjligt eller rådligt att med hänsyn till 
bristen på furage och den fientliga flottans närvaro översända en så 
stor undsättning, att trupperna efter Schacks och Ebersteins föreståen· 
de förening bleve i stånd att bjuda motstånd. Därför skulle Stenbock 
och Sulzbach undersöka, om Nyborg jämte hatnninloppet vore möjligt 
att försvara någon tid. Bedömde de detta vara fallet, skulle hela in
fanteriet och samtliga dragoner samt fyra kavalleriregementen under 
Weihers befäl kvarstanna i staden och de övriga sju kavalleriregemen
tena överföras till Själland. Därvid skulle endast vapen och sadlar med
föras, under det att hästar och bagage tills vidare måste lämnas kvar. 
För transporten skulle i Nyborg befintliga farkoster samt de, som efter· 
hand väntades anlända med proviant, användas. överfarten skulle ske 
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i omgångar nattetid vid stadig vind. Om slutligen Stenbock och Sulz
bach inte skulle finna staden möjlig att försvara, skulle de snarast rap
portera detta och samtidigt föreslå eventuella andra åtgärder, så att 
konungen kunde fatta ett nytt beslut. I ett PS utvecklade Karl Gustav 
sina tankar ytterligare. Den kvarlämnade truppen var konungen i värs
ta fall beredd att offra för att vinna tid att genom utskrivning eller 
på annat sätt få den ersatt. Han hoppades dock, att den fientliga flot
tan snart skulle tvingas lämna Stora Bält och att då ha anskaffat till
räckligt med farkoster för att på en gång även kunna överföra denna 
trupp. Läget skulle emellertid bli ett annat, om Stenbock och Sulzbach 
kunde försäkra, att staden gick att försvara med utöver de knektar 
och dragoner, som redan fanns där ytterligare 500 knektar. Då 
kunde samtliga kavalleriregementen under tiden överföras utan fara 
för dessa och därefter även infanteriet på en gång. Men Karl Gustav 
synes själv ha tvivlat på möjligheten att genomföra dessa sina pla
ner. I ett särskilt PS till pfalzgreven tillägger han: "Så länge nytänd
ning varar, kan jag inte se, hur folket säkert kan överföras förrän efter 
fullmånen,;;,, och jag tror, att nöden själv dikterar, vad man slutligen 
skall eller kan göra." Under tiden kunde emellertid flera farkoster an· 
skaffas och måste fienden betagas alla fördelar. Sulzbach skulle där
för ju förr dess bättre låta antända alla byar runt Nyborg. Fienden 
skulle då finna det svårt att vid denna sena årstid "subsistera". 60 

* Denna inträffade den 19 november.
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Nyborg slott och stctd 1659, Som 
framgår av bilden saknade staden 
helt befästningar åt sjösidan och 
var där/ ör så gott som försvars• 
lös mot en beskj11t11ing av den 
holländsk-danska flottan. På den 
höjd, varifrån bilden är tecknad, 
k1111de desmtom beliigringsarti!
leri med fördel 11ppställas, 
Kopparstick (del) i P11fe11dorf, 
Die Thaten Carl Gmtavs. Km1gl. 
Krigsarkivet. 

I och med att Karl Gustav nu släppt tanken på en överföring av 
ytterligare kavalleri till Fyn, kunde, då de i Grönsund disponibla far· 
tygen inte längre behövdes härför, företaget till Demmins undsättning 
sättas i verket. En rad order därom utgick också.61 

Stenbock avreste den 9 november på kvällen. Dagen därpå förenade 
sig Eberstein med Schack i Odense. Samma dag kompletterade Karl 
Gustav memorialet i ett brev med ytterligare direktiv. Under förut· 
sättning att Nyborg kunde försvaras, önskade han, att mer kavalleri 
än det, som han angivit i memorialet kunde kvarlämnas i staden. Där
igenom skulle fienden i sin tur tvingas ha fler ryttare stående på Fyn. 
Det knappa furaget skulle då fortare ta slut och fienden tvingas lämna 
ön. För det egna kavalleriets behov kunde ytterligare något furage all
tid översändas. Emellertid litade konungen av någon anledning inte på 
sina tyska ryttare (jfr s. 124). Därför skulle överföringen av huvudde
len av dessa ske enligt memorialet och i stället 500 avsuttna svenska 
ryttare överskeppas, varefter hästbyte dem emellan kunde göras,62 

Den 11 november fick Karl Gustav rapport från Stenbock, att Ny
borg främst på grund av befästningsverkens dåliga tillstånd inte 
kunde försvaras länge samt att också Eberstein troligen stod i Odense. 
I sin svarsskrivelse samma dag gör konungen ett bedömande av läget, 
som synes väl värt att refereras i dess helhet. Han konstaterar inled
ningsvis, att Nyborg alltså i sig själv inte är försvarbart, utan måste 
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försvaras "par force". Om en del av försvarsstyrkan avhämtas, skulle 
återstoden bli för svag för att försvara staden, i synnerhet harnninlop· 
pet, på vilket förbindelsen och därmed också den kvarvarande trup· 
pens "konservation" beror. Fiendens ansenliga styrka inger visserligen 
respekt, om den hålls samman, men om fienden beslutar angripa Ny

borg och därvid tvingas dela på sig Karl Gustav synes här närmast 
tänkt på en belägring måste han inse, att han kan bli utsatt för ett 
anfall av försvarets hela styrka mot någon av sina delar. Med hänsyn 
härtill och för att ett bortdragande av några regementen inte skall 
medföra, att en "snara" läggs för de övriga eller att dessa t. o. m. 
går förlorade, är det inte angeläget att behålla ett eller några regemen
ten ryttare mot att de så utlämnade förloras, i synnerhet som ändamålet 
med att försvara Nyborg ändock inte uppnås och det yttersta för att 
rädda samtligt manskap likväl måste göras. - Karl Gustav beslöt allt
så att låta all trupp stanna kvar tills vidare. Under tiden skulle alla 
tillgängliga farkoster hopsamlas, så att hela styrkan på en gång kunde 
överföras, vilket skulle kunna ske så mycket säkrare, som den fient
liga flottan om fem eller sex veckor borde ha tvingats lämna Stora 
Bält. Inom ett område på två till tre mils avstånd runt Nyborg skulle 
allt hänsynslöst brännas, varigenom fienden på grund av brist på bräns
le och furage inte skulle kunna påbörja en belägring av staden och i 
längden hålla sitt kavalleri samlat där. En omedelbar stormning 
borde lätt kunna avslås. För att underlätta livsmedelsförsörjningen och 
den kommande överskeppningen skulle all överflödig personal -
hustrur, barn och onödigt tjänstefolk, sjuka och sårade, oberidna och 
obeväpnade snarast överföras till Själland med i Nyberg tillgäng· 
liga farkoster. Med dessa skulle proviant och erforderlig utrustning 
sändas tillbaka.63 

I och med detta beslut måste på grund av bristen på fartyg företa
get till Demmin inställas.* Samtliga härför avsedda fartyg behövdes 
för den förestående överskeppningen från Nyborg.64 

Den 12 november bröt Schack och Eberstein upp från Odense och 
marscherade i slagordning till trakten av Birkende. Samtidigt avsegla
de den holländska flottan från Kerteminde mot Nyberg. Samma dag 
mottog Karl Gustav ett föregående dag avsänt brev från Stenbock och 

* Staden kapitulerade samma dag den 11 november. 
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Sulzbach, vari dessa föreslog, att hela styrkan tills vidare skulle stan
na kvar för att försvara staden. De båda fältmarskalkarna hade alltså 
på sitt håll kommit fram till samma slutsats som Karl Gustav.65 

I detta kritiska läge tog Karl Gustav åter diplomatin till hjälp. De 
svenska kommissarierna vid fredsunderhandlingarna instruerades att 
undersöka, om inte Holland i första hand ensamt, i andra hand gemen
samt med Franrike och England, ville ta Fyn i "sekvester" mot att de 
svenska trupperna där fick överföras till Pommern för att användas 
mot kejsaren. Gick inte detta, skulle konungen t. o. m. kunna gå 
med på, att Fyn återgavs till Danmark på samma villkor. Vid för
handlingarna skulle kommissarierna dölja den fara, som hotade Ny· 
borg, och överdriva styrkan på de där stående svenska trupperna, 
vilka skulle ytterligare förstärkas. I stället skulle de som förevändning 
framhålla de farhågor, som konungen hyste för Pommern .. Dessutom 
skulle de betyga dennes vilja att sluta fred på grundval av Roskilde
fördraget, varvid Karl Gustav var villig att göra vissa eftergifter.66 

Under den 13 november fortsatte Schack och Eberstein sin framryck
ning till trakten av Ullerslev. Samtidigt iakttog Karl Gustav från Kors
ör, hur den fientliga flottan lade sig utanför Nyborg. Han förstod att 
ett avgörande var omedelbart förestående och anade utgången. Sten· 
bock beordrades i ett sista brev att för säkerhets skull ha alla de far
koster, som skulle överföra den överflödiga personalen, till hands för 
att "i ett eller annat olyckligt fall" kunna rädda vad som räddas kun
de av krigsfolket.67 

Något fotfolk hade trots blockaden kunnat överföras från Själland 
till Nyborg, dock inte tillnärmelsevis allt det avsedda. En del hade 
dessutom överförts från Skåne till Själland. Fortsatt överskeppning till 
Nyborg var nu utesluten. Karl Gustav beslöt att i stället låta en del 
fotfolk avgå från Själland och småöarna samt dessutom från de södra 
svenska landskapen till Stettin *, dit tidigare något folk beordrats från 
Sverige.68 

VIII 

Karl X Gustavs kompletterande direktiv till Stenbocks instruktion 
kunde på grund av motvind aldrig avsändas. · Stenbock och Sulzbach 
fick alltså handla efter eget bedömande. De beslöt den 13 november 
l<· Belägringen av Stettin hävdes den 5 november. 
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fRETI BALTHICI 

Slaget vid Nyborg den 14 november 1659. S!ag1tppstiillningarna och ter
rängförhållanden torde i h11v11dsak vara riktigt återgivna. Dock sak11as de 
moras och gravar, som sträckte sig fram/ ör den svenska ställningem front. 



MAIORIS PARS 

:;l:n. 

På 11ddel/ sydöst Nyborg de svenska tmppernas läger efter reträtten till 
staden den 8 november. Utanför 11dden den hol!ändsk-damka flottan. 
Kopparstick i P11fe11dorf, Die T hate11 Carl G11stavs. K1111gl. Krigsarkivet. 
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att i stället för att invänta den annalkande fienden i Nyborg gå denne 
till mötes och våga ett fältslag mot sina dubbelt överlägsna motstån· 
dare. "Och såsom vi finna allt vårt folk mycket benäget och begärlige 
att komma till att fäkta, alltså ärna vi i Jesu namn, där fienden kom
mer oss för när eller vi se vår avantage, försöka vår lycka, den högste 
Gud vare vårt bistånd", rapporterade de till Karl Gustav, som med 
glädje hälsade deras djärva beslut.69 

Den 14 november vid middagstiden drabbade de båda härarna sam
man vid Bavnergaard strax nordväst om Nyborg. 70 För Stenbock och 
Sulzbach hade det gällt att försöka kompensera underlägsenheten i 
styrka med en så fördelaktig ställning som möjligt. Denna fann de i 
nämnda terrängparti och där synes hären ha uppställts med ett skickligt 
utnyttjande av terrängförhållandena. Fronten skyddades av en så gott 
som sammanhängande linje naturliga hinder - vattendrag, djupa gra· 
var och moras - den högra flanken av en skogsudde och den vänstra 
av en träskartad sjö - Hjulby sjö - samt ryggen av ett stort skogs
parti, som också möjliggjorde en skyddad reträtt till Nyborg. Slag· 
ordningen formerades på två flyglar, synbarligen med kraftsamling 
till den vänstra, som stod uppställd tvärs över vägen till Nyborg och 
över vilken Stenbock: själv förde befälet. Sulzbach kommenderade den 
högra. Hinderlinjen besattes av kommenderade musketerare och dra
goner. Bakom den, sannolikt fördelade på de mest utsatta punkterna, 
uppställdes infanteriet och dragonerna och i omedelbar anslutning till 
dem, täckande hela fronten, huvudmassan av kavalleriet. På grund av 
ställningens förhållandevis stora bredd kunde endast en liten del av 
detta uppställas i reserv i en andra linje. Kavalleriet skulle vara be
rett att framgå till motanfall mot eller genom i hinderlinjen befint· 
liga luckor. Artilleriets huvuddel uppställdes framför den vänstra fly• 
geln och dess återstod framför den högra. Befälet över kavalleriet på 
vänstra flygeln torde ha förts av Horn och Waldeck samt på den 
högra av Beddeker. Vänstra flygelns fotfolk och dragoner kommen• 
derades av Weiher och den högra flygelns av översten Johan Schmidt. 

Motståndarnas arme stod uppställd med Ebersteins kår främst och 
bakom denna Schacks. Båda kårerna var i princip formerade på två ka
valleriflyglar och mellan dessa en infantericenter. Huvuddelen av artil· 
ledet stod uppställd mitt framför Ebersteins kår. Striden inleddes med 
att Ebersteins högra flygel gick till anfall mot den svenska vänstra 
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och något senare framryckte denne själv med sin center och vänstra 
flygel mot den svenska högra, De anfallande hejdades emellertid av 
det svenska fotfolkets och dragonernas eld eller kastades tillbaka av 
försvararnas kavalleri, som upprepade gånger gick till motanfall. Till 
slut tvingades först Ebersteins högra flygel och snart därefter också 
hans vänstra att med svåra förluster och i oordning dra sig tillbaka. 
Endast fotfolket och artilleriet höll sina ställningar. Ett understödjan
de anfall av delar av Schacks högra flygel hade också framgångsrikt 
avvisats. Striden hade då pågått omkring 2½ timmar. 

Sedan Ebersteins båda kavalleriflyglar nödtorftigt reorganiserats, 
igångsatte Schack ett mer samlat anfall. Detta riktades mot den svenska 
vänstra flygeln och utfördes av Schacks högra ryttarflygel och infan
tericenter jämte delar av Ebersteins högra flygel. Efter en kort men 
ytterst hårdnackad och blodig strid kastades det svenska rytteriet över 
ända och retirerade till Nyborg, förföljt av huvuddelen av Schacks 
kavalleri. Det blottställda svenska fotfolket blev nu nästan helt nedgjort 
och artilleriet erövrades. De rester av fotfolket, som försökte dra sig 
tillbaka, överfölls av Ebersteins polska ryttare, vilka inte gav någon 
pardon utan skoningslöst högg ned alla, som kom i deras väg. 71 En
dast ett fåtal lyckades undkomma till Nyborg. 

Under tiden hade Eberstein med sin center och vänstra flygel på 
nytt gått till anfall mot den svenska högra flygeln. Trots att även 
Schacks vänstra ryttarflygel efterhand insattes, kunde Sulzbach avslå 
de upprepade anfallen. Schack sände då delar av sina segerrika trup
per genom skogen mot hans flank och rygg. Pfalzgreven lyckades 
dock med sitt kavalleri ta sig tillbaka till Nyborg, under det att hans 
fotfolk och dragoner blev nedhuggna eller tillfångatagna. Även här 
föll artilleriet i segrarnas händer. 

Den hårda striden hade rasat i närmare fem timmar. Utgången 
synes efter Ebersteins nederlag ha varit mycket oviss, men den svenska 
styrkan torde ha varit otillräcklig för att fullfölja den vunna fram
gången. På ömse sidor kämpades med stor tapperhet. Sulzbach uppges 
personligen ha deltagit i striden med stort dödsförakt och därvid med 
egen hand nedlagt åtta motståndare, bland dem översten för de polska 
ryttarna och överstelöjtnanten för Ebersteins eget livregemente till häst. 
Kanske försökte han därmed gottgöra de fel och underlåtenheter, som 
Karl Gustav ansåg han gjort sig skyldig till. I varje fall var han djupt 
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olycklig över sin konungs onåd.72 De svenska förlusterna var stora 
- troligen närmare hälften av den deltagande styrkan - men även
motståndarnas var betydande. Beddeker stupade redan i stridens bör
jan och Schmidt blev tillfångatagen.

Efter nederlaget var en kapitulation ofrånkomlig. I stället för att 
gå i fångenskap beslöt Stenbock och Sulzbach att under natten till den 
15 november försöka ta sig över till Korsör. Detta lyckades och där 
underrättade de Karl Gustav om katastrofen. Dagen därpå kapitulerade 
Horn med resterna av hären på nåd och onåd. 

Karl Gustav uppges efter att ha mottagit Stenbocks rapport ha ut
brustit: "Har fan tagit alla getterna, så kunde han ock tagit bocken 
med!"73 Någon anledning till missnöje med Stenbock torde konung
en emellertid knappast ha haft. Ett vederhäftigare vittnesbörd om hans 
reaktion efter katastrof en lämnar Philip Meadowe, som vid tidpunk· 
ten i fråga vistades som ackrediterat engelskt sändebud i det svenska 
högkvarteret.74 I sitt år 1677 utkomna arbete om de svensk-danska 
krigen 1657-1660 skriver Meadowe härom: "Detta var det största 
bakslag denne konung någonsin led och han överlevde det inte länge. 
Dock är det inte lätt att säga vilket intryck det gjorde på honom, mer 
än att detta var obetydligt eller också väl förställt ... , eftersom han, 
utom sitt naturliga mod, hade förmågan att dölja all inre rörelse och 
oro under ett öppet och manligt uppträdande .... Samtalsvis kunde 
hand dod<:: ofta betyga sin harm över förlusten av så många tappra 
män, vilka han tyckte hade förtjänat ett bättre öde."75 Ett annat 
vittnesmål lämnar engelsmannen Roger Manley. Denne berättar i sitt 
år 1670 utkomna arbete om de danska krigen, att han var närvarande 
vid konungens återkomst till Kronborg från Korsör och att denne då 
kallade honom till sig och lämnade honom en redogörelse över slaget, 
vilken han avslutade med orden, att ingen vore herre över ödet och 
ingenting mera ovisst än krig.76

IX 

Slaget om Fyn hösten 1659 har tidigare behandlats av ett flertal 
historiker. Från danskt håll föreligger tre specialstudier. Den ena är 
författad av S. A. Söremen 1881-1892 och de två andra av K. C. 
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Rockstroh 1909 respektive 1910.77 I övrigt har slaget mer eller min
dre ingående berörts i en del svenska och danska översiktsverk. Näm
nas må A. Fryxell 1843, F. F. Carlson 1855, f. A. Fridericia 1894 
och S. Bonnesen 1924------1958 samt senast F. Askgaard 1958.78 

Ingen av dessa författare har emellertid mer än kortfattat berört 
Karl X Gustavs planer och dispositioner i samband med slaget. Det 
är denna historiografiska lucka, som föreliggande uppsats främst ve
lat fylla. I andra hand har avsetts att skarpare än som hittills skett 
belysa den svenska kommenderande överbefälhavarens sätt att lösa sin 
uppgift. Källmaterialet - tidigare endast obetydligt utnyttjat av 
forskningen - har i allt väsentligt utgjorts av brevväxlingen mellan 
Karl X Gustav och hans berörda närmaste underbefälhavare. 

Det för Karl X Gustav som fältherre mest utmärkande draget un
der kriget i Polen och det första danska kriget hade varit initiativ
kraften, offensivandan, strävan att försätta sina motståndare i efter
hand. Hans förmåga att finna utvägar i svåra lägen, att snabbt fatta 
beslut och sedan genomföra dessa med hänsynslös kraft hade ofta kom
mit till synes. Uppslagsrikedomen hörde samman med hans livliga 
fantasi, en egenskap, som emellertid också kunde vara ägnad att för 
blicken skymma gränsen mellan det praktiskt möjliga och det önsk
värda men outförbara. Med en motståndare försatt i efterhand och ett 
övermått av egen viljekraft hade emellertid även det till synes omöj
liga ofta kunnat genomföras. 

Under slaget om Fyn var emellertid grundförutsättningarna helt 
andra än tidigare varit fallet. För första gången hade Karl Gustav för
satts i ett strategiskt defensivt läge. Lika fullt framträder även nu hans 
strävan att själv gripa initiativet eller i varje fall bestrida motstånda
ren detta. Hans offensiva inriktning kommer till synes i de upprepade 
planerna att förekomma fienden och genom diversioner splittra dennes 
krafter. Hans uppslagsrikedom förnekar sig inte heller nu. Vid ett 
tillfälle skriver han, att han vill bruka alla upptänkliga medel att "sal
vera" trupperna på Fyn.79 Det var också vad han gjorde. Han prö
vade alla tänkbara utvägar, inte blott militära utan även diplomatiska. 
Också hans förmåga att fatta snabba beslut får man nya belägg för. 
Det påfallande är, att besluten emellertid ändrades, inte blott en utan 
upprepade gånger. Order och kontraorder rentav korsade varandra. 
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Till en del kan detta skenbara vankelmod förklaras som uttryck för 
en smidig anpassning efter lägets snabba förändringar, så t. ex. be
träffande projektet att undsätta Demmin. Men man skönjar en tvek
samhet eller osäkerhet rörande den rätta lösningen, som tidigare sällan 
framträtt hos Karl Gustav•i. "Gud give att man nu inte låter irra sig", 
skriver sålunda konungen, ställd inför valet mellan en diversion in 
i Holstein och en överföring av ytterligare kavalleri till Fyn.80 

Vad som emellertid allra mest frapperar är Karl Gustavs stundom 
rent orealistiska bedömningar. Särskilt tidsberäkningarna verkar i flera 
fall optimistiska i överkant. Den faktiskt påräkneliga verkan på opera
tionerna på Fyn av en diversion in i Holstein eller till Demmins und
sättning synes också kunna starkt ifrågasättas, likaså möjligheterna att 
trots den holländska flottans närvaro i Stora Bält överföra erforderlig 
trupp och proviant m. m. till Nyborg. Inte något enda av Karl 
Gustavs många uppslag kunde heller praktiskt genomföras. 

Huvudskälet därtill var väl inte att uppslagen och planerna 1 sig 
själva var orealistiska. Avgörande var i stället det rådande läget, som 
strategiskt och taktiskt var sådant, att utgången överhuvud taget knap
past kunde blivit en annan än den blev. Karl Gustavs handlingsfrihet 
var i själva verket numera så begränsad, han själv så ohjälpligt i efter· 
hand, att det inte längre hade stått i mänsklig förmåga att vända ström
men. Troligen var den kunglige fältherren också själv medveten där
om. Men med hans naturliga läggning var det honom omöjligt att ge 
upp, så länge ännu en skymt av hopp återstod. 

Till skillnad från Karl X Gustavs har Filip av Sulzbachs dispositio
ner mer eller mindre ingående behandlats i den tidigare litteraturen. 
Redan de två nämnda engelska författarna Manley och Mectdowe tar 
upp dem till kritisk granskning i sina respektive arbeten om de svensk
danska krigen.81 Manley framhåller, att pfalzgreven visserligen blev 
klandrad för att han inte bekämpade sina motståndare vid eller ome
delbart efter landstigningen eller före deras förening,82 men att 
konungen visade sig som en "rättvis gottgörare" genom att anförtro 
honom överbefälet över sin arme och de danska öarna under sin från
varo .83 Och Meadowe är inne på samma linje, när han skriver, att 

* Härvid bör dock beaktas, att Karl Gustav på grund av den tidens långsamma
förbindelser inte kunde vara a jour med den snabba händelseutvecklingen.
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den rätta tidpunkten att bekämpa fienden h1nde tyckas ha varit vid 
landstigningen eller åtminstone innan de båda fientliga kårerna för
enats, men att Sulzbach efteråt kunde ge konungen en sil tillfredsstäl
lande redogörelse, att han inte ådrog sig något missnöje. Det var så 
långt från att han fallit i onåd, att denne under sin frånvaro ut
nämnde honom till överbefälhavare för alla sina styrkor pil Själland. 

Av de sentida historikerna har som antytts endast Sörens,en och 
Rockstroh mer ingående behandlat fälttåget. Deras liksom de övrigas 
omdöme om Sulzbachs sätt att försöka lösa sin uppgift är däremot i 
allmänhet mycket hårt. Det framhålles visserligen, att Sulzbach var ung 
och oerfaren och hans uppgift mycket svår, men man är ense om, att 
pfalzgreven inte var uppgiften vuxen. Han borde med de för ho
nom gynnsamma styrkeförhållandena ha försökt hindra Schacks och 
Ebersteins förening genom att vända sig mot endera av dem men kun
de inte bestämma sig härför trots goda tillfällen. I stället drog han sig 
tillbaka till Nyborg. Härutöver pil.pekar Rockstroh, att Sulzbach under
lät att omedelbart efter Schacks landstigning gå till motanfall mot 
denne, samt Fridericia och Bonnesen att kustförsvaret inte sköttes till
fredsställande. 84 

Det viktigaste källmaterialet - Karl Gustavs och Sulzbachs brev
växling för en belysning av den senares dispositioner har emeller
tid ifrågavarande författare antingen inte alls eller endast delvis och 
ofullständigt utnyttjat. De ha inte heller försökt närmare utreda moti
ven till pfalzgrevens beslut i de skilda lägena. Vad som här framkom
mit om bakgrunden till Sulzbachs dispositioner synes motivera ett 
mer nyanserat omdöme än det hittills gängse om dennes misslyckande 
i försöket att lösa sin uppgift. Otvivelaktigt kan i efterklokhetens ljus 
sägas, att en del av pfalzgrevens åtgärder synes ha varit mindre välbe
tänkta och hans beslutfattning ibland vacklande. Men hans uppgift var 
mycket svår, styrkeförhållandena ojämna och de inkomna underrättel
serna delvis bristfälliga. Karl Gustav själv torde genom sin visserligen 
oavsiktliga påverkan och genom att låta skära ned försvarsstyrkan på 
Fyn till den förhållandevis ringa storlek, som den hade, ytterst få bära 
en del av ansvaret för utgången. 

Den efter förlusten av Fyn och de där stående trupperna befarade 
landstigningen på Själland blev inte av. Holland önskade inte Karl 
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Gustavs fullständiga krossande, varigenom Öresunds båda stränder 
åter kunde komma i dansk ägo. De Ruyters flotta avseglade närmast 
till Liibeck för proviantering. Ebersteins och en del av Schacks kår 
återvände på grund av brist på underhåll på Fyn till Jylland och Hol
stein. Nederlaget föranledde emellertid Karl Gustav att inta en smidi
gare politisk hållning gentemot Holland och i fredsunderhandlingarna. 
Samtidigt försökte konungen att åter gripa det militära initiativet. 
Sulzbach, vilken som framgått förordnats till överbefälhavare över de 
svenska stridskrafterna i Danmark under Karl Gustavs närvaro vid 
riksdagen i Göteborg, skulle, när Stora Bält frusit till, återta Fyn och 
vid :'lrsskiftet inföll en svensk bäravdelning i södra Norge. Bl. a. ge
nom av riksdagen beviljade utskrivningar skulle förlusten av trupper
na på Fyn ersättas. Karl Gustavs plötsliga bortgång den 13 februari 
1660 förändrade emellertid helt det politiska och militära läget. De 
krigiska operationernas tid var slut, fredsunderhandlingarnas tog vid.85 

1 Se vidare T. Holm, Översikt över Sveriges krig under 1600-talets senare hälft (:Militär
Jitteraturföreningens förlag 148, 1927), s. 108 ff och för det politiska händelseförloppet 
T. Gihl, Svei-ige och västmakterna under Karl X Gustavs andra krig mot Danmark, akad. 
avh., 1913, s. 64 ff, 78 ff, 98 ff, 147 ff, 193 ff, 213 f, 225.

2 Se vidare S. A. SiJre/lJ'ell, Kjobenhavns Belejring og Fyens Gjenerobring, 1896 (arbetet 
publicerades först som en rad uppsatser i tidskriften Vort Forsvar 1881-92), s. 149 ff; 
K. C. Rockstrob, Svenskernes Fordrivelse fra Fyen 1659 (Svendborg Amt Aarsskrift 1909, 
s, 3 ff); K. C. Rockstroh, Feltmarskalk Schacks Landgangsekspedition til Fyen 1659 (Mili
trert Tidsskrift 1910, s. 400 ff, 450 ff, 463 ff); F. Askgaard og G. Olsen, En kamp for 
livet. Svenskekrigene 1657-60 (Vi og vor fortid 17, 1958), s. 124 ff. - De i litteraturen
meddelade styrkeuppgifterna går delvis starkt isär. Rockstrohs och Askgaards uppgifter är
dessutom motstridiga. Kontroll försvåras av att källhänvisningar genomgående saknas. Förf.
har valt att här följa Sörensen.

ll Karl X Gustav t. Sulzbach, Nyköbing 28/9, Stubbeköbing 28/9 o. 1/10 1659, RR o. 
Kungl. koncept, RA; Sulzbach (Pfolz-) t. KXG, Nyborg 4ilO 1659 (skr. 2), Skr. t. ko
nungen, RA, - Samtliga nedan angivna brev från Karl X Gustav samt från Sulzbac:i till 
Karl X Gustav återfinns i nämnda samlingar, varför dessa inte anges vidare. 

+ KXG t. Sulzbach, Nyköbing 8/10 o. 13/10 1659. 

Il KXG t. Sulzbach, Nyköbing 8/10 o, 20/10 1659; Sulzbach t. KXG, N)'borg 8/10 o. 
10/10 (skr. 1) 1659. 

O KXG t. Sulzbach, Nyköbing 9/10, 13/10, 18/10 o. 25/10 1659. 

7 KXG t. Sulzbach, Ni•köbing 25/10 1659. 

8 KXG t. Moser, Nyköbing 21/10 o. Sulzbach, Nyköbing 25/10 1659 (Moser von Fil
seck var generallöjtnant och vice generalguvernör över Bremen-Verden); Sulzbach t. KXG, 
Nyborg 25/10 1659 (skr. 2). 

o KXG t. Sulzbach, Nyköbing 25/10 o. 27/10 1659. 
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10 Nord,Fam.bok 27, 1918, s, 699 f; RR 25/8 1659, RA, 

11 "Specifikation der Volcker Und Sti.icke so Auff der Insell Filhnen Gewesen, Anno 
1659" och en orubricerad förteckning över i slaget vid Nyborg den 14/11 1659 deltagande 
trupper, Rullor 1659, Vol 14, Kr A; KXG t, Sulzbach, Korsör 1/11 1659, I litteraturen 
meddelade styrkeuppgifter varierar mellan 5,000 och 7.000 man, Källhänvisningar saknas, 

12 Sulzbach t, KXG, Nyborg 30i9, Im Felde zwischen Knudshofft und d Sternschantze 
29/10, Zwischen Knudshofft und Slipshaven 30/10 o, Nyborg 1/11 (skr. 2) 1659. 

18 Su!zbach t. KXG, Nyborg 28/10 1659. 

14 Su!zbach t. KXG, Im Felde zwischen Knudshofft und d Stemschantze 29fl0, Zwischen 
Knudshofft und Slipshaven 30/10, Nyborg 31/10 o. 1/11 (skr, 1 o. 2) 1659; Weiher t. 
KXG, Nyborg 6/11 1659, Skr. t. konungen, RA. - Av i dessa brev förekommance upp• 
gifter på trupperna framgår, att order om samling måste ha utgått natten till den 29/10. 

lö Sulzbach t. KXG, Im Felde zwischen Koudshofft und d Sternschantze 29/10 1659, 
- Rockstroh ("Landgangsekspedition", s. 452) uppger felaktigt, att pfolzgreven blev full
ständigt överraskad, då flottan satte kurs in mot Nyborg, 

16 Sulzbach t. KXG, Zwischen Knudshofft und Slipshaven 30/10 1659, 

17 L. F. 11011 Eberstei11, Beschreibung der Kriegsthaten des General-Feldmarschalls Ernst 
Albrecht von Eberstein, 2. uppi., 1892, s. 134 f (Schack t. Fredrik III, Kerteminde 4/U 
1659). 

18 Sulzbach t. KXG, Zwischen Knudshofft und Slipshaven 30/10 1659. 

10 J. Schmidt t. KXG, Nyborg 31/10 1659, Skr. t. konungen, RA (Johan Schmidt var 
överste för ett infanteriregemente på Fyo). 

20 Eberstein, a, a., s, 134 ff (Schack t, Fredrik III, Kerteminde 4/11 o. Odense 10/11 
1659); Journalen van de admiralen van Wassenaer-Obdam (l658f59) en De Ruyter 
(1659/60), utg. av G. L. Grove, 1907, s. 235 f; Kronijk van het Historisch Genootschap 
gevestigd te Utrecht 1857, s, 66 ff (Journal van den togt van De Ruyter in 1659 naar 
Denemarken). 

21 Sulzbach t. KXG, Nyborg 31/10, 1/11 (skr. 1 o, 2) o, Im Lager bei U!richsholm 3/11 
1659; Weiher t. Sulzbach, Middelfart 28/-10 1659 (2 skr.), Krigshist, sam!., KXG:s tid, 
Vol XI:2, RA. 

22 Sulzbach t. KXG, N)'borg 1/11 1659 (skr, 2). 

23 Sulzbach t. KXG, Im Lager bei Ulrkbsholm 3/11 1659. 
24 Sulzbach t. KXG, Im Lager bei Ulrichsholm 3/11 1659. 
2ö Sulzbach t. KXG, Ulriksholm 5/11 1659. 

26 Sulzbach t. KXG, Im Lager bei Snestrup eine 1/4 Meile uber Odemee 7/11 o. Ein 
Viertelstunde von Odensee 7/11 1659. 

27 Sulzbach t. KXG, Im Lager bei Ulrichsholm 3/11 o. Ein Viertelstuode von Odensee 
7/11 1659. 

28 Sulzbach t. KXG, Im Lager bei Ulrichsholm 3/11 1659. 

20 Sulzbach t. KXG, Nyborg 1/11 (skr, 1) o, Im Lager bei Snestrup eine 1/4 Meile 
uber Odensee 7/11 1659. 

30 KXG t. Sulzbach, Nyköbing 25/10 o, Nrestved el. Korsör 31/10 1659; Sulzbach t. 
KXG, Nyborg 31/10 1659. 

31 KXG t. Sulzbach, Nyköbing 25/10 o. Nrestved el. Korsör 31/10 1659; Sulzbach t. 
KXG, Im Lager bei Ulrkhsholm 3/11 (bil.) o. Ulriksholm 5/11 1659. 
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32 KXG t. Sulzbach, Landskrona 8/9 1659. 

33 KXG t. Sulzbach, Nrestved el. Korsör 31/10 l 659. 

34 Sulzbach t. KXG, Nyborg 31/10 1659; KXG t. Sulzbach, Korsör 1/11 1659. 

35 KXG t. \1(frangel, Korsör 2/11 1659. 

30 KXG t. \1(/rangel, Korsör 14/11 1659. 

37 KXG t. Sulzbach, Korsör 1/11 1659. 

38 KXG t. Sulzbach, Korsör 31/10 1659. 

39 KXG t. Stenbock, Korsör 1/11, Lars Fleming, Korsör lill, Per Brahe, Korsör 1/11 
samt Schering Rosenhane o. Sten Bielke, Korsör 1/11 1659 (Fleming var krigskammar• 
president och vistades i lägret vid Köpenhamn, riksdrotsen Per Brahe ( d.y.) förde befälet 
över trupperna vid norska gränsen, Rosenhane och Bielke var kommissarier vid de på· 
gående fredsunderhandlingarna på Falster). 

40 Rullor 1659, KrA; Militieräkenskaper 1659, KrA. 

41 KXG t. Wrangel, Korsör 2/11 1659. 

42 KXG t. Dohna, Korsör 2/11 1659 (Kristoff Delficus Dohna var general och guvernör 
över Falster, låland och Mön). 

43 KXG t. Sulzbach, Korsör 1/11, \Vrangel, Korsör 2/11, Dohna, Korsör 2/11 o. 3/11 
(skr. 1) samt von der Lancken, Korsör 2/11 1659. 

,H KXG t. Dohoa, Korsör 3/11 1659 (skr. 1). - Karl Gustav räknade med att ett 
regemente (skvadron) skulle överskeppas med i Grönsund disponibla fartyg, ett på dem som 
väntades från Pommem och fyra på senare anskaffade. 

45 KXG t. Sulzbach, Korsör 1/11 o. 5/11 samt Horn, Beddeker, \1(feiher o. Waldeck, 
Korsör 1/'11 1659. 

46 KXG t. Gutheim o. Rosenacker, Korsör 1/11 o. 5/11, Dohna, Korsör 1/11, 2/11 o. 
5!'11 (2 skr.), Sjöblad, Korsör 3/11, Stenbock, Korsör 3il 1, Stab!, Korsör 3/11, Siltman, 
Korsör 3/11 o. 8/11, Arenstorff, Korsör 5/11 (2 skr.), Lindeberg o. Rosenskiöld, Korsör 5/11 
samt E. Ulefe!t, Korsör 6/'11 1659 (Jakob Gutheim och Rosenacker var krigskommissarier 
på Falster, Låland och Mön, Karl Sjöblad kommendant på Kronborg och Jakob Stahl i 
Köge, Allert Siltman överkrigskommissarie på Fyn och Fredrik Arenstorff generaladjutant 
hos Karl Gustav; Ebbe Ulefelt, Lindeberg och Rosenskiöld - generallöjtnant, major, respek• 
tive kapten biträdde vid överskeppningen av infanteriet till Nyborg). 

47 KXG t. Biörenklou, Korsör 3/11 1659. 

48 KXG t. Dohna, Korsör 3/11 (skr. 2) o. 4/11, Mardefelt, Korsör 4/tl o. Drake, 
Korsör 4/'ll 1659 (Konrad Mardefelt var generalmajor och guvernör i \1(lismar och Erik 
Drake överste och utsedd att leda "kavalkaden"). 

·W I sitt svar till Karl Gustav av Stralsund 10/11 1659 angående en eventuell diversion
skriver W rangel också, att han inte ser någon möjlighet härtill, emedan fienden ännu står 

landet (Skr. t. konungen, RA). 

60 Sulzbach t. KXG, Ein Viertelstunde von Odeosee 7/11 1659. 

51 Sulzbach t. KXG, Ein Meil von Odensee oach Neuburg 7/11 1659. 

52 KXG t. Sulzbach, Korsör 1/11, 3/11 o. 5J'll 1659. 

53 Sulzbach t. KXG, Ein Viertelstunde von Odensee 7/11 1659. 

54 Sulzbach t. KXG, Ein Meil von Odensee nach Neuburg 7/11 o. Nyborg Sill 1659. 
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55 KXG t. Sulzbach, Korsör 1/11 1659; Sulsbach t. KXG, Im Lager bei Snestrup eine 
1/4 Meile iiber Odensee 7/11 1659. 

50 Framförallt Rockstroh ("Fordrivelse", s. 16 f, 20, 25 f o, "Landgangsekspedition", s. 
465 ff) framhåller Su!zbachs vid flera tillfällen under fälttåget modfällda och obeslutsamma 
hållning samt tilldelar denne allehanda nedsättande epitet såsom olycklig, förtvivlad, ned
slagen, villrådig m. m. Det iir visserligen fullt riktigt, att pfalzgreven vid ett par särskilt 
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Men detta är knappast förvånansvärt. Den unge och oerfarne Sulzbach måste ha känt ansvaret 
vila tungt på sina axlar. Rockstrohs mycket nedsättande teckning av honom saknar underlag 

det primära källmaterialet. 

57 KXG t. Sulzbach, Korsör 7/11 1659. 

58 KXG t. Sulzbach, Korsör 8/11 o, Dohna, Korsör 8/11 (3 skr.) 1659, 

50 Sulzbach t. KXG, Ein Meil von Odensee nach Neuburg 7/11 o. Nyborg 8/11 1659; 
KXG t. Sulzbach, Korsör 9/11 1659, 

00 Memorial för Stenbock, Korsör 11/11 1659 (dat. skall vara 9/11 1659). 

01 KXG t. Dohna, Korsör 9/11, Galle, Korsör 9/11 o. 10/11, Mardefelt, Korsör 10/11 
o. Drake, Korsör 10/11 1659 (Johan Gal!e var överste och skulle jämte Drake leda und
sättningsföretaget).

02 KXG t. Stenbock, Korsör 10/11 1659. 

08 Stenbock t. KXG, Nyborg IOill 1659, Skr. t. konungen, RA; KXG t. Stenbock o. 
Sulzbach, Korsör 11/11 1659. 

M KXG t. Dohna, Korsör 11:111 1659 (3 skr.). 

65 Stenbock o. Sulzbach t. KXG, odat. (skall vara 11/11 l.659), Pfalz-Sulzbach t. KXG, 
Skr. t. konungen, RA; KXG t. Stenbock o. Sulzbach, Korsör 12/11 1659. 

00 KXG t. fredskommissarierna i Danmark, Korsör 12/11 1659. 

07 KXG t. Stenbock, Korsör 14/11 1659, 

08 KXG t. Stenbock, Korsör 31111, Stahl, Korsör 3/11, Arenstorff, Korsör 5/11 (2 skr.), 
Sulzbach, Korsör 7/11, Weiher, Korsör 7/11, Dohna, Korsör 13/11 o. 14/'11, Wrangel, 
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60 Stenbock o. Sulzbach t. KXG, Nyborg 13/11 1659, Pfalz-Sulzbach t. KXG, Skr, t. 
konungen, RA; KXG t. Stenbock, Korsör 14/11 1659. 
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1855), s. 549 ff; J. A. Fridericia, Adelvreldens sidste Dage, 1894, s. 447 ff; S, Bo11 11ese11,
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84 Fryxell, a. a., s. 145; Car/s011, a. a., s. 550; Fridericia, a. a., s, 449, 453; Söre11se11, 
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86 Holm, a. a., s. 125 f; Gihl, a. a., s. 227 ff. 
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Bilaga 1

Beskrifning opå Hambnen eller Redden för Kartemy11de opå Fybn. 

Inloppet eller rätta Cosan uthur Stora Bälten sträcker sig ifrån öster till 
Wäster gerade till begge hakarne, Men sedan \'Väst Nordwäst uthij den lilla 
hambnen G. 

Enär det lilla kiörketornet, wijser längst åth kiörketaket, och 3 Wäderqwarner 
komma Vthij een linea, Och man får kiörkan rett Ost och Wäst, då är man när 
in till Norre haaken eller Grundet, hwilket Siööfarande i acht taga. 

Det låter sigh här wedh Kartemynde fluxus et refluxus märkia doch icke till 
wissa tijder eller ordinarie lijnier, uthan rätta sig mästedeels effter wädret, 
altså att wedh hårdt östan wäder går her på Redden temmelig stark Siöö och 
större strömm, som och inloppet emellan begge hakarne uthij hambnen G, een 
gång om Ahret, åtminstone förändrar. 

Det haftver denne hambn eller Redd för Kartemynde alleständs godh Anker
grundh, i Synnerheet på 7 eller 8 fambnar, Men nemmare [närmare] landet och 
Grunderne ähr något blööt, sandig och altså icke den bästa wedh hårdt östan 
wäder. 

Fram för Redden, så och uthij sielfwa Redden hafwer Jagh inga Grundh eller 
banker kunnat förnimma, uthan inloppet reent. 

De1111 lilla Hambnen G ähr allena för smått fartygh, och för inga örlog
skiepp, doch kunna Skutor, kreijere och boij::lter läggia in till bryggan och Boll
werket. 

La11dgr1mden Rundt kringom denne hambn ähr högh, men sielfe Vfwern 
eller Stranden mestedeels nedrig, så att man wäl kann komma j landh, Och går 
diupet opå somblige Orter rätt när under landet, föruthan opå hegge hakarne, 
dy wedh Lundegårds Fiskeliiger tecknat medh A hwarest Pålar ähre in
slagne ähr ett Pistohlskott ifrän landet 4½ fambn, wedh B sammeledes ett 
Pistohlskott från landet 4 fambnar, widh E ett litett Mussqwetskott från landet 
3 och dicht under Salrisshöfft 2 fambn: diupt. 

Kartemynde kan för de näst omkring liggiande berg och högders skuldh icke 
fortificeras, så frambt den icke opå andre sidan Transporterades, dy högden H 
förlohrar sig långslutt, 

Vthi Hambnen ähre elliest medellgrundh, så att man emellan Risinghöfft 
och Stafwenshöfft, opå alla orter och hart under landet wedh dagh och natt 
Vthan skada sättia kann. 

Hambnens eller Reddens Stoorleek ähr således. Lundehöfft ähr ifrån Karte
mynde 1/8 Mihl, och ifrån Lundehöfft till Salrisshöfft något längre, doch kan 
medh ett 6 Pundigt Stycke fast öfwerskiutas, Risinghöfft hålles wara een halff 
Wijk Siöös*) ifrån Kartemynde och fast så långt ifrån Stäwensshöfft, Men 
Bogensshöfft ähr een \Vijk Siöös, och Rönnssöö een lijten mihl ifrån Kartemynde. 

Observerat wedh Sönnan wäder och nedrigt watten, Anno 1658 den 18 Juny 
af E. J. Dahlbergh. 

*) Vecko-, veka- eller vikasjö var benämning på en väglängd till sjöss ungefär motsvarande 
en gammal svensk sjömil (7.420 m.). 
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Bilaga 2 

HöghWälb.ne Grefwe, RijckzMarsch, General FeldtHerre och Prresident vthi 
dhet Kongl. KrijgzCollegio. 

Wälbne Herrar, KrijgzRådh, Commissarier och Assessorer vthi Kongl. Krijgz
Collegio. 

Höggunstige Herrar och Mechtige Befordrare. 

Ers Excellentier och Nåder vthi diupeste vnderdånigh ödmiuckheet fogar vnder
tecknadt fattigh och förlammat Soldat tilkänna, dhet Jag vthi framfarne Krijgz 
och Feigdetijder Sverijges Rijke mit K. fäderneslandh en långh tijdh för gemeen 
Soldat tient hafwer; och nu, Gudh bättre min lycka vthi sidst danske feigden 
inthet bättre aflupen, än att J agh vthi Feldtslachtningen som höltz på Fyen medh 
dhe danske, om Middagztijdh och vthi häfftigste drabningen medh Fienden blef 
nederhuggen vthi Hufwudet, medh månge sår sargad, kindbackarna afhugne in
till bara beenen så att bara tänderna syntes, wänstre Handen aldeles förderf
wadh och fingren så sönderhugne att Jagh slät inthet arbete förmå wercka eller 
giöra, såsom ögonskeenligen är på min älende kropp och alla ledemöter till att 
see; Hwaraf Jagh strax nederföll till Jorden, opå platzen af Hästefötterna sedan 
blef sondertrampat, och blef altså liggiandes på Feldtet iblandh dhe döda krop
par alt ifrån Middagen in till midnatt. När Jagh tå bekom någor kentslo och 
wille försockia att komma till wårt krijgzfolck igen, blef Jagh aff Fienden 
fången och förd in i Holsteen till Gli.ickstad, dher Jagh war fången vthi 2 åhr 
vthi störste Jämmer och älende, af stoor sweeda och werck, Hungers nödh och 
allehanda wederwärdigheet som en arm och älendigh Menniskia här i W erlden 
kan wederfaras. Nu är min nödh och älende så stoor, att Jagh hafwer en siuck
ligh och förlammat kropp, inthet förmår medh mit arbete migh, min Hustro och 
Barn födo och Näringh förskaffa, Här til hafwer Jagh af fromme och Christ
milde menniskior någon hielp bekommit til födo och vppehälle, men nu, Gudh 
bättre, är en sådan dyrtijdh och brist på allehanda bespijssning i heela Landet här 
vthi Nerijke, att Jagh icke kan bekomma et stycke Brödh migh och mijne till 
hielp och vndsättningh. Näst Gudh weet Jagh nu ingen annor tilflycht än Kungl. 
KrijgzCollegium och E.rs Excellentier och Nåder medh innerligh hiertans til
försicht och vthi diupeste vnderdånigh ödmiuckheet böönfalla .... . 

Asket vthi Nerijke 

den 21 April 
A.o 1673. 

148 

E.rs Excellentiers och Nåders 

ödmiuckeste och V nderdånigste 

Nils Swensson 

i Asker Socken vthi Nerijke 
een förlammat Soldat 



KÄLLOR och LITTERATUR 

Otryckta källor: 

Riksarkivet (RA) 

Kungl. koncept och riksregistraturet. 
Skrivelser till konungen. 
Krigshistoriska samlingen, Karl X Gustavs tid, Danska krigen 1657-60. 

Krigsarkivet (KrA) 

Rullor 1659. 
Militieräkenskaper 1659. 
Krigskollegii suppliker. 

Uppsala Nniversitets bibliotek (UUB) 

Nordinska samlingen. 

Tryckta källor: 

Geheimrat Detlev v. Ahlefeldts Mernoiren aus den Jahren 1617-1659, utg. av 
L. Bobe, 1896.

Journaal van den togt van De Ruyter in 1659 naar Denernarken (Kronijk van 
het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 1857). 

Journalen van de admiralen van Wassenaer-Obdam (1658/59) en De Ruyter 
(1659/60), utg. av G. L. G r o v e, 1907. 

M a n  le y, R., The History of the Late Warres in Denmark, London 1670. 
M e a d o w e, Ph., A Narrative of the Principal Actions occuring in the Wars 

betwixt Sueden and Denmark. Before and after the Roschild Treaty, London 
1677. 

Litteratttr: 

A s k g a a r d, F. o g  O l s e n  G., En kamp for livet. Svenskekrigene 1657-60 (Vi 
og vor fortid 17, 1958). 

B o n n e s e n, S., Karl X Gustav, 1924-58. 
C a r l s  o n, F. F., Sveriges historia under Carl X Gustafs regering (Sveriges 

historia under konungarne af Pfalziska huset 1), 2. uppl., 1883, 
C z a p l i ns k i, W., Udzial Polakow w zdobyciu Fionii w 1659 r (Rocznik 

Gdanski 12, 1938, tr. 1939). 
E b e r s t e in, L. F. v o n, Beschreibung der Kriegsthaten des General-Feldmar-

schalls Ernst Albrecht von Eberstein, 2. uppi., 1892. 
F r i d e r i  c i  a, J. A., Adelsvreldens sidste Dage, 1894. 
F r yxe l l, A., Berättelser ur svenska historien 12, 4. uppi., 1867. 
G i h l, T., Sverige och västmakterna under Karl X Gustafs andra krig mot 

Danmark, akad. avh., 1913. 
H o  I m, T., Översikt över Sveriges krig under 1600-talets senare hälft (Militär

litteraturföreningens förlag 148, 1927). 

149 



N o o r d a m, N. F., De Republiek en de noordse Oorlog 1655-1660, 1940. 
Nordisk Familjebok 27, 1918. 
N y e r u p, R., Efterretninger om Kong Friderik den Tredie og de mrerkvrerdigste 

i Danmark og Norge under hans Regjering indtrufne Begivenheder, 1817. 
P u f e n d o r f, S., Die Thaten Carl Gustavs, Niirnberg 1697. 
R o c k s  t r o  h, K. C., Svenskernes Fordrivelse fra Fyen 1659 (Svendborg Amt 

Aarsskrift 1909). 
R o c k s t r o h, K. C., Feltmarskalk Schacks Landgangsekspedition til Fyen 1659 

(Militrert Tidsskrift 1910). 
S t a d e, A., Manley's "History", Meadowe's "Narrative" och Carl X Gustafs 

första danska krig (HT 1960). 
Sör e n s e n, S. A., Kj0benhavns Belejring og Fyens Gjenerobring, 1896. 

Smnmary 

During Charles X Gustavus' Second Danish War (1658-60) the Danes and 
their allies - the Imperial forces, the Brandenburgers, the Dutch and the Poles 
-- began a large-scale landing operation against the island of Fyn, which had 
been occupied by Swedish troops ever since the First Danish War (1657-58). 
The Swedes soon withdrew to Nyborg, where they were utterly defeated on No
vember 14th by enemy forces who outnumbered them by almost two to one. The 
following day the Swedes were forced to capitulate. 

The loss of Fyn and its garrison was the hardest blow that ever befell Charles 
X. During the fighting he established his headquarters at Kors0r on the island
of Zealand, from which he could follow the course of events at close quarters
and to some extent exercise his personal influence. It was the flrst time that this
military commander, whose bent was so wholly offensive, found himself in a
defensive strategical position. His dispositions during the Battle of Fyn thus
merit special interest. Nevertheless they have been largely ignored in literature.
Only the measures taken by the Swedish Commander-in-Chief on Fyn, Philip,
Count Palatine of Sulzbach, have to some extent received attention. Indeed in this
connection the Count Palatine has usually been the target of very severe criti
cism for the way in which he attempted to carry out his task.

In this article the author, making use of sources hitherto completely or very 
largely ignored, gives a detailed account of the plans and dispositions of Char
les X <luring the battle, besides analysing, more clearly than has ever been at
tempted before, the decisions and actions of the Count Palatine of Sulzbach. 
Thanks to the author's examination of the manner in which Charles X played 
his unusual role as a commander on the defensive, fresh and in some ways sur
prising details are added to the portrait of the King as a general. The facts 
which have now come to light concerning the background of the decisions and 
actions of Philip of Sulzbach seem, in the author's view, to justify a more balan
ced and less negative summing up than has so far been accorded the youthful 
fleld marshal for his failure to solve an extremely difficult task. 
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INTERNORDISKT MILIT ÄRHISTORISKT 

SAMARBETE 

AvBöRJEFURTENBACH 

Inom de nordiska ländernas högsta militära staber har allt se
dan deras tillkomst funnits särskilda organ med uppgift att studera och 
skriva krigshistoria. Organisationsformerna för dessa organ har varit 
och är alltfort olika. I Sverige inrättades en krigshistorisk avdelning 
inom Generalstaben, vilken vid dennas upphörande överfördes till 
Försvarsstaben, varvid den sammanslogs med den från Marinstaben 
överförda sjöhistoriska avdelningen. Ar 1962 indrogs krigshistoriska 
avdelningen för att med något förändrade uppgifter återuppstå som 
en militärhistorisk avdelning vid Kungl. Militärhögskolan. I samband 
härmed tillsattes en militärhistorisk delegation med huvudsaklig upp· 
gift att medelst anslag i form av stipendier och forskningsbidrag 
främja militärhistorisk forskning, i första hand avseende krigsföretag 
m. m. under äldre skeden.

I Finland finnes Anstalten för krigshistorisk forskning, vilken för
utom en krigshistorisk byrå i sig inrymmer såväl krigsarkiv som mili
tärmuseum och militärt centralbibliotek. I Norge finns Forsvarets 
Krigshistoriske avdelning, lydande under chef en för försvarsstaben, 
i Danmark har man åter gått en annan väg. Där finns två befattnings
havare, Lederen af Haerstabens krigshistoriske arbejder och Lederen 
af S0vaernsstabens krigshistoriske arbejder, bägge försedda med ett 
mindre kansli och tilldelade uppgiften att planlägga och leda krigshi
storiskt arbete berörande respektive försvarsgren. 

Men om sålunda också organisationsformerna växlat och växlar, kan 
man säga att samtliga dessa organ haft det gemensamt, att deras främ
sta uppgift har varit att studera och framlägga arbeten närmast om det 
egna landets krigs- och militärhistoria. Gemensamt har också varit 
och är, att samtliga institutioner haft och har fåtalig personal och att 
strängt begränsade ekonomiska resurser står till deras förfogande. 

Då dessa länder tidigare i stor utsträckning bekrigat varandra eller 
varit anslutna i starkare eller svagare statsförbund, är emellertid 
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deras krigshistoria till stor del av internordiskt intresse. Detta för
hållande, jämte avdelningarnas var för sig svaga resurser, har små· 
ningom lett fram till ett efter hand allt intimare samarbete i syfte att 
ömsesidigt hjälpa varandra för att härigenom kunna åstadkomma bätt
re resultat till båtnad även för det egna landet. 

Detta samarbete kom signifikativt nog att starta i Föreningen Nor
dens regi. Med början i december 1948 anordnade sålunda denna för
ening ett antal sammankomster i Stockholm, syftande till att utjämna 
motstridiga historiska ståndpunkter och att rätta till uppenbara miss
förstånd i de olika ländernas böcker för historieundervisning. I detta 
arbete deltog förutom ett antal civila historiker jämväl de dåvarande 
cheferna för de krigshistoriska avdelningarna i Sverige och Norge, 
överstarna 0. Ribbing och J. Schiötz, samt ledaren av dåvarande Ge
neralstabens krigshistoriske arbejder, överstelöjtnanten J. Nordentoft. 
Inom parentes kan nämnas att sistnämnda tre herrar hade lättare att 
komma fram till en gemensam ståndpunkt, än vad de civila histori
kerna hade. 

Från denna första kontakt har sedan samarbetet utvecklats vidare. 
Den har härvid följt fyra olika linjer. 

Den första av dessa har varit, att personal från de olika avdelningar
na, som bevistat de allmänna nordiska vart tredje år anordnade histo
rikerkongresserna därvid har bildat egna små informella undergrupper, 
vilka har ägnat viss tid av kongressen åt ömsesidig orientering och 
diskussion av gemensamma frågor. Sådana sammankomster har an
ordnats i anslutning till historikerkongresserna i Göteborg 1951, Abo 
1954, Aarhus 1957 samt den till 1961 framskjutna kongressen i 
Lund. 

En .annan linje har varit gemensamma resor och exkursioner i di
rekt anslutning till vissa i ett land pågående arbeten, för vilka man 
behövt besöka ett grannland för slagfältstudier m. m. och härvid har 
kunnat erhålla hjälp i form av ciceronskap m. m. Dylika studiefärder 
har ägt rum i anslutning till dels den vid dåvarande försvarsstabens 
krigshistoriska avdelning pågående bearbetningen av Karl X Gustafs 
danska krig, dels det norska arbetet på Norges krig 1940. I juni 1955 
företog sålunda förf. jämte kaptenerna E. Bergman och A. Stade en 
studiefärd under ciceronskap av överstelöjtnant Nordentoft och över· 
stelöjtnant T. Höjland-Christensen längs den svenska armens marsch-
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Nordentoft, Danmark, 
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vägar genom Danmark 1657-1658. Härunder studerades lokala för
hållanden i samband med Bältövergångarna och stormningen av Fre
deriksodde m. m. Studiet berikades av väl planlagda och instruktivt 
fullföljda genomgångar, hållna av överstelöjtnant Nordentoft eller 
kunniga och intresserade lokalhistoriker. Stundom kunde inlevelsen 
bli nog så intensiv. Vid ett tillfälle berättade en sådan lokalhistoriker 
om en strid mellan svenskar och danskar. Efter att i terrängen ha ut
pekat danskarnas utgångsgruppering började han skildra svenskarnas 
anfall med orden: "Da kom de forb. svenskerne!" I detsamma slog 
det honom, att skildringen ju närmast var avsedd för oss svenska 
åhörare, och han hejdade sig med ett förbindligt "Undskyld!". Nå, 
sådana små intermezzon togs ej illa upp utan betraktades närmast som 
pikanta kryddor i den övrigt seriösa anrättningen. 

1955 års studiefärd fick en direkt fortsättning i en motsvarande 
resa genom stift Bremen, Holstein och Slesvig hösten 1956. Denna 
resa möjliggjordes av att de svenska deltagarna - samma som under 
den förra resan - inbjöds som gäster till "Den Danske Brigade", 
vilken vid denna tid ännu ingick i besättningstrupperna i Tyskland 
och var förlagd i Itzehoe. 

Den ovan antydda norsk-svenska resan företogs våren 1955 av över
ste Schiötz och undertecknad och avsåg att genom intervjuer m. m. 
klarlägga, vad som hände i april 1940, då norska förband och flyk
tingar överskred gränsen till Sverige och då tyskarna nådde fram till 
denna. 
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Av liknande art som dessa resor har de personliga besök varit, 
som stundom gjorts hos systerorganisationerna för att genom direkt 
kontakt reda ut frågor, vilka annars skulle ha tarvat omfattande och 
tidsödande skriftväxling. Denna art av samarbete må här endast illu
streras med två exempel. Det första av dessa är ett besök som förfat
taren gjorde vid Anstalten för krigshistorisk forskning i Helsing
fors år 1954. Det ägde rum i anslutning till historikerkongressen i 
Abo detta år och ledde till att vi i Sverige fick en utförlig bibliografi 
avseende Finlands krig 1939-1940 samt 1941-1944, utarbetad 
genom finsk försorg mot det att vi i vår tur färdigställde en redogörel
se för vad som hänt på svensk sida om Torneälven i samband med 
det finsk-tyska kriget i Lappland 1944. Det andra exemplet är en 
resa till Forsvarets krigshistoriske avdelning i Oslo 1955, vilken sam
manhängde med vårt då pågående arbete på boken "Militärt kring 
1905". För att säkerställa, att dess publicering ej skulle återuppväcka 
misstämningar från denna tid, hade manuskriptet till boken översänts 
till den norska avdelningen och där underkastats en sakkunnig gransk
ning, närmast avseende återgivna uppgifter om de norska stridskrafter
na och stämningarna i Norge. Denna granskning hade utförts dels 
av professor J. Worm-Miiller, dels av den dåvarande chefen för For
svarets krigshistoriske avdeling, generalen 0. Berg. Den svenske av
delningschefens besök avsåg nu att få del av de norska sakkunnigas 
iakttagelser att under diskussioner med dessa komma fram till en 
för bägge parter godtagbar skrivning, vilket också utan större svårig
heter lyckades. 

Under det samarbete som här ovan skildrats framväxte småningom 
en insikt om nyttan av utvidgat samarbete och tanken på att detta med 
fördel borde omfatta även större studieresor med deltagare från samt· 
liga de nordiska ländernas avdelningar. Härigenom borde man, ansågs 
det, kunna berika den ömsesidiga kännedomen om nordisk krigs
historia, lösa vissa kontroversiella frågor och bereda personalen vid de 
olika institutionerna tillfälle att lära känna varandra till båtnad även 
för samarbetet mellan sammankomsterna. 

Sedan vederbörligt tillstånd hade inhämtats, kunde år 1956 den 
första större gemensamma studiefärden anordnas. Denna, som ägde 
rum i svensk regi, företogs i början av juni månad detta år och hade 
närmast som studieobjekt krigshändelserna längs gränsen mot Norge 
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Under exk11rsio11ema i Da11111ark och Slesvig-Holstein 1955 och 1956 besöktes 
bland a1mat Fredriksodde och Stade. Parti av Fredriksoddes ga111la vackra och 
välbevarade fäst11i11gsm11r och vallgrav samt av kro110111agasi11 i Siade 11ppfört 
,mder "sve11sktide1111

• 

samt i Halland och Skåne under Karl X Gustafs bägge danska krig. 
I resan deltog representanter för avdelningarna och motsvarande or
ganisationer i Sverige, Norge och Danmark och för första gången 
även en representant för Finland, nämligen dåvarande läraren i krigs
historia och strategi vid krigshögskolan, överstelöjtnanten K. Mikola, 
fr. o. m. 1958 chef för Anstalten för krigshistorisk forskning. Färden 
startade i Värmland, där Eda skans besågs och demonstrerades. Efter 
ett intressant besök på Kongsvingers fästning återvände deltagarna till 
Sverige och sedan gick resan till Västergötland med ett minnesrikt 
besök på gamla Bohus fästning. Därifrån fortsatte man till Bohuslän 
och genomgick de växlande striderna i trakten av Hjärtum m. m. Ef
ter ett kortare uppehåll i Göteborg ägnades en dag åt studium av stri
den vid Genevadsbro och andra krigshändelser i Halland. I Genevad 
uppvaktades färddeltagarna av ortsbor som förevisade gamla kanon
kulor, vilka de hade hittat i sina åkrar. Nu ville de veta om dessa 
var av danskt eller svenskt ursprung. I Kattarp ledde studiet av ter
rängen och en diskussion om det rörliga artilleriets skottvidder på 
1600-talet fram till en gemensam uppfattning om en strid som hade 
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stått där 1657. Resan avslutades med ett studium av striderna i Skåne 
och en slutgenomgång på historiska institutionen vid Lunds universi
tet, där man dryftade erfarenheter av resan. Då denna samfällt ansågs 
ha varit mycket givande, överenskom man om att även i fortsättningen 
söka organisera resor av detta slag växelvis i de olika länderna. 

Av olika skäl skulle det dock komma att dröja därmed till 1960, 
då norrmännen åtog sig värdskapet. Det närmaste studieobjektet för 
denna resa, som leddes av general assisterad av dr. phil. Arne 
Odd Johnsen, var Karl XII:s fälttåg i Norge 1716 och 1718. Samling 
skedde även denna gång till svensk-norska gränsen i Värmland och de 
första terrängstudierna ägde rum vid Skotterud och Lier, där man nå
got utanför ramen för resans huvudtema ingående dryftade striderna 
på dessa platser 1814 resp. 1808. Härifrån gick färden till Kongs
vinger och sedan ned längs Glommens dalgång till Blaker skanse 
och till platser för striderna i Höland i samband med Karl XII:s blixt
anfall 1716. Sedan man därefter studerat striderna vid Gjelleråsen 
kom man fram till Oslo, där det blev en och en halv dags uppehåll 
för föredrag och en instruktiv visning av Akershus. Från Oslo gick se
dan resan mot sydöst över Moss till Fredrikstad, vars gamla fästning 
besågs. Härefter följde vad som för de svenska deltagarna nog måste 
sägas ha varit studiefärdens höjdpunkt nämligen ett synnerligen grund
ligt besök på Fredriksten, där generalmajoren F. Backer höll en mycket 
instruktiv genomgång av svenskarnas anfall 1718 och omständigheter
na kring Karl XII:s död. På Fredriksten hölls också slutgenomgång
en med hopsummering av resans erfarenheter och en kort diskussion 
om gemensamma angelägenheter. Den gemensamma uppfattningen var 
att samtliga deltagare hade styrkts i sin åsikt om nyttan av resor av 
detta slag. 

Redan 1961 kom också nästa resa till stånd. Denna gång blev det, 
främst på grund av initiativ från ledaren av Sövaernsstabens krigshi
storiske arbejder, kommendörkapten H. Kiaer, en "sjömanöver". Stu
dieobjekten var striderna längs Kattegatts och Skageracks kuster. Fär
den startade den 29 maj från Fredrikshavn ombord på två danska 
motortorpedbåtar, "Hajen" och "Stormfuglen" vilka förde deltagar
na över till Varberg. Där gav intendent A. Sandklef tidigt nästföljan
de morgon en initierad redogörelse för fästningen och dess historia. 
Från Varberg fortsatte man sedan ombord på den svenska minutläg-
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garen "MUL 11" till Älvsborgs fästning, som studerades samtidigt 
som redogörelse erhölls för de danska anfallen 1717 mot Älvsborg 
och 1719 mot Älvsborg och Nya Varvet. Följande dag fördes delta
garna med en snabb svensk bevakningsbåt utefter hela den bohuslän
ska kusten med redogörelser för erövringen av Marstrand 1719 samt 
striderna i Dynekilen 1716 och vid Strömstad 1717, där den norsk
danske sjöhjälten Tordenskjold spelade en huvudroll. Svenska kust
flottans gruppering på Stridsfjorden 1905 och de norska handelsfar
tygens utbrytning från Göteborg 1942 berördes även. Påföljande dag 
ägnades först åt studium av den väg, som användes 1718 för att släpa 
svenska galärer från Strömstad till Idefjorden. Vid "galärvägens" slut 
väntade den norska minsveparen "Gaula", som förde deltagarna till 
Lyngör och Arendal, dit man anlände sent på natten. På den föregåen
de platsen hade en ingående redogörelse lämnats för den strid som 
norska flottans kanonslupar och en dansk eskader år 1812 utkämpat 
där med en engelsk eskader. Följande dag besöktes befästningarna 
utanför Kristiansand (Fredriksholm, Gammelholm och Flekkeröy), 
varjämte den tyska erövringen av staden den 9 april 1940 beskrevs, 
sedd från försvararens synpunkt. Efter övernattning i Arendal skedde 
avfärd åter med Gaula till Horten. Där knöts huvudintresset till det 
tyska överfallet den 9 april 1940, men även de norska sjöstridskraf-
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Från st11diefärden i Sverige 1956. 

Dr phil. A Odd Johnse11 diskNterar 
striden vid Hjärt111n 1657 med lokal
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A Stade och major J Hedberg (Sve-

rige) intresserade åhörare liksom 
oberst Faye (Norge) längst t h. 

Besök på BohNs f äst11ing 

temas gruppering under konflikten 1905 berördes. I Horten besöktes 
det nya marinmuseet med bl. a. världens första torpedbåt, "Rap", 
embryot till världens alla torpedbåtar och jagare. Efter övernattning i 
Oslo följde avslutning med allmän diskussion samt besök i museer. 
De som under denna minnesrika färd hade den största tungan av före
dragen och farvattensbeskrivningarna längs svenska kusten var kom
mendörkapten A. Kull och i de norska farvattnen kommendörkapten 
T. K. Olafsen och orlogskaptein R. Scheen. 

Ar 1962 var det finnarna, som stod för värdskapet. Samling skedde 
i Vasa och med utgångspunkt därifrån studerades under de bägge 
första dagarna 1808-1809 års slagfält vid Oravais, Jutas, Lappo och 
Alavo. Särskilt de av majoren C.-B. Petander synnerligen förnämligt 
ledda genomgångarna vid Oravais och Lappo fäste sig i minnet, bl. a. 
på grund av en välregisserad placering av "markörer", som utvisade 
olika truppförbands gruppering och förflyttningar, men också på grund 
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Frt!n 1960 t!rs st11diefärd i Norge 

Färddeltagama samlade utanför 
Fredriksstens fästningsport, Längst 
till vänster färdledaren general Ole 
Berg. 

Experten pt! Predriksstem historia, 
generalmajor Finn Backe/' demon• 
strerar frt!n den plats där Karl XII 
st11pade händelsema vid Predriks
hald den 30 nov. 1718. Fästningen 
synes i bakgmnden, 

av att terrängen på dessa ställen än i dag ter sig sådan som den gjor· 
de när striderna där ägde rum. Den andra dagen ägde likaledes en 
mycket instruktiv genomgång rum av finska armens skickelsedigra 
slutstrid vid StorKyro år 1714. Därefter gick färden till Tammerfors, 
där genomgångarna ägnades striderna kring och i staden under finska 
frihetskriget 1918. Därvid lämnades även en skildring av Svenska 
brigadens insats i detta sammanhang. Efter en intressant genomgång 
av striden vid Pälkäne 1713 och ryssarnas smart genomförda omfatt
ning sjöledes samt ett besök på Parola gamla läger och pansarmuseet 
kom man så fram till Helsingfors, där Krigshistoriska forskningsan
stalten med alla dess underavdelningar demonstrerades. Nästa dag äg
nades åt ett besök i Hangö stad samt en exkursion längs Hangöfronten 
ledd av docent J. Gallen, regementsstabschef på denna front 1941. 
Från svensk sida assisterades docent Gallen av kapten Stade, som 1941 
hade varit plutonchef på den då här kämpande svenska frivilliga 
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"Hangöbataljonen". Denna dag företogs också en uppfriskande sjö
tur i stormbåtar förda av finska pionjärsoldater över Rilaxfjärden ut till 
minnesstoden över sjöstriden där år 1714. Sista dagen av denna myc
ket välplanerade resa, som hade letts av överste Mikola närmast biträdd 
av läraren i krigshistoria vid finska krigshögskolan, major 0. Lyytinen, 
ägnades främst åt ett besök på Sveaborg som sakkunnigt demonstrera
des av intendent 0. af Hällström. Dagen avslutades med sedvanlig 
genomgång av iakttagelser och resonemang om fortsatt samarbete. 
Vidare orienterade författaren om den i Sverige omedelbart förestå
ende omorganisationen av den krigshistoriska verksamheten. 

Studiefärden 1963 var förlagd till Danmark och arrangerad av de 
avgående ledarna för de krigshistoriska arbetena därstädes, överste 
S. Björke och kommendörkapten H. Kiaer, närmast biträdda av
sina blivande efterträdare, överstelöjtnant H. Klint respektive kom
mendörkapten E. Borg. Huvudtemat för resan var striderna under de
bägge Slesvigska krigen 1848-1850 och 1864. Första dagen var,
bortsett från korta visiter hos cheferna. för haerstaben och sövärnssta
ben, ägnad åt inledande föredrag i Köpenhamn. Nästa dag skedde
förflyttning till Frederida, där major P. Skov höll en synnerligen in·
struktiv genomgång av utfallet från fästningen under dess belägring
i juli 1849. Dagen därpå fortsatte färden till Slesvig under genom
gång bl. a. av slaget vid Isted. I Rendsborg höll dagen därpå chefen
för AFJ ( Allied Forces Jutland), generalmajor Larsen, ett intressant
föredrag inför färddeltagarna, utformat som en historisk parallell mel
lan läget 1813, då dansk-holsteinska trupper försvarade Jylländska
halvöns infallsport från söder, och läget nu, då åter motsvarande
trupper förbereder motsvarande uppgift. Härefter anträddes återfär
den mot norr under noggranna terrängstudier vid Dannevirke, Dyb
böl och på Als. I Dybböl nedlades blommor vid minnesstenen över
där stupade svenska, norska och finska frivilliga. Sista dagen av själva
resan påbörjades med en genomgång av det för hela Nordens framtid
så betydelsefulla slaget på Öxnebjerg 1535, som avgjorde utgången
av den s. k. Grevefejden. Denna genomgång hölls av de nordiska
militära historikernas nestor, kaptenen G. Norrie, som för övrigt höll
en rad av genomgångarna under denna lärorika studiefärd. Sedan färd
deltagarna återkommit till Köpenhamn, hölls där sedvanlig slutdis
kussion. Under denna fastställdes det vara en gemensam och entydig
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uppfattning, att dessa studiefärder visat sig vara av mycket stort värde 
för deltagarna. På förslag av Den krigshistoriske avdelings chef, ge
neralmajor B. Christophersen, enades man om att på respektive håll 
söka verka för att de infogades i en långsiktsplan, vilket skulle un
derlätta planläggning, anslagsäskanden m. m. Sedan en till Sverige 
planlagd studiefärd 1964 genomförts, vilken redan i princip hade bi
fallits av statsrådet och för vilken förarbetet hade påbörjats, ansåg 
man dock lämpligt att dessa resor anordnades endast vart annat år. 
Det närmaste motivet härför var, att förberedelsearbetet för resorna 
har visat sig ta mycken tid och arbetskraft i anspråk. Fortsatta årliga 
studiefärder skulle därför bli allt för betungande för avdelningarna 
med deras små personella och ekonomiska resurser. 

Till sist några ord om gemensamma karakteristika för alla dessa 
studieresor. Det kan då först sägas, vilket väl för övrigt redan fram
gått av ovanstående, att även om varje resa haft ett visst huvudtema, 
så har man dock lagt in även andra moment och exempelvis vid pas· 
serandet av historiska minnesmärken och sevärda kulturminnen alltid 
tagit sig tid att besöka dessa och stundom ägna därmed förknippad bak
grund viss genomgång. Utrymmet för denna uppsats medger ej en 
uppräkning av alla sådan besök och genomgångar, men även ett ax
plock kan ge en viss uppfattning härom. I Danmark inklusive Sles
vig har man sålunda besökt och fått närmare redogörelse för det gam-
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la vikingalägret Trelleborg samt Hedeby. Vidare har domkyrkorna i 
Slesvig och Roskilde förevisats liksom Töjhusmuseet och Frihetsmu
seet i Köpenhamn samt Kronborgs slott. I Norge erinrar jag om det 
redan ovan omnämnda besöket i Akershus med alla dess historiska 
minnen från forntid fram till vår egen tid, däribland avrättningsplat· 
sen för norska motståndsmän under ockupationen 1940-1945. Där 
har även förevisats ett par gamla ståtliga kyrkoruiner i Glommens 
dalgång samt, sist men icke minst, den intressanta "gamle by" innan· 
för Fredriksstads fästningsmurar. I Finland har Tavastehus slott och 
Raseborgs gamla mäktiga slottsruin besökts, den sistnämnda i samband 
med en där pågående folkfest, vid vilken en stor i nationaldräkter 
klädd kör medverkade, allt vittnande om huru väl traditionen vårdas 
och omhuldas i detta land. Intressanta besök gjordes även på Manner
heimmuseet liksom i några kyrkor med väl omvårdade krigargravar 
med minnesstenar över dem som stupat i Finlands tre senaste krig. 
I Sverige besöktes under resan 1956 förutom Bohus' gamla slotts
ruin även militärmuseet på skansen Kronan i Göteborg, och under 
besöken i Varberg 1956 och 1961 har även fästningens museum före
visats. Under detta års resa här avses liknande visningar komma att 
inläggas, bl. a. av Vasamuseet. 

Framhållas bör också, att det under dessa studiefärder har hållits 
föredrag även om ämnen, som legat utanför respektive färds huvud
tema, men som har avhandlat andra områden av gemensamt intresse 
inom de olika avdelningarna. För att eliminera vissa språksvårigheter 
- särskilt de finländska deltagarna, men även svenskarna, har ibland
ej haft så lätt att förstå danskarnas alltid elegant men stundom livligt
hållna anföranden - enades man om att så långt detta är möjligt delge
varandra föredragen i förväg. Härigenom skulle också vinnas, att man
kunde nedbringa tiden för dessa till förmån för förberedda och där·
för mer givande diskussionsinlägg samt för genomgångarna på fältet.

Resorna har också i hög grad bidragit till att åstadkomma goda 
kontakter med civila historiker i grannländerna, icke minst lokalhisto· 
riker, vilka ofta visat sig sitta inne med kännedom om källor, som det 
utan dessa kontakter skulle ha varit mycket svårt att uppspåra. An vik· 
tigare är dock, att militärhistorikerna och lärarna i militärhistoria själva 
under dessa resor fått tillfälle att stifta närmare inbördes bekantskap . 
.Även om antalet deltagare i varje enskild resa aldrig har varit stort 
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Interiör från Hatt11la ga111la och i11-

tressa11ta 111edeltidskyrka. 

- störst var det i Danmark i år med 8 representanter för värdlandet,
4 från vardera Sverige och Finland samt 2 från Norge - så är det
totala deltagarantalet betydande. Under årens lopp har flera av dem
som från början var med avlidit eller pensionerats och därmed trätt åt
sidan. Andra har emellertid efter hand tillkommit, och så har det på
detta sätt skapats en kamratkrets, sammanhållen icke blott av ett ge
mensamt intresse utan även av många och starka personliga vänskaps
band. Detta är icke minst viktigt för rutinarbetet under den långa tiden
mellan de korta sammankomsterna. I en kamratkrets försvinner byrå
kratin och samarbetet kan ordnas smidigt och lätt.

Det har under redogörelsen för de olika resorna redan framhållits, 
att de var för sig har varit intressanta och givande. Ser man till det 
sammanlagda resultatet ter sig deras betydelse dock än större. Det har 
blivit deltagarna förunnat att få en fördjupad insikt i nordisk 
krigshistoria och i tidlösa nordiska försvarsproblem. ökad förstå
else har också vunnits för det nödvändiga i att beakta även "mot
ståndarsidans" inställning till historiska problem samt för att ompröva 
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egna åsikter i kontroversiella frågor. Vanligen brukar motsättningar 
lätt kunna överbryggas, om man under gemensamt arbete nalkas pro
blemen förutsättningslöst och i en atmosfär av kamr-atlighet och vän
skap. Insikten om önskvärdheten av dylikt samarbete och viljan härtill 
har också framvuxit på ett sätt och i en sådan omfattning, som aldrig 
hade varit möjligt, om var och en hade suttit hemma på sin stol. Dess
utom - och detta saknar ingalunda sin betydelse - har resorna varit 
angenäma och stimulerande avbrott i deltagarnas visserligen alltid 
intressanta men dock stundom något monotona vardagsarbete. 

Som en direkt följd av de här redovisade olika formerna av samar
bete och därunder vunna resultat har planer på ett ytterligare utvidgat 
samarbete vuxit fram. Detta, som kan kallas den fjärde linjen, inne
bär träffandet av överenskommelser om att fördela arbetsuppgifter på 
de olika institutionerna för att nå fram till ett gemensamt resultat. Ett 
praktiskt exempel härpå utgör arbetet med Karl X Gustafs krig, vilket 
ju i hög grad berörde hela Norden. Medan svenskarna av natur
liga skäl bör vara de planläggande och sammanhållande i detta forsk
ningsarbete, kan en rad specialuppgifter med fördel utföras i de an
dra länderna. Längst har man hunnit härmed i Norge, där dr. phil. 
Arne Odd Johnsen, som är knuten till Forsvarets krigshistoriske av
deling, räknar med att inom en nära framtid slutföra ett större 
manuskript om kriget mellan Norge och Sverige 1657-58. På mot
svarande sätt har danskarna åtagit sig att skriva om sjökriget. Detta 
arbete, som skall utföras i regi av Lederen för S0vaernsstabens histo
riske arbejder, kommer närmast att utföras av museiintendenten F. 
Askgaard. I Finland pågår slutligen undersökningar syftande till att 
få fram lämpliga författare, som kan åtaga sig att skriva om striderna 
i Balticum och kring Finska viken. För dessa arbeten får resp. för
fattare taga full del av och utnyttja de mycket stora materialsamlingar, 
som under årens lopp har sammanbragts av militärhistoriska avdel
ningen och dess föregångare. I denna samling ingår för övrigt ett 
stort antal excerpter m. m. från danska arkiv, vilka välvilligt har ställts 
till avdelningens förfogande av framlidne överstelöjtnant Nordentoft. 

Avslutningsvis synes följande böra framhållas. Den i statlig regi 
bedrivna militärhistoriska forskningen har i våra små länder suttit 
rätt trångt under senare år. Tidigare bars denna forskning upp av 
resp. krigsmakters ledning. Numera - i teknikens tidsålder - har 
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Frt111 1963 års danska st11dief ärd. 

l'l'I11seii11tende11t F Askgaard redogör 
för den gamla vikingastaden Hedeby 
söder 0111 Sleswig. Närmast I v om 
11.skgaard står oberst Bjorke samt 
bakom och t h om A., generalmajor 
B Christophersen, Norge. 

Färddeltagama samlade vid mi1111es
ste11en på 0xnebjerg. 1Wa11 var ense 
om att stenens inskrift var "ohisto
risk". Den lyder "0kmebjerg 11 

jNni 1535 Her ramte Johan Ra11za11s 
Ly11 (blixt). Drev Hamaväldet 11d 
af Fyn. 0 psigelse fra samme st1111d, 
Papis111e11 fik paa Nordisk gmnd. 
Til minne av bondemas frihetskamp 
rejstes 1935 denne ste11". 

I verkligheten var det så, att 11t
gå11ge11 av slaget på 0xnebjerg för 
lång tid framåt bef ästade adelsma11-
11aväldet i Danmark. 

intresset härför på ledande militärt håll i stor utsträckning försvagats. 
Härtill kommer, att de militära historikerna ofta mötts med misstro 
från vissa akademiska kretsar, närmast sådana med en annan intresse
inriktning. 

På sistone har man dock kunnat skönja tecken till det bättre i båda 
dessa hänseenden - måhända som följd av att vederbörande upp
märksammat, vilken vikt man i militärt ledande och tongivande län
der fortfarande lägger vid denna disciplin. Mycket återstår emellertid 
att göra innan isen brutits. Det är en angelägen uppgift för militär
historikerna i de nordiska länderna att efter förmåga medverka härtill. 
Det är ingen tvekan om - det visar klart de hittills vunna erfarenhe
terna - att denna uppgift bäst löses i förening och nära samarbete. 
Inte minst denna synpunkt talar för att den väg, som vi slagit in på, 
är riktig och bör fullföljas. 
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Smmnary 

During previous centuries the Nordic countries have to a great extent 
either entered into alliances or made war on each other. Research into their 
military history is therefore very largely a matter of mutual interest. Since the 
end of the 1940's this has resulted in a growing appreciation of the merits of 
co-operation and of a certain division of labour. In this way it appears possible 
to obtain better results by co-operation than is the case when the individual 
countries' military history departments, limited as they are in staff and econo
mic resources, work each on their own. 

Co-operation is maintained along various lines. In the first example reviewed 
here it was necessary for military historians and their civilian colleagues to 
examine the history text books of the countries concerned in order to moderate 
differences of opinion and tone down such controversial judgments as could 
contribute to continued mutual ill-will. 

Another sphere of activity has involved support for military historians of the 
Nordic States whose work has required them to carry out research in one or 
other of the sister countries. Thus Danish military historians have been of the 
greatest assistance to their Swedish colleagues during their visits to Denmark 
in connection with the current survey of the wars of Charles X Gustavus. 

In addition, military historians from the various countries have met for mu
tual talks on the occasion of the recurrent tri-annual Congresses of Nordic 
Historians. A number of Inter-Nordic study trips, beginning with Sweden 
in 1956, have been arranged in the Nordic States still further to extend 
this ca-operation. Many sites of interest to the military historian have been 
visited in the course of these journeys for the purpose of orientation. A !arge 
number of lectures have been delivered and common problems discussed in 
connection with these study trips. 

Finally, a certain division of labour has been effected so that a joint presen• 
tation of a number of monographs may be made on the subject of the wars of 
Charles X Gustavus. 

Experience of all this work carried out in mutual ca-operation has been so 
positive that it seems to be highly desirable to ensure that it is maintained and 
still further developed in the future. It appears that a form of ca-operation 
has been attained that is an advantage to all concerned. 
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AKTUELLT OCH HISTORISKT 

Sammanställning av innehållet i årg. 1953-1963. 

Börje Fttrtenbach: 
Ame Stade: 

Ame Stade: 

Hel'man MiWem: 

Arne Scbolander: 
W alther Httbatsch: 
Allan Kroon: 
H erman Miillem: 

Ame Scholander: 
Börje FNrtenbacb: 

Herman Miiltern: 

Börje F11rtenbach: 

Börje Ftlftenbach: 
Allan K1·oon: 
B. G. Geije1·: 
J. E. Olow: 
Herman Miiltern: 

Ame Stade: 
Nils Kindberg: 
K. J. Mikola: 
Herman MiJtlern: 

1953 

Koreakriget och de militära "lärdomarna", 
En nation - två armeer. Nordkoreaner mot sydkorea
ner sommaren 1950. 
"Operation Strangle" FN-flygets stora understöds-
aktion i Korea 1951-52. 
Sveriges järnmalm och de krigförandes planer 1939-
1940. Synpunkter i efterkrigslitteraturen jämte några 
reflektioner. 

1954 

Förberedelserna för landstigningen vid Inchon. 
Erövringen av Ösel och Dagö 1941. 
Expeditionen till Västerbotten 1809. 
Operation "Buffel". 

1955 

Landstigningen vid Inchon. 
Den officiella historieskrivningen i USA om andra 
världskriget. 
Politisk och militär högsta ledning. En studie över sam
verkan dem emellan i Danmark, Norge, Frankrike och 
England under andra världskrigets inledande skede. 
Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 1901 
- 1955.

1956 

Planläggningen RN-RD. 
Pearl Harbor. 
Ett beslut och dess genomförande. 
Striderna i Ofotenfjorden den 9-13 april 1940. 
Om krigsdagböcker. 

1957 

Natten före natten före Tåget över Bält. 
Det svenska frivilligflyget i Finland 1940. 
Strategisk defensiv i Finlands krig 1941-1945. 
"Birke-Nordlicht". 
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Börje Fmtenbach: 
Jonas Hedberg: 
J. B. Otow: 
Olle Törnbom: 

Börje F11rte11bach: 
Herman lYiiiltem: 
Attan Kroon: 
Bmst Bergma11: 

Börje F11rtenbach: 
R. T orste11daht:

P. Savatejev:
Carl G. Strandman:

Börje Fm·tenbach & 
Herman lvl.iitlem: 
Olavi Lyytinen: 

G. lvl.edwedjev:
Albin lViden:

Börje FtMenbach: 
Herman i}Iiillem: 
Lars Tersmeden: 
Carl G. Strandman: 

1958 

Svenska frivilligförband. 
Artilleriregementet inför Karl X Gustavs polska krig. 
Om det sovjetryska ubåtskriget i Östersjön 1939-45. 
Suezkriget 1956. 

1959-1960 

Sveriges militära resurser hösten 1939. 
De allierades misslyckade ingripande i Norge. 
En kustoperation under andra världskriget. 
Flottan och operation Själland 1658. 

1961 

Generalmötet vid Riksgränsen den 21 maj 1940. 
Svensk krigsförsörjning och underhållstjänst i Danmark 
1657-1660. 
Över oceanerna. 
Litteraturen om andra världskriget. 

1962 

Vi var beredda. 

Finlands sjöstridskrafter under vinterkriget 1939-1940 
och fortsättningskriget 1941-1944, 
Ryska landstigningsoperationer under andra världskriget. 
Fregatten Vanadis' världsomsegling. 

1963 

Den militärhistoriska verksamhetens organisation. 
Tyskt anfall mot Jämtland och Härjedalen 1943? 
"Stormen för Köpenhamn". 
Ny militär litteratur om andra världskriget. 




