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På måndagen stoppade han avskrif
ten av Andra Internationalens re
solution i blusfickan, när han gick 

ner till torvbärgningen. Men han läste 
aldrig upp den för kamraterna. Torv
bärarna läste i stället färska tidningar 
under middagsrasten.

Kriget hade brutit ut. Ingen general
strejk, ingen järnvägsstrejk. Ingen enda 
lokförare nekade köra trupptåg, ingen 

Det stora sveket 
Utdrag ur Vilhelm Mobergs 
Soldat med brutet gevär

Bonniers 1944,  
omslaget tecknat av Albin Amelin

Så var det första maj 1914 Av Lars Henriksson
 (Utdrag ur tal 1 maj 2014)

Så var det första maj 1914. På  
banéren stod de vanliga kraven: 
8timmarsdag, rösträtt, socialism 

och så vidare. Men den överhängande 
frågan var freden. Krigsmolnen hade 
länge hopat sig i Europa och hållningen 
från arbetarrörelsen var entydig: Man 
lovade internationell solidaritet och  
Internationalen sjöngs med ord om fred 
mellan folken och krig mot tyrannerna.

Den här gången var det inte bara 
fromma förhoppningar. Den Inter na
tio nal man sjöng om hade vuxit till en 
mäktig massorganisation. En kraft med 
verklig förmåga att stoppa kriget. Och 
om det värsta ändå hände, och kriget 
trots allt bröt ut, skulle den användas till 

att välta det gamla systemet över ända.
Tre månader senare, 4 augusti, bra

kade helvetet lös. Det som Andra Inter
nationalen byggt upp under årtionden 
smulades sönder när dess ledare släpp
te allt vad de lovat och lämnade ut sina 
medlemsmassor till krigets köttkvarn. 
Namn som Verdun, Somme, Marne, 
och Gallipoli blev symbolen inte bara 
för miljoner unga döda. Där dog även 
drömmen om en annan värld. 

Där lades också grunden för nästa våg 
av barbari, när dessa namn bara en ge
neration senare ersattes av nya: Guer
nica, Auschwitz, Nanking, Hiroshima.  
Ja, hela det blodiga 1900talets historia 
och huvuddragen av den värld vi ännu 
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enda stationskarl nekade att lägga om 
växlarna, inte ett enda gruskorn på räl
sen hindrade trupptågens gång. Män
niskoslakten var påbörjad.

Valter kastade Andra Internationa
lens resolution i diket och trampade den 
ner i dyn, djupt ner i dyn.

Kamraterna talade om kriget. De bar 
in torv i ladorna och gick och knäade 
med tunga bårar på sviktande plankor 
och landgångar, och de talade om kriget. 
Om militaristernas krig. Om andra kam
raters svek mot varandra. Om det stora, 
stora, obegripliga Förräderiet. Om sve
ket mot den höga Idén, mot kamratska
pets Idé.

För det var ledarnas svek och förrä
deri detta. De hade förpliktigat sig att 
hindra kriget. Och så mobiliserades icke 
fredens soldater, arbetarna. Det ljöd 

ingen signal till generalstrejk… Arbe
tarledarna hade stått och pratat skit på 
kongresser. Ner i helvetet med resolu
tionen, lika djupt ner som Andra Inter
nationalen hade sjunkit!

Arbetarna skulle ha gjort det. De 
skulle ha brutit sönder gevären. Av 
bourgeoisien väntade ingen klok män
niska någon världsfred. Kungar och kej
sare samlade ära från folkslakten. Office
rare hade slakten som sitt yrke. Fältpräs
terna, dessa Fridsfurstens efterföljare i 
slaktardräkt, välsignade gevären i stället 
för att bryta sönder dem och bad ivrigt 
till Gud, att han skulle ordna med ett 
lyckat blodbad. Och kapitalisterna för
tjänade pengar på att tillverka gevären. 
Det var bara arbetarna kvar att hoppas 
på. Deras världskamratskap skulle ha 
frälst folken. 

lever i, avgjordes under dessa sommar
månader för hundra år sedan.

Vi har ganska länge vant oss vid att 
väpnade konflikter pågår någon annan
stans, som de eviga krigen i Afghanistan 
eller Irak, där Sverige på sin höjd del
tagit i USA:s expeditionsstyrkor. Eller i 
det vidriga inbördeskriget i Syrien, där 
mördarregimen i Damaskus, beväpnad 
till tänderna, för terrorkrig mot den  
egna befolkningen. Hur som helst, det 
pågår någonstans långt, långt borta.

Ett årtal är ju bara en siffra och det 
finns ingen magi i den men det är svårt 
att låta bli att tänka 100 år tillbaka och 
det som händer i Ukraina visar hur fort 
saker och ting kan ändra sig. Och även 

om vi väl inte går mot den okontroller
bara händelselavinen i ett augusti 1914, 
har Ukraina varit ett slags diagnostiskt 
krisprov. Resultatet är deprimerande. 
Det visar till exempel hur tunn den de
mokratiska fernissan är hos det politiska 
maktskiktet i väst. Utan att blinka stöd
de de Ukrainas nya regering med anti
semiter och öppna fascister på höga pos
ter. Sådant går lätt att svälja så länge de 
lovar att agera indrivningsmän åt IMF.

Och när Putin och hans rövarbaroner 
å andra sidan spelar ut nationalismen 
och använder krisen för att öka sin makt, 
svarar väst med militär upptrappning. 
USA sänder F15plan till Baltikum.

Över hela Europa skramlas det  
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Tidsignal nr 12

1914. Valter i Vilhelm Mo
bergs roman Soldat 

med brutet gevär var övertygad om att 
kriget hade kunnat stoppas om inte led
arna svikit. Vi inleder detta nummer av 
Tidsignal med ett utdrag  ur Mobergs 
bok och låter det följas av ett utdrag ur 
det tal som bilarbetaren Lars Henriks
son höll på Socialistiska partiets 1 maj
möte i Göteborg i år. Dessa två citat ger 
bakgrunden till varför vi ägnar detta 
nummer åt Tidsignal åt krig och fred.

Det är hundra år sedan Första världs
krigets utbrott, det tjugonde århundra
dets ”urkatastrof ”. 

”Från 12 miljoner döda kan jag hälsa er: 
 Aldrig mera krig” var budskapet i Tält
projektets sammanfattning av krigsåren 
1914–18. Men det var inte, som  många 
hade trott, kriget som skulle göra slut 
på alla krig. Istället följde extremernas 
epok: Fascismens seger under mellan
krigstiden, den fortsatta utrotningen 
av koloniernas befolkningar, Gulag, ett 
nytt världskrig, holocaust och idag ett 
nytt gränslöst krig där barbariska reli
giösa extremister och lika barbariska 
män bakom fjärrstyrda drönare tar sig 
rätten att bestämma över liv och död.

I Ilja Budrajtskis artikel Hoppet i en 
hopplös situation slängs vi rätt in i den 
svåraste av frågor: Hur bygger vi en 
stark folklig rörelse mot krig när de 
nationalistiska krafterna dominerar 
scenen? Budrajtskis utsatta läge som 
socia list i Putins Ryssland gör uppgif
ten än mer prekär. Han är medveten 
om att förutsättningarna på kort sikt är  
ytterst små, men även när antikrigsrö

  med vapnen och i det fredsälskande 
Sverige träter regering och opposition 
om vem som kan rusta upp mest. Re
geringen har beslutat att öppna svenskt 
luftrum för NATO:s spaningsplan. Till 
och med Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt 
talar om att det är viktigt att ”nationellt 
… höja försvarsförmågan”.

Spelet runt Ukraina leder inte till 
en världsbrand. Men med 100årsmin
net i bakhuvudet är deras reflexmässi
ga slutsats att Sverige måste rusta upp 
obehaglig nog – en påminnelse om att 
krigs faran aldrig kommer att försvinna.

I ett system som bygger på hänsyns
lös konkurrens finns i kristider alltid ris
ken för att denna konkurrens får en fort
sättning med andra, våldsamma medel. 
Därför är det fortfarande arbetarrörelsens 
första plikt att bekämpa militarism och na-
tionalism!

Den egna verkligheten är alltid mer 
kaotisk och svårare att orientera sig i än 
historieböckernas. Ukraina, inte minst, 
är en påminnelse om det. 

Där finns alltid gränskränkningar, 
övergrepp, påhittade eller verkliga, po
litiskt maktspel, tokiga ledare och ärke
hertigar som blir skjutna. 

Och vad händer när mörkret slu
ter sig kring oss och höstvindarna tar 
fart, när ministrar talar allvarstyngt om  
hotet mot nationen, slaskpressens löp
sedlar skriker efter hämnd för nationel
la oförrätter och hatpolitiker profiterar 
på rädsla och osäkerhet? Ingen kan på 
förhand säga vem som då står emot och 
vem som viker undan eller till och med 
hittar argument för att yla med vargar
na. Det gick så lätt i arbetarrörelsen hös
ten 1914: Det var det tsaristiska mörkret 
som skulle bekämpas, eller den preus
siska militarismen, eller den brittiska 
imperialismen och så vidare. 



 7

relsen simmar mot strömmen är upp
giften att avslöja myterna bakom krigs
hetsen oundgänglig, menar han.

Uppgiften att förklara krigens upp
komst kan ibland verka oöverstiglig i 
en tid när nationella, ekonomiska, re
ligiösa, sociala, geopolitiska, historiska 
och militära drivkrafter syns samverka 
i ogenomträngliga mönster. Andreas 
Malm knyter i sin artikel Två kvinnor 
som visade hur kapitalet behöver kriget an 
till den klassiska marxismens analyser av 
relationen mellan krig och imperialism. 
I fokus står två polska marxister, Rosa 
Luxemburg och Natalie Moszkowska. 
Visst är krig en nödvändig ingrediens i 
kapitalet strävan att ständigt utöka sina 
marknader. Men militarismen skapar i 
sig en ytterligare dimension i relationen 
mellan kapital, krig och stat. Rustnings
industrin sänder ut en stimulerande 
efter frågan i den övriga ekonomin med
an staten, som står för fiolerna, är både 
uppdragsgivare och avnämare. Gen om 
att förstöra och förstöras försvinner 
stridsmedlen i ett svart hål utanför eko
nomin.

I sin självbiografi Une lente impatien-
ce diskuterar den franske filosofen och 
revolutionären Daniel Bensaïd i flera 
kapitel våldets förändrade – och för
ändrande – roll, i tiden i allmänhet och 
för vår tids vänster i synnerhet. I kapit
let Att tygla våldet spänner han över vida 
fält, från franska revolutionen fram till 
dagens krig mot terrorismen. Ett gen
omgående tema är vänsterns ansvar att 
inte ge efter för våldsromantik.

Den svenska vänsterns förhållande till 
krigsmakten och militarismen, histo
riskt och i dag, tas upp av Håkan Blom
qvist i Från ”inte en man – inte ett öre” 
till höjd soldatlön och av Åke Eriksson i 
Vänsterns väg till pansarfeminismen.

I artikeln Att leva i krigshetsens tid ger  
Johan Ehrenberg oss argument i och fak
ta med anledning av det senaste ubåts
letandet och Olof Blomqvist ger oss i  
En fängslande historia överraskade fakta 
om krigsfångar på Karl XII:s tid. 

Som motvikt till det dystra hundraår
sminnet av första världskrigets utbrott 
hade kanske en del förväntat sig att vi i 
Sverige skulle fira landets 200 år av fred. 
Så har länge den nationella självbilden 
sett ut: inte sedan 1814 har Sverige be
funnit sig i krig. Kjell Östberg granskar 
i sin artikel 200 år av fred och oberoen-
de – varför firar ingen? vad som döljer 
sig bakom de inställda festligheterna.  
Freden och oberoendet har ingalunda 
varit självklara och sedan några år till
baka är Sverige också formellt ett krig
förande land. 

Men samtidigt finns det all anledning 
att lyfta fram betydelsen av de folkli
ga mobiliseringarna för fred och mot 
svenska krigsäventyr. Arbetarrörelsens 
entydiga stöd för norsk självständig
het, den starka antinazismen, motstån
det mot NATO och svensk atombomb, 
Kvinnor för fred. Listan kan göras lång 
på våra föregångare i kampen mot krig 
och för fred. Det är den traditionen vi 
vill värna.

 Redaktionen

Om krig och fred
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Den vackraste visan om kärleken 
kom aldrig på pränt. 
Den blev kvar i en dröm på Montmartre 
hos en fattig parisstudent.

Den skulle ha lyst över länderna 
och bringat en vår på knä, 
och en värld skulle tryckt till sitt hjärta 
en ny, en ny Musset.

Han skulle ha vandrat längs kajerna 
med en blåögd liten Lucile 
och diktat violer och kyssar 
nu en natt i april.

Men den vackraste visan om kärleken 
kom aldrig på pränt. 
Den begrovs i en massgrav i Flandern 
med en fattig parisstudent.

Den vackraste visan om kärleken
Av Ture Nerman, 1916 Musik: Lille Bror Söderlundh, 1939 Teckning: Max Lingner
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Hoppet i en hopplös situation
Av Ilja Budrajtskis

När de fosterländska känslorna svallar och krigs
propagandan vräks ut genom alla medier och tränger  
in i allt och alla, då måste de som fortfarande ser klart  
– hur få och isolerade de än är  – gå mot strömmen.  
Det var de socialistiska krigsmotståndarnas hållning 
1914 och det är den position Ilja Budrajtskis och hans 
kamrater i Ryska socialistiska rörelsen intar i dag.

Texten skrevs i juli 2014, fyra månader efter att 50 000 
demonstranter hade tågat genom gatorna i Moskva för  
att kräva fred i Ukraina och stopp för rysk inblandning  
i  konflikten. Den 23 september samlades folk åter igen 
för att säga nej till kriget. Uppgifter på antalet deltagare  
i Moskva varierar mellan 30 000 och 40 000. Enligt 
polisen var de bara 5 000. 

Varför finns det ingen antikrigs
rörelse i Ryssland? Varför är det 
så få idag som är redo att gå ut 

på gatorna och öppet fördöma att rege
ringen förlänger kriget i östra Ukraina? 
Vi fortsätter att ställa oss dessa frågor, 
vi som för inte så många månader sedan 
gick med i fredsmarschen i Moskva den 
15 mars. Vi är en krympande skara men 
ännu allvarligare är att till och med de 

som fortfarande har kvar motstånds
andan inte längre är övertygade om att 
protesterna kan förändra något. 

Det som förenar olika sociala och kul
turella grupper i det nya krigstillstånd 
(eller förkrigstillstånd) som Ryssland 
sjunker allt djupare i, är den kvävan
de och obehagliga känslan av fullstän
dig maktlöshet inför konflikterna mel
lan staterna. Utan möjlighet att själv
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ständigt orientera sig, blir varje med
borgare överväldigad av nyhetsflödet. 
Det går inte att stå emot psykologiskt, så 
man kapitulerar inför händelseutveck
lingens obegripliga och ogenomskåd
liga logik, som framstår som omöjlig att 
påverka. ”Kan inte kriget styras, så styr 
kriget medvetandet”, skrev Lev Trotskij 
om det krig i början av förra seklet som 
några få med oro och ängslan drar sig till 
minnes idag.

Just nu står de olyckliga invånarna i 
Donetsk och Lugansk i centrum för kri
gets destruktiva sammandrabb ningar. 
Vittnesmålen som sprids i sociala me
dier – meddelanden om döda, bilder 
på förstörelsen efter artilleribombarde
mangen, vädjan om empati och svar till 
de drabbade – är offrens röster, röster
na från dem som redan har förlorat. De 
delar inte upp sig i anhängare av ”Nya 
Ryssland” eller ett ”Enat Ukraina”. De 
väntar inte på att ”deras sida” ska seg
ra. De väntar bara på fred – oavsett på 
vilka villkor och oavsett vilken sida som 
erbjuder den. Tillsammans med bygg
naderna, infrastrukturen, skolorna och 
sjukhusen har nästan hela samhället i 
östra Ukraina rivits till grunden. Det 
betyder att den sida som segrar och kan 
upprätta någon form av stabilitet även i 
de rykande ruinerna skulle belönas med 
trohet till en grad som ingen stat kan 
drömma om i fredstid.

Vågorna från denna barbariska för
störelse sköljer över människorna på 
bägge sidor av gränsen. Sedan i mars 
i år är det en vanlig uppfattning att all 
in rikespolitik verkar ha upphört i Ryss
land. Mer än så. Man kan slå fast att fi
losofen Jacques Rancières definition av 
politik som ”en form av mänsklig akti
vitet baserad på oenighet” snabbt har 
upphört att gälla, och istället har politi
ken nått sin perfektion som ”konsten att 

styra samhället”. Allt som avviker ens 
en millimeter till höger eller till vänster 
från presidentens linje devalveras direkt 
och berövas minsta glimt av självstän
dig tanke. De som försöker överrösta alla 
andra med att hylla staten är precis lika 
politiskt osynliga och maktlösa som de 
som kritiserar staten. Patrioterna som 
stödjer sin stat förvandlas till lydiga in
strument. Liberalerna som kritiserar 
staten börjar medvetet eller omedvetet 
att låta som motståndarsidans advokater.

Krigets logik leder oundvikligen till 
att de styrande och folket blir en och 
samma identitet, de blir ett med var
andra, och varje eventuellt försök till 
”oenighet” tillintetgörs skoningslöst. 
Denna identitet bygger, i motsats till 
vad många tror, inte bara på den chau
vinism som snabbt börjar dominera det 
kollektiva medvetandet. Krigets ”na
tionella enhet”, som vi nu närmar oss, 
hämtar sin styrka ur  rädslan för insta
bilitet,  ur folkets förväntan på beskydd 
uppifrån, av erfarenheten att de styrda 
och de styrande sist och slutlgen ”sitter 
i samma båt”. Det är svårt att förestäl
la sig att medborgarna skulle ge staten 
en sådan otrolig handlingsfrihet i någon 
annan situation. Denna den styrande 
elitens seger över det egna samhället 
överväger – i alla fall på kort sikt – alla 
förluster genom sanktioner och interna
tionell isolering. 

Det är idag omöjligt att förutspå hur 
länge detta tillstånd kommer att vara. 
I tidigare fall i historien har ”nationell 
enighet i krigstid” i alla fall kunnat hålla 
majoriteten av befolkninen i absolut un
derkastelse i flera år. 

Varför behöver vi en antikrigsrörel
se idag? Vi måste ärligt erkänna att det 
i princip aldrig har gått att stoppa ett 
krig enbart genom folkliga protester, 
oavsett hur massiva protesterna varit. 
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Efter första världskrigets utbrott tog det 
mer än tre år av massdöd och förstörel
se innan förespråkarna av en ”fred utan 
annektioner och skadestånd” gick från 
att vara en marginaliserad grupp i varje 
land till att bli en kraft som kunde änd
ra händelsernas gång. Den föredömliga 
proteströrelsen mot USA:s krig i Viet
nam kämpade för att påverka opinio
nen i västvärlden under nära ett decen
nium, innan en ny president, ställd inför 
massiva förluster, slutligen började dra 
tillbaka trupperna. Och när den störs
ta antikrigsdemonstrationen i historien 
samlade över en miljon deltagare i Lon
don för att protestera mot invasionen av 
Irak 2003, ignorerades den helt av Tony 
Blairs regering.

Men även när antikrigsrörelsen sim
mar mot strömmen har den en viktig 
funktion: Att sprida sanningen. Den 
statliga propagandan, som de senaste 
månaderna har visat sin enorma styrka, 
ljuger inte bara för sakens skull. Under 
krigstillståndets rådande ”nationella 
enighet” är lögnen direkt bunden till 
själva krigshandlingarna och blir till det 
viktigaste vapnet på ”hemmafronten”. 
Att tro på dessa lögner och att bidra till 
att de sprids blir en moralisk plikt för 
varje medborgare som börjar se som sin 
uppgift att försvara ”statens intressen”. 
De senaste månaderna har många av oss 
upptäckt att vi kan komma nära san
ningen bara genom att jämföra lögnerna 
från båda sidor i kriget. Idag har vi inget 
annat val, men det medför en enorm fara 
om vi börjar luta åt att låta oss övertygas 
mer den ena av sidorna.

Om antikrigsrörelsen verkligen vill 
bli en ifrågasättande kraft i samhället, 
måste den inta en ”tredje ståndpunkt”. 
Offren, de besegrade och skrämda, alla 
som har förlorat sina röster till följd av 
krigstillståndets ”nationella enighet”, 

måste få sin röst genom antikrigsrörel
sen. En sådan rörelse ska i första hand 
inte döma vilken av de stridande sidor
na som har mest eller minst ansvar. Den 
ska inte försöka ”förstå” dem som aldrig 
har velat förstå oss.

Just därför kan antikrigsrörelsen i 
Ryssland bara bli ärlig och framgångs
rik om vi är motståndare mot vår egen 
regering och går samman med antikrigs
rörelsen i Ukraina som på samma sätt 
måste vara motståndare mot sin reger
ing. Både i Moskva och i Kiev måste vi 
om och om igen ifrågasätta statens an
språk på att vara den enda företrädaren 
för ”nationen”.

Denna ”tredje ståndpunkt” – som 
knappt hörs eller syns – kan lätt gå för
lorad i den humanistiska hängivenhe
ten hos dem som, medvetet eller omed
vetet, ger efter för lögnen om ”statens 
intresse”. Om en analys av situationen 
i Donbass helt bortser från den ryska 
inblandningen, och bara ser konflikten 
som ett inbördeskrig där oligarkerna och 
regeringen i Kiev strider mot sitt eget 
folk – eller om man tvärtom bara beskri
ver kriget som en dold rysk invasion och 
konsekvent ignorerar alla interna fakto
rer bakom konflikten i Ukraina, blir det 
bara en variant av ”krigslist”. 

Att tala sanning handlar inte bara om 
att avslöja propagandan, utan också att 
visa på varför det blir krig: militär upp
rustning, kamp om fördelning av mark
nader och egendom, elitens strävan efter 
att få total kontroll över de underlydan
de. För hundra år sedan framstod ett 
sådant budskap som radikalt, utopiskt 
och naivt, men i slutändan förändrade 
det världen. 

Den kunskapen kan väcka hopp i en 
hopplös situation. 



12 

Torpedsång
Av Dan Andersson

Vår vandrings väg var grön av skum, 
vi gått den år och år. 
Till havs vi voro i isig höst, 
till havs i den sjungande vår. 
Vid eldstadsluckan stekte vi 
vår hud så svart som sot, 
och blinda av ånga och brända av eld 
vi trotsade dödens hot.

Vår väg var lång och stormigt svår, 
och den klipptes av en dag. 
Och vid den leken en blev kvar, 
och denne ende var jag. 
Så ung jag var men så nära att dö 
och bäddas i bröders grav, 
sen jag kämpat hårt för min kära och mig  
på nattligt och svallande hav.
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Vi fruktade aldrig för rev och skär, 
vi trotsade snö och orkan, 
på Ishavens vidder, i bränningars skum, 
på sydlig och ljum ocean. 
I pannrummets hetta och brännande kvalm 
vi stridde vår tysta strid 
mot havets och himmelens vredes skål 
i töcknets och ångestens tid.

Om stäv och bog är ett fartygs bröst 
som vände mot storm som går, 
så är väl maskinen dess hjärta ändå, 
som troget slår och slår. 
Mot detta hjärta smög en gång 
när störtsjön vräkte vred 
i svarta vågors vita brott 
en tyst och lömsk torped.

En visa hög blir stormens gång,  
som sjunges än hård, än mjuk,  
men fruktansvärd är torpedens sång  
när den skär ett fartygs buk,  
när den river upp en sida av järn  
som ett djur av vildens spjut  
och slungar slavarna utan värn  
i det dansande havet ut.

Kamrater som dör, jag sörjer er än, 
där ni sväljdes av brottsjön ner, 
det var bröder som byggde er egen båt 
och bröder som dödade er. 
Det var bröder och bödlar på samma gång, 
de som laddat den tysta torped, 
och de som ni ha kanske sänkts 
bland tång och koraller ned.

Kamrater – mitt öga såg dem ej mer, 
när det salta vattnet bröt 
över smällande pannor och brytande spant 
och den lössläppta ångan tjöt. 
I dödens armar kvävdes de 
och gingo till sitt rum, 
och stormen flög över öde hav 
med vingen våt av skum.
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Går det att prata allvar om den nya 
svenska rustningshysterin bland 
liberaler och socialdemokrater? På 

två år har politiken gått från bevarande 
av status quo, till en alltmer högröstad 
rustningspolitik. Även vänstersocialde
mokrater som Dagens Arena diskuterar 
militär upprustning och på Aftonbla
dets regeringsvänliga ledarsida fastslår 
till slut Fredrik Virtanen att regeringen 
bör straffbeskatta bankerna på miljarder 
för att snabbt rusta upp ubåtsförsvaret.

Det är givetvis inte allvar, Virtanen 
be griper att den typen av konfiskering 
av vinster kräver krig för att accepteras 
(så kallad krigsekonomi). Inte ens det 
faktum att det är Wallenbergs bank som 
i detta fall skulle straffbeskattas för att 
skicka pengar till Wallenbergs Saab för 
att bygga ubåtar, kommer ändra reak
tionen.

Virtanens försök att komma undan 
grundproblemet är kanske roligt men i 
verkligheten betyder en stor satsning på 
militären mindre satsningar på välfär
den. All propaganda för ökad upprust
ning kommer betyda minskad offentlig 
konsumtion av annat, typ dagis.

Bara om Socialdemokraterna bröt 
med sitt beslut om ”krona för krona” 
finansiering av utgifter, det vill säga bör
jade storlåna för offentliga investeringar, 

skulle vapenexpansionen kunna ske utan 
att barn och gamla får betala.

Men det är lika otroligt som att reger
ingen skulle storlåna för att bygga bort 
arbetslösheten eller ställa om svensk 
ekonomi till en utsläppsfri ekonomi gen
om snabba investeringar.

De liberalsossiga kraven på ökad 
upprustning kommer att försämra väl
färden. Punkt.

Vad är det som händer? Nato genom
för en stor ubåtsövning i Sverige. Efter 
några dagar hittar militären något som 
man sedan iscensätter en stor ”under
rät tel seinformationsinhämtnings insats” 
kring. Stefan Löfven försöker värja sig 
mot ubåtsjakten, precis som Olof Pal
me försökte 30 år tidigare. Men medi
erna hakar på och ubåtshysterin är till
baka. Idag vet vi att 80talets ”bevis” var 
trams, trots Sovjets fall har inte en enda 
läcka efteråt kunnat visa ryska ubåts
kränkningar eller ens de mer fantasiful
la (som Jan Guillous byggde böcker på) 
teorierna om rysk invasionsförberedelse 
och hemliga ubåtsbaser i skärgården. 
Grodmän på kobbar.

Svenska tidningar skriver gärna om 
propagandamedierna i Ryssland, om 
desinformation och ryktesspridning. 
Samma om amerikanska medier (när 
USA går i krig). Tänk om någon an

Att leva i krigspropagandans tid
Av Johan Ehrenberg (Ledare i Dagens ETC 30 oktober 2014)
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svarig på våra mäktigaste medier kunde 
granska sin egen propagandainsats för 
att militären sagt att man ska undersöka 
en eventuell kränkning av något.

Så vad händer egentligen? Sverige är 
idag med i Nato i allt, utom formellt. 
Vi övar, planerar och krigar gemensamt 
med Nato. Svensk neutralitet existerar 
inte, annat än i ord. Medlemskapet i EU 
gör det dessutom omöjligt. Det är klart 
att Natopartierna kommer lyckas få 
igenom medlemskapet om svenska fol
ket börjar tro att ryskt krig är nära. (Och 
då glömmer att ett ryskt krig i så fall 
först måste krossa Nato och de baltiska 
staterna, det vill säga anfalla EU utan att 
få militär motreaktion.) Det skulle i och 
för sig förenkla svensk militärexpan sion. 
Natomedlemskap kräver två procent av 
BNP i militärsatsning per land. Sverige 
får bygga fler ubåtar och Jasplan.

Men blir landet säkrare?
Att rysk militär vet om att Sverige de 

facto är med i Nato är självklart. Men så 
länge det inte är officiellt kan Ryssland 
kränka luftrum och veta att det inte blir 
storkrig. Ryssar övar och spionerar pre
cis som svenskar och Nato. På 80talet, 
90talet, 00talet och nu.

Den stora skillnaden är hur det tolkas 
medialt och politiskt.

Det Ryssland som föll samman under 
Andropov och till slut Gorbatjov gjor
de det på grund av att man inte klara
de fallande oljepriser och vapenracet. 
Folk fick det sämre, men även ledning
en. Partiet och militärens enhet rasade 
ihop och partiledarna tog beslutet att nu 
gällde det ”var och en för sig själv”. Oli
garkernas era var där. Kommunistpar
tiets ledning och deras barn blev den nya  
kapitalägande klassen. På tio år sjönk 
levnadsstandarden men ett nytt kapita
listiskt land var fött.

Problemet var att oligarkernas expan

sion bit för bit krävde västs kapital för 
att få igång ekonomin. Men västs kapi
tal gav makt åt USA:s och EU:s företag, 
ryska företag klarade inte själva konkur
rensen och när då olja och gas blev det 
enda som kunde rädda nationell makt 
är det inte så underligt att nationalister 
samlades runt Putin. (Råvaruländer blir 
för övrigt ofta för eller senare diktatu
rer. Intressanta undantag är Norge och 
Bolivia.)

På 00talet steg levnadsstandarden i 
Ryssland igen på grund av oljeinkom
sterna. Idag hotas det av precis samma 
sak. Saudiarabien pressar ner oljepriset 
och USA:s tillfälliga frackingboom hjäl
per till. Putins makt är hotad av samma 
ekonomiska grundregler som styr alla 
länder.

Det är viktigt att då förstå att rysk  
nationalistisk propaganda är politiskt 
motiverad och att den handlar om skydd 
av en intern makt. Det är inte rysk im
perialism, det är en nationalistisk höger
extrem politik som Putin genomför (mer 
lik SD än något annat svenskt parti). Att 
överta Krim som man styrde ses som en 
militär självklarhet. Att stödja separa
tister i Ukraina är ett maktspel Putin 
vinner på ända tills ryska döda soldater 
börjar komma hem. Därav dagens stilla
stående.

Men det finns inget ökat militärt hot 
mot Sverige såvida man inte med mili
tärt hot menar ett nytt världskrig mellan 
EU, USA och Ryssland.

Då är väl frågan snarare vad vi i Sve
rige kan göra för att bäst hindra det. Hur 
skapar vi nedrustning? Tio nya ubåtar, 
helikoptrar eller 50 nya Jasplan gör 
självklart inte Sverige säkrare. Inte ens 
om bankerna betalar för det.

Men att vi överhuvudtaget diskuterar 
det visar vad krigspropaganda är i verk
ligheten. 
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Teckning:Hannah Boehm
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200 år av fred och oberoende  
– varför firar ingen?
Av Kjell Östberg

150 år av fred. 175 år av fred. Länge var det självklart 
att det skulle slås på trumman varje gång det fanns 
anledning att fira att neutrala Sverige, möjligtvis efter 
Schweiz, var världens fredligaste land. Men lagom till 
200årsjubileet i år har det brutit ut en öronbedövande 
tystnad. Orsaken talar man mindre högljutt om: Sverige 
är numera en krigförande nation. Försöken att relativisera 
det fredliga Sverige, att vi har haft 200 år av fred ”på eget 
territorium” , har inte fått samma anklang. Att vi krigar 
i andra världsdelar är kanske inget att skryta om, även 
om själva fredstanken idag är satt på undantag. Svenska 
krigande soldater i Afghanistan och JASplan i Libyen har 
fått stöd långt in i den svenska vänstern. Och det behövs 
bara lite krusningar på Nämdöfjärden för att kraven på 
upprustning ska nå stormstyrka.

I den här artikeln ska vi skärskåda vad som döljer sig 
bakom myten om det fredliga Sverige, och inte minst 
kopplingen mellan fred och neutralitet. 
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Om vi ska börja från början så är 
starten på de 200 åren inte sär
skilt heroisk. 

Våren 1814 inledde Sverige ett an
fallskrig mot ett land med en av de allra 
svagaste av Europas krigsmakter, Nor
ge, som i strid mot stormakternas diktat 
utropat sig som självständig stat. Resul
tatet av detta övergrepp blev att Norge 
under 91 år tvingades vara i union med 
Sverige. Norrmännens syn på unionen 
sammanfattades bäst i nationalskalden 
Björnstierne Björnssons klassiska kväde: 
”Den pagt som vi forpestes i, den hader 
og forbander vi”. Kraven på norsk själv
ständighet delades av allt fler svenskar, 
inte minst inom arbetarrörelsen. När 
Norge 1905 förklarade sin självständig
het och helt sonika avsatte den svenske 
kungen mobiliserades den svenska ar
mén vid gränsen, men till slut föll till 
och med de mest reaktionära inom den 
svenska borgerligheten till föga och gav 
upp sitt motstånd.

Men egentligen var det inte Norge 
som var föremål för den svenska över
klassens ambitioner. Sverige hade i en 
cynisk stormaktsöverenskommelse lo  
vats Norge i kompensation för att Ryss
land erövrat Finland 1809. Det var den
na förlust som definitivt knäckte det 
svenska Östersjöimperiet. Drömmen 
om att återupprätta detta blev huvud
linjen i den svenska borgerlighetens ut
rikespolitik ända in i våra dagar.

Genom århundraden har Sverige haft 
en huvudfiende: Ryssland. Tsardöme, 
sovjetrepublik eller Putins oligarkvälde 
spelar ingen roll. Det finns geopolitiska 
argument för en sådan hotbild. Den rys
ka björnen har länge varit den domine
rande stormakten i vår omgivning. Men 
historiskt har betydlig fler anfall över 
Östersjön utgått från Sverige än från ös
ter och ända fram till våra dagar har det 

bland militärer och högerpolitiker fun
nits planer på svensk revansch för 1809.

Inte minst har det ryska hotet använts 
för att argumentera för svensk upprust
ning. Sovjetiska ubåtar, idag och un
der 1980talet, ryska jagare före för
sta världskriget eller ryska militärplan 
ovanför Gotland, allt har tagits till intäkt 
för att det ryska hotet måste bekämpas.

I själva verket har Sverige fortsatt att 
vara den aggressiva parten, och vid fle
ra tillfällen har det varit rena turen som 
hindrat att den äventyrliga politiken lett 
till öppet krig.

Under Krimkriget på 1850talet, till 
exempel, knöt Sverige nära allianser 
med England och Frankrike och hopp
ades på att kunna öppna en krigsfront 
också över Östersjön. Till svensk be
svikelse blev det istället en fred mellan 
stormakterna och Sverige övergavs med 
sina revanschistiska planer.

Under första världskriget var Sveri
ge formellt neutralt, men mot Tyskland 
var neutraliteten ”välvillig”. För den 
härskande klassen var det ärkonservativa 
tyska kejsardömet en självklar ledstjär
na. Det var därifrån man fick sin kultur 
och ideologiska skolning och den preus
siska krigsmakten var det föredöme man 
strävade att efterlikna. Och Tyskland var 
det självklara bålverket mot ärke fienden 
Ryssland. 

Det var framförallt den svenska han
delspolitiken som uppfattades som tys
kvänlig. I slutfasen av kriget fick det 
svenska folket betala ett högt pris för 
regeringen Hammarskölds avsteg från 
den strikta neutralitetspolitiken. De 
segrande västmakterna var inte beredda 
att hjälpa svenskarna med import av mat 
och bränsle när Tyskland gick mot sitt 
nederlag. Den brist som uppstod led
de till att statsministern i folkmun blev 
”Hungersköld” och den var en viktig or
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sak till de hungerupplopp som bröt ut 
våren 1917.

Men nya stora händelser som påver
kade den svenska utrikespolitiken skulle 
snart bryta ut. Den ryska oktoberrevo
lutionen ändrade inte på Sveriges tradi
tionella fientlighet gentemot den stora 
grannen i öst. Mer komplicerat blev det 
med det finska inbördeskriget som bröt 
ut i slutet av 1917.

Lika självklart som det var för den 
radikala delen av svensk arbetarrörelse 
att stödja sina finska röda kamrater, lika 
självklart var det för det borgerliga Sve
rige att stödja de vita slaktarna. Ja, inte 
bara de borgerliga. Inte heller socialde
mokratin under Branting kunde dölja 
sin kritik mot de finska socialdemokra
terna. Svenskt krigsmateriel skeppades 
till den vita sidan med en svensk örlogs
konvoj, liksom en finsk jägarbataljon 
som hade varit på specialträning i Tysk
land. Och de frivilliga, i stor utsträck
ning officerare och andra militärer, 
som deltog i det finska klasskriget, fick 
ta med sig de vapen och den ammuni
tion de ville, över en miljon patroner till  
exempel. Branting och de andra social
demokrater som numera satt i regering
en var direkt ansvariga för besluten. 

Någon militär intervention blev det 
aldrig i inbördeskriget. Däremot skicka
des svensk trupp till Åland. Formellt var 
anledningen att man ville hindra krigs
handlingar mellan röda ryska och vita 
finska soldater. I själva verket fanns be
tydlig mer expansionistiska planer bak
om beslutet. ”För första gången sedan 
mer än ett sekel företog Sverige en ak
tion som syftade till landförvärv”, skrev 
Herbert Tingsten.

Ålänningarna hade själva rest frågan 
om en anslutning till Sverige, en idé som 
inte minst Branting och hans äventyrli
ge utrikesminister Erik Palmstierna liv

ligt understödde – bland annat genom 
att utrusta ålänningarna med vapen. De 
drog sig inte heller för att driva frågan i 
det nybildade Nationernas förbund som, 
till Brantings förtrytelse, avvisade detta 
svenska försök att ingripa i Finlands in
terna angelägenheter. Orsaken till Sveri
ges engagemang för att i praktiken lägga 
under sig Åland på Finlands bekostnad 
var knappast bara ett oegennyttigt stöd 
åt den åländska självständighetsrörel
sen. Det handlade också om strategiska 
överväganden mot Sovjet: ”Åland är en 
pistol riktad mot Sverige hjärta”, kunde 
det heta. 

Under mellankrigstiden förde Sve
rige formellt en neutral politik, framför 
allt genom Nationernas förbund. Mot 
en makt förhöll sig emellertid NF, eller 
Sverige, inte neutralt: Sovjet unionen. 
Inom den svenska försvarsledningen 
före kom dessutom under hela perioden 
ett nära samarbete med finska vapen
bröder från inbördeskrigets dagar. Till
sammans förberedde de ett gemensamt 
anfall mot Sovjetunionen vid ett kom
mande nytt världskrig. En viktig del i 
detta arbete var planerna att gemensamt 
befästa Åland – som genom NF:s beslut 
var en demilitariserad zon. Förslaget, 
som livligt understöddes av den social
demokratiske utrikesministern Sandler 
avvisades av NF. Om inte hade Sverige 
med all säkerhet kunnat dras med vid 
krigsutbrottet 1939.

Sveriges brott mot den strikta neutra
liteten till Nazitysklands förmån skedde 
i gränszonen mellan frivilliga beslut och 
tvångssituationer. Det är först viktigt 
att slå fast att den svenska opinionen till 
övervägande del var antinazistisk. Bety
dande delar av borgerligheten föredrog 
en tysk seger framför en rysk, men de 
öppet nazistiska delarna var få, även i 
dessa kretsar.
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Det mest uppenbara och verknings
fulla stödet till Hitlers Tredje rike var 
den svenska handelspolitiken. För den 
svenska regeringen fanns länge inga som 
helst försök att begränsa exporten av för 
den tyska krigsindustrin strategiskt vik
tiga varor som järnmalm eller kullager. 
Det övergripande målet var att garante
ra den svenska industrins och folkför
sörjningen intressen och samtidigt hål
la herrarna i Berlin på gott humör. Det 
gjorde man också genom en omfattande 
övervakningsverksamhet mot dem som 
var allt för kritiska mot nazisterna, och 
genom en aktiv presspolitik med indrag
ningar, transportförbud och omfattande 
självcensur. Den restriktiva flyktingpoli
tiken, med stark begränsning av den ju
diska invandringen, är kanske den mest 
uppmärksammade skamfläcken. Det 
tydligaste brotten mot neutralitetspo
litiken var annars de omfattande tyska 
transporterna på svenska järnvägar för 
att upprätthålla ockupationen av Norge 
och transporten av en fullt krigsutrus
tad, 15 000 man stark infanteridivision 
att användas i det tyska anfallet mot 
Sovjet sommaren 1941.

Sverige under kalla kriget 
– NATO:s hemliga 17:e medlem
Den svenska neutralitetspolitiken är 

en av efterkrigstidens mest omdisku
terade frågor. Hur allvarligt menad var 
den? Var den en skickligt genomförd ba
lansakt som gav Sverige maximal utdel
ning i det säkerhetspolitiskt tillspetsade 
läge som rådde efter andra världskriget?

Eller var i själva verket denna hörn
pelare i den svenska självbilden en illu
sion och en dimridå där befolkningen 
fördes bakom ljuset av en allians av hö
ga militärer, politiker och andra delar av 
makteliten? 

Det råder ingen tvekan om att sym

patierna i Sverige under kalla kriget 
i dominerande utsträckning låg hos 
västmakterna. Det gäller för den poli
tiska eliten och självklart hos näringsli
vet – för att inte tala om militären. Den 
svenska socialdemokratin var utpräglat 
västorienterad och den svenska fackför
eningsrörelsen spelade en central roll 
i den provästliga Fria fackförenings
internationalen. Men relationerna mel
lan Sverige och västblocket var inte ba
ra en fråga om ideologisk samhörighet 
eller samarbete i internationella organ 
eller organisationer. Den svenska makt
eliten hade starka ekonomiska skäl till 
ett nära handelspolitiskt samarbete med 
väst. Och redan från slutet av 1940 talet 
utvecklades ett nära samarbete inom 
flera militära områden, framför allt när 
det gäller krigsmateriel och underrättel
severksamhet.

För att upprätthålla ett starkt försvar 
hade Sverige behov av att importera 
moderna och tekniskt avancerade vapen 
från USA och Storbritannien. Det fick 
man, och USA insåg snabbt vilka förde
lar detta kunde ge. Det vore fel att pressa 
på svenskarna ett NATOmedlemskap, 
det skulle inte minst sakna folkligt stöd, 
insåg man snart i Washington. Istället 
blev den amerikanska linjen att se till att 
svenskarna var väl rustade och vänligt 
inställda till väst. Ju starkare Sverige var 
militärt, desto starkare var NATO:s nor
ra flank, menade amerikanerna. Trots 
den deklarerade svenska alliansfriheten 
tvekade amerikanerna inte ett ögonblick 
om var Sverige hörde hemma i händelse 
av ett krig. USA skulle därför se till att 
Sverige fick köpa den militära utrust
ning landet behövde, där bland annat 
radarutrustning var en viktig del. En 
motprestation krävde de emellertid: att 
Sverige deltog i den omfattande embar
gopolitik som USA hade initierat mot 
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östblocket; Sverige skulle delta i den 
ekonomiska krigföringen och förbinda 
sig att inte exportera strategiskt viktiga 
varor till Sovjetunionen och dess allie
rade. Och Sverige förband sig också att 
föra en handelspolitik enligt samma lin
jer som de NATOallierade.

Ett annan viktigt område för sam
arbete var underrättelseverksamheten. 
Det förekom ett omfattande och nära 
samarbete mellan svenskt underrättel
seväsen och det västliga: USA ställde 
modern radar och avancerad signalspa
ningsutrustning till Sveriges förfogande 
och ett omfattande utbyte av informa
tion ägde rum. Så här i ubåtshysterins 
dagar kan det vara på sin plats att påpe
ka att Sverige antagligen deltagit i mer 
omfattande underrättelseverksamhet 
mot Sovjet än tvärt om. Sverige tillät 
också regelbundet att spaningsplan från  
NATO på väg mot Sovjetunionen fick 
flyga över svenskt territorium.

Materialinköp och informationsutby
te med andra stater är i sig naturligtvis 
inte omöjligt att kombinera med militär 
alliansfrihet, inte ens om det i huvudsak 
sker med bara ett militärt block. Mer 
komplicerat blev det när samarbetet ut
vidgades till konkreta planer för samar
bete i krig. Sådana förekom mellan Sve
rige och NATOländerna. Svenska mi
litära landningsbanor förlängdes för att 
kunna användas för start och landning 
av bombplan från väst. Det svenska flyg
vapnet samtrimmades med de danska 
och norska NATOallierade flygstrids
krafterna. Säkra försörjningsvägar och 
sambandslinjer avsedda att användas i 
krig upprättades med de skandinavis
ka grannarna. Goda kontakter skapades 
mellan den svenska militära ledningen 
och NATO. Under 1960talet fanns fast 
krypterade telexlinjer mellan Stock
holm och det amerikanska NATOhög

kvarteret i Wiesbaden. För svensk del 
kunde denna verksamhet ses som en 
logisk förlängning av neutralitetspoliti
ken. I en ond värld – och med tanke på 
Sveriges strategiskt utsatta läge mellan 
öst och väst – kunde man trots allt inte 
veta om den svenska neutraliteten skul
le respekteras och i en sådan situation 
behövdes en reservplan för att skydda 
landet. 

Det råder ingen tvekan om hur USA 
såg på saken. När Eisenhowerregering
en 1960 sammanfattade det säkerhets
politiska läget i Skandinavien behand
lade man Sverige i samma dokument 
och i stort sett i samma perspektiv som 
NATOländerna Danmark och Norge. 
Man konstaterade att alla tre länderna 
ideologiskt sluter upp på västs sida och 
konstaterade Skandinaviens strategis
ka betydelse som NATO:s norra flank. 
Slutligen slog man fast att om Sovjet 
skulle anfalla Sverige skulle USA ”vara 
berett att komma till Sveriges hjälp som 
en del i NATO:s eller FN:s svar på ag
gressionen.” 

I diplomatrapporter från amerikanska 
ambassaden i Stockholm till Washing
ton under första hälften av 1960talet 
framgår hur utomordentligt nöjd am
bassadören över huvud taget var med 
relationerna till den socialdemokratiska 
regeringen. Få länder var så vänligt in
ställda till USA som det neutrala Sve
rige. Förutom samarbete kring under
rättelseverksamhet och försvarsmateriel 
löpte samarbetet väl i internationella or
ganisationer som GATT, OECD och 
Internationella valutafonden. I själva 
verket var också den svenska socialde
mokratin, och alldeles särskilt LO, en 
uppseendeväckande viktig stödjepunkt 
för den amerikanska utrikespolitiken. 

”Den amerikanska synen kan för
medlas in i den internationella socialde



22 Kjell Östberg

mokratin genom olika svenska kanaler” 
heter det oblygt i en diplomatrapport till 
det amerikanska utrikesdepartementet, 
State Department, även om man bör 
vara medveten om att ambassadörer re
gelmässigt har intresse av att framställa 
sina relationer till lokala makthavare i 
extra ljus dager.

I sina interna policydokument från 
den här tiden tilldelar den amerikan
ska administrationen den svenska arbe
tarrörelsen alldeles speciella uppgifter, 
framför allt när det gäller att påverka 
den nordiska utvecklingen. USA upp
muntrade Sverige att stödja investering
ar i Finland, där man också uppmuntra
de nära förbindelser mellan svenska LO 
och den finska fackföreningsrörelsen, 
för att hålla tillbaka kommunisterna. 

Ingen seriös bedömare hävdar idag 
att Sverige var neutralt under det kalla 
kriget. Samarbetet med väst brukar för
svaras med att det gav Sverige en åter
försäkring i händelse av ett krigsutbrott. 
Det var naturligtvis tvärt om, det ökade 
risken för att Sverige skulle ha dragits 
in i kriget. 

Sjävfallet var också Sovjetunionen väl 
insatt i hur det svenska västsamarbetet 
såg ut. En av dem som handlagt frågor
na om NATO:s spaningsflygningar över 
svenskt territorium var flygöversten och 
spionen Stig Wennerström. Under mer 
än tio år rapporterade han allt han kom 
över till Moskva, innan han avslöjades 
av sin städerska. Genom sin strategis
ka placering vid försvarets kommando
expedition och UD kunde han i detalj 
följa stora delar av det svenskvästliga 
samarbetet – och rapportera allt vidare 
till sina ryska uppdragsgivare. 

Varken Sovjet eller någon ledande 
militär i väst trodde att Sverige skulle 
ha skjutit ner amerikanska bombplan 
på väg över svenskt luftrum för att fäl

la kärnvapen över Sovjet. Den svenska 
krigsplaneringen var alltför intimt knu
ten till den västliga för att inte utlösas 
direkt vid ett krigsutbrott. Sovjetuni
onen skulle med all säkerhet tagit det 
säkra för det osäkra och, liksom USA 
uttryckligen gjorde, sett Sverige som 
NATO:s hemliga 17:e medlem. 

Men det finns också allvarliga inrikes
politiska konsekvenser med det hemliga 
NATOsamarbetet. Med borgarna kun
de inte informeras om det fulla innehåll
et i en av samtidens viktigaste politiska 
frågor. Än mindre kunde de delta i en 
reell diskussion om politiken eller på
verka dess utformning.

Dilemmat fick dessutom en lätt schi
zofren touch av att det som skulle vara 
hemligt i så stor utsträckning inte var 
det. Både Sovjet och USA var ju i de
talj insatta i det svenska västsamarbetet. 
Men inte heller i Sverige var det någon 
hemlighet. På ett allmänt plan visste 
varje ung man som gjort värnplikten att 
”fi” kom från öst och hjälpen från väst. 
Hela den svenska krigsplaneringen var 
inriktad på detta.

Palme, Sverige 
och tredje världen
En allmän uppfattning har länge va

rit att Sverige under Olof Palmes tid, 
och framför att under 1970talet, dras
tiskt ändrade utrikespolitisk orientering. 
Från borgerlig håll har det ofta hävdats 
att Sverige lämnade sin traditionella 
provästliga linje och istället anslöt sig till 
den USAfientliga opinion som fanns i 
många länder i tredje världen. Ja, vissa 
har till och med hävdat att Palme ideo
logiskt var på väg att föra in Sverige i 
östblocket.

Det är utan tvekan så att det skedde 
en radikalisering av svensk utrikespo
litik mot slutet av 1960talet. Kritiken 
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mot USA:s krig i Indokina, som skar
past formulerades av Palme, men som 
hade stort stöd i den svenska opinionen, 
är det tydligaste exemplet på det. Sve
rige gav politiskt och materiellt stöd åt 
befrielserörelser i Afrika och stödde ra
dikala krav på en ny ekonomisk världs
ordning som framfördes i FN. Palme 
hördes till och med hylla den kubanska 
revolutionen. Under några år var Sveri
ge en av de få stater i väst som gjorde sig 
till talesman för viktiga krav från tredje 
världen, ofta i polemik med västvärldens 
stormakter.

Men samtidigt fortsatte Sveriges nära 
samarbete med väst som vanligt. En rad 
avtal träffades om militärteknologiskt 
samarbete och underrättelseutbyte mel
lan svensk och amerikansk militär och 
underrättelseverksamhet. Det omfat
tade samarbete kring jaktrobotar, luft
värnsmissiler, torpeder och den högtek
nologiska utrustningen till JASplanen. 
Det svenska granatgeväret CarlGustaf 
gjorde succé i Vietnam. ”Vietcong sitter 
klistrade som flugor på väggarna”, rap
porterade en entusiastisk försäljare. 

Också Olof Palme höll fast vid sin 
grundläggande västliga orientering. 
”Nu när jag bråkar med amerikanerna, 
se för Guds skull till att vi har fortsatt 
gott samarbete vad gäller försvaret i alla 
fall” ska han ha uppmanat dåvarande 
försvarsstabschefen Stig Synnergren 
när konflikterna kring Vietnam var som 
hetast. 

Trots att Palme ofta i oförbehåll
samma ordalag gav sitt stöd åt radika
la rörelser och trots att många av hans 
uttalanden väckte irritation hos såväl 
amerikanska presidenter som inhemska 
motståndare på högerkanten, bör man 
se hans insatser framför allt som en bro
byggare. 

För de västliga regimerna var han en 

av de få som kunde fungera som kon
takt mellan dem och radikala rörelser 
som med misstro såg på västs stöd åt 
Sydafrika och reaktionära militärdikta
turer. Och ett övergripande syfte med 
Palmes arbete var att försöka hindra 
att befrielserörelserna i tredje världen 
gled för långt in i Sovjets intressesfär. 
Det allra tydligaste exemplet på denna 
taktik var kanske försöken att påverka 
den portugisiska revolutionen. I mitten 
av 1970talet verkade för ett ögonblick 
kampen i tredje världen kunna flytta 
in på den europeiska kontinenten. Ut
vecklingen mot ett socialistiskt Portugal  
betraktades som ett reellt hot – eller löf
te – av alla från Kissinger till förhopp
ningsfulla vänstergrupper i Europa. 
Den svenska socialdemokratin mobili
serade framgångsrikt alla sina kontak
ter och använde all sin prestige för att 
förhindra en sådan utveckling och rädda 
kvar Portugal i den västliga intressesfä
ren, inklusive NATO.

På försommaren 1976, mindre än 
ett år efter Vietnamkrigets slut, besökte 
USA:s utrikesminister Henry Kissing
er, som mer kraftfullt än någon annan, 
möjligtvis med undantag för president 
Nixon, reagerat mot Palmes Vietnam
kritik, personligen Stockholm för ut
trycka sin uppskattning för Palmes in
satser som brobyggare, och inte minst 
hans roll för att hindra den portugisis
ka revolutionen. En bättre bekräftelse 
på att Sverige i allt väsentligt behöll sin 
grundläggande västliga orientering är 
svårt att tänka sig.

Neutralitetspolitikens slut
Murens fall och kalla krigets slut för

ändrade i flera avseenden förutsättning
arna för den svenska utrikespolitiken. 

Östblockets implodering och War
szawapaktens upplösning gjorde när
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mast över en natt grunderna för det 
säkerhetspolitiska tänkandet föråldrat. 
Sverige kunde inte längre framställas 
som ett land som navigerade mellan två 
stormaktsblock. Istället kom den svens
ka EUanslutningen att få en avgörande 
betydelse för landets fortsatta interna
tionella engagemang. Den svenska neu
traliteten satte inte länge hinder i vägen 
för ett sådant steg.

Den svenska alliansfriheten bestod 
formellt, men innehållet har blivit allt 
mer genomskinlig. 1992, mitt under den 
svenska ansökningsperioden till EU,  
genomfördes en första justering. Den 
klassiska formuleringen ”Alliansfrihet 
i fred syftande till neutralitet i krig” 
ändrades till ”Sveriges militära alli
ansfrihet, syftande till att vi ska kunna 
stå neutrala i vårt närområde”. För det 
första innebar formuleringen ” vårt när
område” att vägen öppnades för delta
gande i militära aktioner på andra håll, 
till exempel under EU:s ledning. För 
det andra betydde ”att vi skall kunna stå 
neutrala” att tyngdpunkten lades vid 
landets handlingsfrihet att välja neutra
litet eller inte, inte att neutralitet var det 
som eftersträvades i sig. 

2003 utmönstrade den socialdemo
kratiska regeringen formellt neutrali
teten från den årliga utrikespolitiska 
deklarationen. ”Sverige är alliansfritt” 
och utformar sin säkerhetspolitik i sam
verkan med andra länder, hette det nu.

Även om Sverige fortfarande står 
utanför NATO, och inte heller fullt ut 
velat ansluta sig till EU:s militära sam
arbete, har den svenska utrikespoliti
ken i allt väsentligt anpassat sig till den 
euro peiska genom EU:s gemensamma 
utrikes och säkerhetspolitik. Likaså 
har den självständiga svenska rösten 
i internationella församlingar gradvis 
tystnat. Under 1970talet röstade Sve

rige i de allra flesta fall med tredje värl
den när deras krav ställdes mot den rika 
världens. I början av 2000talet stödde 
inte den socialdemokratiska regeringens 
före trädare vid någon liknande omröst
ning tredje världens förslag. Sveriges 
politik var nu en del av EU:s. 

Ett ökat militärt engagemang
Sveriges internationella engagemang 

har i ökad utsträckning tagit sig uttryck 
i väpnade insatser. Det finns en lång 
tradition av svenskt deltagande i FN:s 
fredsbevarande insatser: i Korea, Suez, 
Kongo, Cypern, Libanon och så vidare. 
Bara undantagsvis, som i Katanga i bör
jan av 1960talet, har de svenska solda
terna deltagit i öppna strider. 

Med början i Balkankrigen under 
1990talet förändrades detta. Syftet 
med den FNstödda insatsen var inte i 
första hand fredsbevarande utan ”freds
framtvingande”. Parterna skulle gen
om en en väpnad intervention tvingas 
till en för världssamfundet accep tabel 
lösning. Under Bosnienkriget deltog 
Sverige med trupper som på ett helt 
annat sätt än tidigare var inriktat på 
att delta i stridshandlingar. Ytterliga
re ett steg togs när FNstyrkan som 
en följd av Dayton avtalet 1995 ersattes 
av IFORstyrkorna. Svenska trupper 
stod därmed för första gången under  
NATObefäl. Några år senare uttalade 
den socialdemokratiska regeringen sin 
förståelse för NATO:s militära ingri
pande i Kosovokonflikten 1999.

Under 2000talet har denna nya hu
vudinriktning förstärkts. Medan Sveri
ge under 1970 och 80talen vanligtvis 
hade några tusen FNsoldater på olika 
håll i världen har dessa idag skurits ner 
till ett minimum. Istället deltar idag de 
allra flesta svenska soldater i tjänst ut
omlands i väpnade FNsanktionerade 
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men NATOledda insatser, vanligtvis 
under NATOkommando. Sju av tio 
svenska soldater utanför Sverige bär 
NATOstjärnan på uniformens högra 
överärm. 

Det svenska deltagandet i ISAFstyr
korna i Afghanistan väckte omfattande 
inhemsk debatt, men i praktiken visade 
det sig att en klar riksdagsmajoritet kun
de ena sig om huvudlinjerna för enga
gemanget och hur det skulle avvecklas. 
Samma debatt, och samma parlamenta
riska enighet väckte svenska JASplans 
deltagande i Libyenkriget 2011. Sverige 
var nu en krigförande nation.

Sverige har också aktivt tagit del i det 
krig mot terrorismen som proklamera
des efter elfteseptemberattacken 2001, 
bland annat genom att driva på en skärp
ning av EU:s terroristlagstiftning. I ett 
uppmärksammat fall har Sverige också i 
samarbete med CIA låtit amerikanerna 
transportera personer från Sverige till 
Egypten där de utsatts för tortyr. 

Ett öppet samarbete med NATO
Det dolda samarbete som Sverige 

under efterkrigstiden haft med NATO 
fortsatte också under det sena 1900 
talet. Men NATOsamarbetet har i allt 
större utsträckning skett i öppna for
mer. 1994 anslöt sig Sverige till NATO:s 
samarbetsprogram Partnerskap för fred. 
Syftet var att samordna möjligheterna 
till gemensamma insatser i internatio
nella krishärdar. Det blev betydelsefullt 
i uppbyggandet av de fredsframtvingan
de insatser som sedan följde. Det inne
bar dock inte att medlemmarna förband 
sig till ömsesidiga försvarsgarantier. 

Sveriges öppna militära samordning 
med NATO har successivt ökat. De allra 
flesta av försvarets större övningar sker 
idag i samarbete med NATO – några av 
dem på svenskt territorium. Sverige är 

också djupt indraget i NATO:s dagliga 
verksamhet och deltar i närmare 200  
löpande kommittéer och arbetsgrupper 
inom NATO.

Uppståndelsen kring de påstådda 
ubåtarna i oktober 2014 sammanfattar 
i ett nötskal huvuddragen i den svens
ka utrikespolitiken: antirysk och i nära 
samarbete med de ledande imperialistis
ka stormakterna.

Det är inte särskilt kontroversiellt att 
påstå att svenskt territorium regelbun
det utsätts för kartläggning av främ
mande makt, sannolikt också med hjälp 
av ubåtar. Sådan verksamhet är särskilt 
intressant i områden där stormakter 
och stater med olika säkerhetspolitiska 
intressen möts. Östersjön har under år
hundraden varit ett sådant. Just därför 
är det i dag mer än någonsin på sin plats 
att påpeka att Sverige, som vi sett ovan, 
är en av efterkrigstidens mest aggressi
va spion stater i detta område. Och i vårt 
historiska perspektiv har betydligt fler 
erövringskrig utgått från vår sida Öst
ersjön än från den ryska.

Att Sverige under 195 år stod utanför 
öppna krigshandlingar beror som vi sett 
snarare på tur än på skicklighet. Den 
officiella politiken har som regel stått i 
samklang med de makter till vilka lan
det haft de mest intima ekonomiska och 
ideologiska band: först Tyskland, sedan 
USA och numera också EU.

Däremot finns det anledning att av
slutningsvis lyfta fram betydelsen av de 
folkliga opinionerna mot svenska krigs
äventyr. Arbetarrörelsens entydiga stöd 
för norsk självständighet, och risken för 
myteri bland de svenska soldaterna, var 
en viktig orsak till att den svenska ar
mén inte ingrep 1905. Den starka anti 
nazismen hindrade ytterligare eftergif
ter mot HitlerTyskland. Motståndet 
mot Nato hindrade en formell anslut
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ning. De massiva demonstrationerna 
mot Irak kriget tvingade Göran Persson 
att ge upp sina planer på svenskt del
tagande. Och denna opinion blir också 
avgörande för om Sverige kommer att 
fortsätta att vara en stridande del av  

NATO eller ett land som på allvar vill 
verka för fred. 

För källor hänvisas till de utrikespolitiska avsnitten 
i Norstedts Sveriges historia V–VIII och där angi-
ven litteratur.

Försvar
Av Ture Eriksson Teckning: Åke Eriksson

Dödens datamaskiner 
matas med nya försök.

Oceanernas djup 
gömmer atomdelfiner.

Följ inte facklor 
och trummor 
tills allt blir tystnad 
och rök.

Försvara luft och jord.
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Två kvinnor som visade  
hur kapitalet behöver kriget
Av Andreas Malm

I sin bok När kapitalet tar till vapen – om imperialism i vår 
tid, utgiven av Agora 2004, redogör Andreas Malm för 
hur teorierna om imperialismen utvecklats genom åren. 
Ett avsnitt handlar om hur två kvinnor, Rosa Luxemburg 
och Natalie Moszkowska, beskrivit sambandet mellan 
kapitalismen, staten, rustningarna och krigen.

Två begrepp i den följande texten behöver förklaras.  
Med ”ackumulationsprovins” menar Rosa Luxemburg ett 
område inom ekonomin som har speciella kännetecken 
och särskilda förutsättningar för ansamlingen av kapital.  
Uttycket den ”femte långa vågen” har Malm hämtat från 
den belgiske marxisten och ekonomen Ernest Mandels 
bok Långa vågor i kapitalismens utveckling.
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I januari 1912 gick Rosa Luxemburg för 
sista gången igenom manuset till den 
bok hon arbetat på i två års tid. Det 

var en sammanställning av Marx’ eko
nomiska teori, så som hon lärt ut den till 
tusentals elever vid Berlins socialdemo
kratiska partiskola. Som föreläsare var 
hon berömd för sin lyskraft, sina livfulla 
referenser till världslitteraturen och, in
te minst, sin kompromisslöst ortodoxa 
tro på giltigheten i Marx alla teser. Nu 
hade hon sammanfattat mästaren i en 
”introduktion till nationalekonomin” åt 
partiet att sprida till envar, och hon var i 
färd med att slutkontrollera fotnoterna.

Då upptäckte hon ett fel. Det är nå
got som inte stämmer. Hon började 
bläddra i sina anteckningar, slog upp 
citaten igen, och när hon på nytt läste 
igen om de sista partierna av andra ban
det av Kapitalet blev hon säker.

Det går inte ihop.
Rosa Luxemburg lade sitt manus åt 

sidan och började skriva en helt annan 
bok. Senare beskrev hon episoden i ett 
brev:

”Jag levde som i trans. Dag och natt 
varken såg eller hörde jag någonting, 
under det att problemet klarnade 
så vackert framför mina ögon. Jag 
vet inte vad som gav mig den största 
njutningen: tankeprocessen... eller 
det litterära skrivandet med pennan 
i handen. Vet du att jag skrev alla 
900 sidor i ett svep på fyra månader? 
Otroligt! Utan att ens gå igenom 
råmanuset en enda gång såg jag till att 
få det tryckt.”
1913 utkom Die Akkumulation des 

Kapitals, en tegelsten om hur det kapi
talistiska produktionssättet genererar 
imperialism. Rosa Luxemburg argu
menterade för att ackumulationen har 
så stora egna problem att den som av ett 
inre tvång drivs ut för att plundra, sköv

la och kriga, och det enda som kan befria 
världen från blodsugningen är en revo
lution. Det är det tyngsta verket i den 
klassiska imperialismteorin; det enda 
skrivet av en kvinna.

Det som försatte Rosa Luxemburg i 
trans var problemet med realiseringen.

Till skillnad från i alla tidigare pro
duktionssätt är syftet med kapitalis
tisk produktion inte att tillfredsställa 
mänskliga behov, utan att göra profit. 
Men för det måste kapitalisterna ta en 
omväg över de mänskliga behoven. Nå
gon måste finnas där som behöver varor
na och kan betala för dem; om de inte 
avsätts och återkommer i penningform 
har ackumulationen ”fått missfall”.

Kapitalisterna har inget annat val än 
att ge sig ut och finna en effektiv efter
frågan för sina produkter.

Det stör dem. Mot sin vilja tvingas de 
till en ständig 

”skytteltrafik från det privata kontoret 
och fabriken där obehöriga ej äger 
tillträde och där kapitalistens egen vilja 
är högsta lag, till varumarknaden där 
ingen sätter upp några lagar och varken 
vilja eller förnuft gör sig gällande. (...) 
[Om kapitalisten här] kan få vad han 
behöver beror på faktorer och händelser 
som befinner sig bortom hans kontroll 
och tar form bakom hans rygg. För att 
realisera sin ökade varumängd fordrar 
den enskilde kapitalisten en växande 
marknad, men han har inget som helst 
inflytande över hur stor den allmänna 
efterfrågan eller efterfrågan på just 
hans vara är.”
Det är alltså något obehagligt, irrite

rande kliande med att alltid behöva ta 
omvägen ut på denna öppna marknad: 
den lever sitt eget liv. 

Den enskilde kapitalisten kan aldrig 
veta om marknaden kommer att möta 
honom med de pengar han vill ha. Sär
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skilt påträngande blir problemet när 
 och här känner vi igen resonemanget 
från Kapitalets tredje band  konkurren
sen och profitjakten driver honom att 
expandera, samtidigt som arbetarklas
sens konsumtionsförmåga begränsas 
strängt. Så länge kapitalisterna lämnas 
ensamma med sig själva och sina arbe
tare tycks de oundvikligen fastna i detta 
hopplösa dilemma.

Kapitalisterna behöver något mer, de 
behöver något tredje för att klara reali
seringen.

I sitt sista kapitel fixerade Luxem
burg en ingrediens i imperialismen som 
ingen annan av de klassiska teoretikerna 
tog upp: produktionen av vapen. Kri
get som bransch. Militarismen. Just här 
finns något alldeles unikt.

Militarismen, inleder Luxemburg, 
bör betraktas ur rent ekonomisk syn
vinkel: först då blir det tydligt att den 
”i sig själv utgör en provins för acku
mulation”. Där finns aktörer som lever 
på att producera medel för krig. Där 
finns kapitalister som i vanlig ordning 
börjar med penningkapital, köper pro
duktionsmedel och arbetskraft och till-
verkar stridsmedel som sedan säljs, men 
de skiljer sig från andra kapitalister på 
en avgörande punkt. De har en enda, 
mycket speciell kund: staten. Endast 
den kan föra krig. För att finansiera in
köp av stridsmedel tar staten upp skatt, 
och samlar på så vis in pengar som 

”nu börjar en helt ny karriär. Som ny 
köpkraft, varken tillhörande arbete 
eller kapital, intresserar de sig för 
nya produkter i en särskild bransch 
som varken sörjer för arbetarnas eller 
kapitalisternas behov, och som därför 
ger kapitalet nya möjligheter att skapa 
och realisera mervärde.”
Skatten tas från arbetare, från bönder 

och lägre mellanskikt, och staten smäl

ter sedan ner deras ägodelar till något 
för kapitalet ytterst lockande:

”Vad som normalt skulle ha lagts 
på hög av bönderna och de lägre 
mellanskikten tills det växt tillräckligt 
mycket för att placeras i sparbanker 
frigörs nu och konstitueras som 
en effektiv efterfrågan och en 
investeringsmöjlighet. Mångfalden av 
obetydlig, individuell efterfrågan på 
en lång rad olika varor (...) omvandlas 
till statens robusta och homogena 
efterfrågan. Och tillfredsställandet 
av denna efterfrågan förutsätter en 
storindustri av högsta rang. Det skapar 
de mest gynnsamma förhållandena för 
produktionen av mervärde.”
Vad är det som är så lockande, så 

gynnsamt? 
Att de kapitalister som producerar 

stridsmedel slipper ta omvägen över en 
o känd marknad.

”I form av kontrakt med regeringen 
om leveranser till armén koncentreras 
konsumenternas utspridda köpkraft 
i stora kvantiteter som, fria från den 
privata konsumtionens nycker och 
fluktuationer, uppnår en närmast 
automatisk regelbundenhet och 
rytmisk tillväxt. Det är kapitalet självt 
som i sista hand kontrollerar rörelsen 
i den militaristiska produktionen 
genom lagstiftningen och pressen, 
vars funktion är att forma den så 
kallade allmänna opinionen. Det är 
därför denna särskilda provins för 
kapital ackumulation till en början 
ser ut att vara förmögen till oändlig 
expansion. Alla andra försök att 
expandera marknader och etablera 
operationsbaser för kapitalet beror 
till stor del på historiska, sociala 
och politiska faktorer bortom 
kapitalets kontroll, men produktion 
för militarism utgör en provins vars 
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fortgående utvidgning primärt bestäms 
av kapitalet självt.
Eftersom kapitalistklassen behärs

kar den borgerliga staten är den, i frå
ga om vapen, både köpare och säljare. 
Den behöver inte vika av till något mö
te med oberäkneliga, ibland luspanka 
människor: det är bara att öppna dör
ren mellan fabrikskontoret och reger
ingskontoret och sätta dit underskriften 
längst ner  så är realiseringen avklarad. 
Nästa beställning kommer när den ska, 
leverensdatumen sätts i god tid, statens 
köpkraft är pålitlig. Det osäkra försälj
ningsmomentet har redigerats bort.

Premissen för denna friktionsfria 
ackumulation är just att kapitalistklas
sen i allmänhet, och stridsmedelsindu
strin i synnerhet, verkligen utövar kon
troll över statsapparaten.

Och Rosa Luxemburg visste inte hur 
rätt hon skulle få, nästan hundra år efter 
Die Akkumulation des Kapitals, i fråga 
om en stat som har den största samlade 
köpkraften och makten i kapitalismens 
historia.

Men en nyans av militarismen som 
ackumulationsprovins gick Luxem
burg förbi. Det är en nyans som är av 
största betydelse för oss, det är den som 
gör provinsen oemotståndlig för den femte 
långa vågen och det var i stället en annan 
polskjudisk och kvinnlig  men i det 
närmaste helt okänd  marxist som skul
le fånga den med yppersta pregnans. 
Hennes namn är Natalie Moszkowska.

”Möjligheten att utvidga den 
civila industrin, produktionen av 
nödvändighetsartiklar, är beroende av 
ett folks levnadsstandard. Hålls denna 
nere, så hämmas också produktions- 
och konsumtionsvaruindustrin 
i sin utveckling. Möjligheten till 
lönsamma kapitalplaceringar i den 
civila industrin är därför mycket 

begränsade. Kapitalet växer snabbare 
än värdeökningsmöjligheterna. Det 
snabbt växande kapitalet söker efter 
investeringsfält som är oberoende av 
folkets otillräckliga köpkraft; det vill ha 
produktionsområden med obegränsade 
investeringsmöjligheter. Och just 
ett sådant efterlängtat område får 
kapitalet i krigsindustrin.
Ingen vanlig människa köper en kärn

vapenbestyckad ubåt. Den går inte att 
äta, man kan inte ha på sig den, den är 
varken lämpad för att leva eller resa i. 
Den uppfyller inget mänskligt behov. 
Så är det med alla stridsmedel: de bi
drar inte på något sätt till att uppehål
la det som ekonomin är  ska vara  till 
för att uppehålla: livet. De konsumeras 
på andra sidan livets gräns, av döden.  
Genom att förstöra och förstöras, pulv
risera och pulvriseras försvinner strids
medlen i ett svart hål utanför ekonomin, 
och det är just det som är det sköna med 
denna ackumulationsprovins: inga köp
kraftiga människor behövs för att mer
värdet ska realiseras!

De enda människor som behövs är 
människor att döda.

”Eftersom produktionen av 
nödvändighetsartiklar inte kan 
utvecklas tillräckligt på grund 
av folkets begränsade köpkraft, 
så måste kapitalet – även om 
det annars vore fredsälskande – i 
ökande utsträckning inrikta sig 
på produktion av mordvapen. 
Under de givna omständigheterna 
finner det inte något annat 
användningsområde. Medan man 
under den uppåtgående kapitalismen 
ägnade sig åt produktions- och 
konsumtionsvaruindustrin, så 
måste man under den nedåtgående 
kapitalismen företrädesvis bygga ut 
rustningsindustrin. Fredsindustrins 
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utveckling hämmas alltmer genom 
bristande solvent efterfrågan och 
marknadsstockningar. Krigsindustrins 
utveckling känner inte några sådana 
hinder. Vid krigsfara kan den utvecklas 
i ett helt annat tempo, med tidigare 
okänd och oanad styrka.
Stridsmedel förbrukas genom att ut

plåna och utplånas; man kan tillverka 
hur många som helst av dem utan att 
samhällets egentliga produktionskapa
citet någonsin växer. Om staten i stället 
skulle tillverka skor vore den tvungen att 
bygga skofabriker som skulle öka ekono
mins kapacitet att tillverka just skor, vil
ket i händelse av hotande överproduk
tion skulle fördjupa problemet. Men 
staten är ensam om att skapa massdöd, i 
en sektor vid sidan om.

Produktionen av stridsmedel är alltså 
oberoende av arbetarklassens köpkraft, 
och inte heller fyller den på markna
derna för konsumtionsvaror eller pro
duktionsmedel. Däremot har den för
tjänsten att öka efterfrågan på allt som 
behövs för att tillverka vapen: maskiner, 
kemikalier, elektroniska komponenter, 
informationsteknik, stål, järn, gummi, 
andra råmaterial, vars framställning 
i sin tur kräver rader av andra varor. 
Rustningsindustrin sänder ut en stimule-

rande efterfrågan i den övriga ekonomin 
som, tacksam över varje avsättningsom
råde, kommer att förse den med allt vad 
den behöver, från produktionsmedel i 
vapenfabrikerna och konsumtionsvaror 
åt vapenarbetarna till design, transpor
ter och andra tjänster.

Så riktas allt fler delar av ekonomin ut 
mot det svarta hålet.

I ett läge av hotande överproduktion 
är detta arrangemang idealiskt.

”Nu absorberas kapital utan att den 
civila produktionens, produktions- 
och konsumtionsvaruindustrins 
prestationsförmåga växer, 
alltså utan att den samhälleliga 
konsumtionsförmågan måste öka. 
Rustningsindustrins produkter 
varken efterfrågas eller bjuds ut på 
marknaden. Rustningsindustrin 
levererar inte till marknaden och är 
oberoende av dennas förmåga att 
absorbera varorna. Staten är här både 
uppdragsgivare och avnämare.
Men utbyggnaden av rustnings-
industrin förebygger inte de faror, 
som den kapitalistiska ekonomin ger 
upphov till. I stället för explosionsfaran 
i form av kris får vi explosionsfaran i 
form av ett krig.”
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Rosa Luxemburg, född 1871, mördad 15 januari 1919 i Berlin, 
var aktiv i både den polska och den tyska socialdemokratin. 
Satt fängslad under första världskriget för sitt arbete för 
freden och var en av initiativtagarna till bildandet av det 
tyska kommunistpartiet 1918. Många av hennes skrifter finns 
översatta till svenska på marxistarkiv.se

”… för det allmännas väl, måste man … hushålla med  
och spara på såväl produktionsmedel som arbetskraft. 
Det överallt förekommande slöseriet måste upphöra. Till 
exempel måste självfallet hela krigs och ammunitions
industrin avskaffas, ty det socialistiska samhället behöver 
inga mordvapen, och i stället måste de där förbrukade 
värdefulla råvarorna och arbetskraften sättas in i nyttig 
produktion.”   Rosa Luxemburg, Om socialiseringen, 4 dec. 1918.
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Från ” inte en man – inte ett öre”  
till höjd soldatlön
Av Håkan Blomqvist

”Ned med vapnen!”, ”Vägra döda!”, ”Inte en man,  
inte ett öre åt militarismen!” En gång utgjorde anti
militarismen en central del av arbetarrörelsens 
ideologiska utrustning och politiska program.  
Att arbetarklassen skulle bekämpa nationalism och 
krig var självklart. Både militära värvningar och den 
allmänna värnplikt som infördes i många europeiska 
stater under det sena 1800talet betraktades som 
verktyg i de härskande klassernas händer, liksom 
officerskåren med sina aristokratiska rötter. Det var 
militär som återkommande kallades ut mot strejkande 
och demonstrerande arbetare i 1800talets Europa  
och USA, inte sällan med massakrer som följd. 

Det allmänna motståndet och avskyn från arbetarhåll 
mot det borgerliga samhällets nationalism och 
militärmakt betydde emellertid inte någon enighet om 
hur abetarrörelsen skulle ställa sig till nationen och det 
nationella försvaret. 
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Den moderna nationalstaten och 
nationalismen hade på idéplanet 
rötter i den franska revolutio

nens medborgarideal. Revolutionen ha
de lanserat den allmänna värnplikt där 
varje, manlig, medborgares plikt var att 
försvara republiken. De medborgerliga 
rättigheterna krävde också medborgerli
ga skyldigheter. 1800talets revolutionä
ra nationalister, som Garibaldis rörelse 
för Italiens enande, förde den traditio
nen vidare. 

Där den moderna arbetarrörelsen 
ideologiskt växte fram ur radikal libe
ralism var arvet från den franska revo
lutionens medborgarideal starkt. Sam
tidigt framstod de moderna europe
iska nationalstaternas nya borgerliga 
eliter under senare hälften av 1800talet, 
knappast som bärare av någon radikal 
medborgarnationalism. 

För arbetarrörelsen framstod krigs
makten som klassförtryckets yttersta 
våldsgarant. Internationalen, arbetar
klassens organisering över gränserna, 
var tänkt att utgöra motkraften mot 
nationalism och krigiska ambitioner. 
Att den första internationalen begrav
des under de borgerliga truppernas 
massakrering av Pariskommunen 1871 
demonstrerade vad de härskande klas
sernas militära redskap var kapabelt till. 
Den andra internationalen grundades 
1889 på den erfarenheten och på parol
len ”proletärer i alla länder, förena er!” 
Antimilitarismen var given, men långt
ifrån enhetlig.

I svensk arbetarrörelse kombinerades 
den franska revolutionens medborgar
ideal med de undertrycktas och ute
stängdas allmänna motstånd mot sam
hällets överhetsstrukturer. 1889 kan
tades det svenska socialdemokratiska 
partiets tillkomst av Bastiljfester och 
högtidlighållandet av den franska revo

lutionens hundraårsjubileum. De upp
roriska medborgarna i vapen till tonerna 
av Marseljäsen var ett tema inte bara för 
radikala liberaler under 1860talets Ga
ribaldifester och skarpskytterörelse ut
an även för den tidiga arbetarrörelsen. 
Men idén om ”folket i vapen”, inskriven 
i de första socialdemokratiska partipro
grammen, ställdes i skarp kontrast till 
den rådande militärapparatens rötter 
i stormaktstidens krigiska traditioner 
och dess roll som verktyg åt överklas
sen. Friktionen mellan motståndet mot 
den rådande krigsmakten och den revo
lutionära idén om det beväpnade folket, 
fanns redan i den tidiga svenska arbe
tarrörelsen.

Unga antimilitarismer
Så tidigt som 1903 – när det Socia

listiska ungdomsförbundet splittrades 
mellan socialdemokratiska så kallade 
”ungdemokrater” och de mer anarkis
tiska ungsocialisterna, (eller ”unghin
karna” som de kallades efter sin för
grundsfigur Hinke Berggren), hade 
militärfrågan och fosterlandsförsvaret 
varit ett tvisteämne. Att som ”unghin
karna” agitera för ”krigsvägran” och 
bojkott av den allmänna värnplikt som 
införts två år tidigare, var bara verk lig
hets främmande pacifism, menade ung
demokraterna.1 De propagerade istället 
för folkbeväpningen, dramatiskt ut
tryckt genom Fabian Månssons artikel 
”Iiii geväär!!!”2 

Lagen om allmän värnplikt hade an
tagits mot arbetarrörelsens protester, 
rösträttsdemonstranter hade misshand
lats av polisuppbåd och tvingats se sina 
förhoppningar grusade, militär sattes 
in mot strejkande. Samtidigt hade an
greppen mot arbetarrörelsen för bris
tande fosterländskhet ökat medan be
folkningens massor fostrades i det nya 
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nationaltänkandet av skola, stat och den 
borgerliga kulturen. I ett internatio
nellt klimat av militarisering, hårdnan
de motsättningar och nationaltankens 
växande dominans, försökte Månssons 
appell till folk beväpning förena både 
klass och nationsförsvar ungefär som 
Hjalmar Branting samtidigt manade ar
betarklassen att delta i de liberala frivil
liga skytteför eningarna.3 

Ungsocialisterna, å andra sidan, förde 
fram pacifistiska argument mot hela den 
militära kulturen, som satte ”mordred
skap i barnahänder” och utövade and
ligt förtryck genom kaserndisciplinen. 
Krig fördömdes som oförenligt med ci
vilisation och kultur. Men det handlade 
om att ta principiellt avstånd från just 
statlig och nationalistisk militarisering 
av arbetarungdomen. Däremot avvisa
de inte ”unghinkarna” våld i den soci
ala kampen, i strejker och försvar mot 
strejkbrytare. För att inte tala om under 
den sociala revolutionen mot förtryck
arna. Några ungsocialister begick också 
under 1900talets första år tionde vad vi 
idag skulle kallat terroristdåd.

Med den första ryska revolutionen 
1905 och den svensknorska unionskri
sen samma år radikaliserades även det 
socialdemokratiska ungdomsförbundets 
antimilitarism. Men den kombinerades 
fortfarande med nationella tongångar 
till en slags patriotisk antimilitarism. 
Avståndstagande mot både värnplikten 
och den liberala skytterörelsen kom
binerades med en agitation på teman 
som att folket var den egentliga nation
en och överklassen landsförrädare. Det 
socialdemokratiska ungdomsförbun
dets ställningstagande för Norges frihet 
1905, som exempel, formulerades inte 
opatriotiskt. Åtalet för landsförräderi 
mot förbundets ledare Zeth Höglund 
för fredsmanifestet ”Ned med vapnen” 

under unionskrisen möttes med argu
mentet att de var ”Sverges egen framtid 
och välfärd” och ”ett annat folks rätt att 
bestämma öfver egna angelägenheter” 
som, enligt Höglund, stått på spel. Att 
mana till solidaritet över gränserna var 
”den mest fosterländska gärning”.4 

Det socialdemokratiska ungdoms
förbundet avvisade de anarkistiska pa
rollerna om värnpliktsvägran, istället 
gällde det, menade förbundet, att arbe
ta inom militären ”för att omöjliggöra 
dess användande, som ett den härskande 
klassens vapen mot arbetarklassen i den
nas kamp för frihet” och göra klart för 
kamraterna i knekttröjan ”att deras ed 
till fosterlandet förbjuder dem att skjuta 
ned fosterlandets märg och must.”5 Det 
var inte av likgiltighet för fosterlandet 
utan av den högsta omsorg om arbetar-
nas fosterland, som militariseringen av 
ungdomen och de militära rustningarna 
måste få ett slut. 

Sverige skulle aldrig kunna försvara 
sig militärt mot stormakterna, de växan
de militäranslagen ruinerade nationen, 
förvärrade fattigdomen och drev folket 
från gård och grund. Genom militaris
men försvagades, menade förbundet, 
landets verkliga motståndskraft, det ar
betande folket. Endast arbetarklassens 
växande aktivitet och internationella 
sammanslutning kunde utgöra den kraft 
som kunde sätta stopp för de härskandes 
krigsplaner och förstörelse av nationer
na.6 Radikala unga socialdemokrater 
kunde resa parollen ”Sverge åt svensk
arna.” De orden, förklarade en skribent 
i ungdomförbundets tidning Fram, ha
de skändligt missbrukats av reaktionära 
krafter för att dölja rent landsförrädiska 
syften, men de borde istället sättas upp 
som målet för den vaknande svenska 
ungdomen.7 Om ”gammalSveriges 
ungdomsfientliga makter” baxades åt 
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sidan och landet återerövrades från stor
kapitalet skulle möjligheterna vara obe
gränsade. Sverige var rikt ”blott vi ville 
behålla miljonerna och ej låta andra taga 
dem ifrån oss.” Den socialdemokratis
ka ungdomen måste rycka landet ur ut
plundrarnas händer så att Sverige kunde 
inta sin plats i den fredliga kampen mel
lan ”kulturfolken”.8

Detta var åren för arbetarrörelsens 
genombrott. Ungdomsförbundet växte 
snabbt. Vid den andra kongressen 1907 
räknade det över femtontusen medlem
mar mot några hundra fyra år tidiga
re och tidningen Frams upplaga nåd
de fyrtiotusen exemplar per nummer. 
Samtidigt växte fackföreningsrörelsen 
genom strejkstrider, lockouter och var
dagsarbete till en landsomfattande kraft 
med bortåt 180 000 medlemmar.9 Det 
socialdemokratiska partiet tredubbla
de sina riksdagsplatser och passerade 
1906 hundratusen medlemmar. I den
na massrörelse nådde ungdomsförbun
det stor framgång för sin radikaliserade 
antimilitarism som kombinerade parol
ler om avrustning med patriotism. Par
tikongressen 1908 tog ställning för mi
litär avväpning och tycktes hålla tillbaka  
tendensen hos partiledningen att säga 
ja till den allmänna värnplikten och det 
militära försvaret.

Vid Andra Internationalens kongress 
i Stuttgart sensommaren 1907 fastslogs 
att medlemspartierna med alla lämpliga 
medel skulle göra vad som stod i deras 
makt för att motverka militarism och 
hindra krigsutbrott. Bland exemplen 
på framgångsrik förbrödring och krigs
motstånd, lyftes särskilt fram ”det efter
tryckliga ingripande som Sverges socia-
listiska arbetarklass gjorde, för att avvärja 
ett anfallskrig mot Norge.”10

Ungdomsförbundet orienterade sig 
genom sin nya tidning Stormklockan 

allt närmare de radikalare marxistiska 
strömningar på kontinenten som vände 
sig mot varje ”inväxande” i det borger
liga samhället, vare sig det handlade om 
”ministersocialism”  alltså att delta i 
borgerliga regeringar  eller eftergifter 
i just militärfrågan. 

Nederlaget i storstrejken 1909 skärp
te radikalernas kritik av partiledningens 
parlamentariska perspektiv som ansågs 
hota arbetarrörelsen med en ”sömn till 
döds.”11 Arbetsgivarnas orubblighet 
och den borgerliga världens avståndsta
gande visade, ansåg de, att klasskampen 
krävde förberedelser för oundvikliga 
konfrontationer. Medan ”unghinkar
na” och ett antal förbittrade fack för
eningsombud drog slutsatsen att försö
ka bygga upp en ny, revolutionär facklig 
landsorganisation, syndikalistiska SAC, 
valde ungdomsförbundet istället att för
söka radikalisera den befintliga rörelsen. 
Det socialdemokratiska partiets stora 
framgångar i riksdagsvalet 1911 tyck
tes emellertid visa att det var den par
lamentariska inriktningen som visade 
vägen framåt. 

Partikongressen 1911 hade med stor 
majoritet ställt sig bakom Brantings 
hållning, att socialdemokratin var freds
in riktad och för nedrustning men inte 
heller  nonchalerade yttre militära hot 
mot nationens oberoende. Samtidigt 
hade kongressen antagit en resolution 
från vänsterfalangen om att avväpning 
var partiets övergripande mål.12 

De mest olikartade argument kasta
des in i debatten. Till de invanda posi
tionerna att försvarsanslagen var bort
kastade och aldrig kunde räcka till mot 
stormakternas rustningar och att mi
litarismen var ett redskap i överhetens 
händer, tillkom kritik mot själva bedöm
ningen att krigsfaran i Europa ökade. 
Under ett antal år hade konservativa 
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Moder Svea. Teckning av Egil Schwab i Naggen.
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krafter varnat för Rysslands rustningar 
och maktspråk. I samband med att upp
täcktsresanden Sven Hedins pamflett 
Ett varningsord spreds i miljonupplaga 
1912 och en landsomfattande insamling 
för ett pansarskepp genomfördes, nådde 
agitationen från det konservativa lägret 
om krigsfaran stormstyrka. 

För vänstern var varningarna ogrun
dade. Denna ”tvångsföreställning” om 
växande krigshot måste helt enkelt bry
tas, ansåg vänstersocialisten Carl Lind
hagen.13 Samma uppfattning hade Zeth 
Höglund. Sverige behövde inte frukta 
något krig, ty inte bara arbetarklassen 
ställde sig internationellt solidarisk, ar
gumenterade Höglund. Även kapitalet 
var internationaliserat och överklassen 
kände mer solidaritet med sina likar 
i andra länder än med underklassen i 
eget land, så de nationella gränserna ut
plånades och krigsrisken minskade ”ned 
mot nollpunkten.”14 

Skillnaden var stor mot den tyske so
cialdemokraten Karl Liebknecht som i  
boken Militarism och antimilitarism såg 
en växande krigsfara som den oundvik
liga följden av kapitalism och imperia
listiska motsättningar.15 

Antimilitarismen i den socialdemo
kratiska Stormklockan och anarkistiska 
Brand kom under denna period att allt
mer likna varandra, i synnerhet efter det 
socialdemokratiska ungdomsförbun
dets diskussioner vid kongressen 1912 
om militärstrejk mot krigsmobilisering. 
Men trots likheterna kvarstod skillna
den i synen på nationen. ”Vår kamp”, 
förklarade Zeth Höglund i broschyren 
Det befästa fattighuset ”gäller just att åt 
dem, som berövats sitt fosterland eller 
som aldrig ägt ett fosterland verkligen 
skapa ett sådant.”  Tvärtemot att vara 
fosterlandsfientlig var denna strävan ”en 
kamp för fosterlandets och folkets frigö

relse, för dess lösgörande ur de hårdas
te band. (…) mot de rika, som röva och 
hålla på att förstöra land och folk.”17 
Kapitalisterna pinade folket och drev 
det att emigrera för att istället importera 
utländska arbetare, de skövlade naturen 
och lade den under bolagsvälde, de drev 
brukarna från fädernegårdarna och sål
de ut svensk jord till utländska exploatö
rer. ”Sådan är de rikas kärlek till svensk 
jord och svensk natur. Sådan är de rikas 
fosterlandskärlek!”

Den antimilitaristiska 
patriotismens slut
Det var med första världskrigets ut

brott i augusti 1914 som den foster
ländska grundtonen i den socialdemo
kratiska ungdomsrörelsens agitation 
bröts. Åren före kriget hade visserligen 
flera artiklar i Stormklockan ironiserat 
över patriotismen och lyft fram ett mer 
kosmopolitiskt internationalistiskt per
spektiv.18 Men det var under orkanen 
av officiell patriotism kring krigsförkla
ringar och mobiliseringar som själva na
tionstanken blev till en ”krigshetsande 
folkförförare”.

Den socialdemokratiska gruppen i 
tyska riksdagen stödde kriget mot Ryss
land och deklarerade: ”I farans stund 
lämnar vi inte fäderneslandet i sticket”19 
Andra Internationalen bröt samman. 
I stället för att förenas över gränserna 
mot kriget ställde de socialdemokratis
ka partierna in sig i de nationella leden.

När den tyska riksdagen återsamlades 
i december 1914 efter besluten om att 
stödja krigsansträngningarna fyra må
nader tidigare var en lagerkrans place
rad på ledamoten Ludwig Franks tom
ma plats. Frank hade gått ut som menig 
soldat omedelbart efter krigsutbrottet 
och stupat kort därefter. Att den första 
tyska riksdagsman som föll i världskriget 
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var frivillig, socialdemokrat och därtill 
jude illustrerade var utvecklingen place
rat arbetarrörelsen.20 

Världskriget satte punkt för en epok 
där patriotism och internationalism, 
försvarsvilja och antimilitarism hölls 
samman inom ett och samma projekt. 
Spänningarna som varit inbyggda i ar
betarrörelsen sedan början ökade ge
nom kriget. Masskrigets mobilisering 
av samhällsresurserna lämnade inget 
utrymme för att ställa sig vid sidan om. 
Det gällde i synnerhet för nationens 
största folkrörelse. Att ta konsekvenser
na av internationalismen och antimilita
rismen hade betytt frontalkonfrontation 
med det samhällssystem vars resurser 
mobiliserades i en nationell självupp
offring utan motstycke. Att rätta in sig 
under nationsfanorna betydde att upp
tas i den nationella gemenskapen men 
samtidigt stödja krig mellan de arbetare 
som arbetarrörelsen hoppats förena. Att 
kombinera den internationella klasstan
ken med den nationella för svars idén var 
inte möjligt. 

Den internationella splittringen av 
socialdemokratin var en följd av 1914, 
inte av 1917. Det var kriget och dess 
konsekvenser för ställningstaganden 
och lojaliteter som efter hand drev rörel
sen åt skilda håll.21 Kunde arbetarrörel
sen längre hoppas på att successivt vin
na samhällsmakten när mobiliseringsor
der och krigslagar i ett slag kunde sätta 
organisationerna ur spel? Ja, kunde so
cialismen längre, efter folkslakten vid 
Sommes och Verdun, förstås som följ
den av ökande civilisatorisk utveckling? 
Eller utgjorde den snarare en desperat 
räddningsaktion för mänskligheten un
dan civilisationskollaps och barbari?

De olika strömningarna inom arbe
tarrörelsens vänster, som kom att sam
las från 1915 inom den så kalla Zim

merwaldrörelsen mot kriget, närmade 
sig med olika perspektiv denna typ av 
frågor, alltifrån pacifistiska krigsvägran 
till upprorisk proletärbeväpning.

Andra Internationalens kollaps åter
verkade på den svenska socialdemokra
tin även om Sverige stod utanför kriget. 
Hjalmar Brantings borgfredsförklaring 
till stöd för regeringens neutralitets
deklaration 1914 hade å ena sidan va
rit troget fredsinriktad, men utgjorde 
samtidigt en försäkran om fosterländsk 
lojalitet i nationens ödesstund. Själva 
termen borgfred var densamma som 
formulerats av den tyska socialdemo
kratin, burgerfrieden. Ändå var dess ut
talade syfte att just hålla landet utanför 
kriget – mot de krafter som tryckte på 
för ett aktivt deltagande.  Några ledan
de socialdemokrater som förespråkat en 
”modig uppslutning” på Tysklands sida 
uteslöts ur partiet 1915.

Antimilitarismen inom den svens
ka socialdemokratin kom att omformas 
till misstänksamhet mot den gamla offi
cerskåren och kritik mot nationalistiska 
stormaktsanspråk. Istället för avrust
ning krävdes internationell skiljedom, 
kollektiv säkerhet och internationella 
avtal om nedrustning. Ensidig kamp 
mot den svenska militärmakten avfördes 
efterhand från dagordningen.

Inför storkriget stod den radikala vän
stern inledningsvis inte bara maktlös – 
utan också närmast svarslös. Carl Lind
hagens broschyr Nordisk avrustning, som 
hävdat att riskerna för krig var mindre 
än någonsin, utkom i juli 1914, alltså 
bara några veckor före krigsutbrottet.22 
För det socialdemokratiska ungdoms
förbundet och vänstern inom socialde
mokratin inleddes en djup omprövning. 
Nu gällde det, menade många, att återgå 
till Marx’ och Kommunistiska manifes
tets ord om den fosterlandslösa arbe
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tarklassen. Arbetarklassen skulle inte ta 
ställning i imperialistiska stormaktskrig. 
Det gällde istället att göra den interna
tionella klasskänslan djupare, skrev den 
ledande vänstersocialisten Ture Ner
man. Det handlade inte, fortsatte han 
med adress till ”unghinkarna”, om att 
kränka någons kärlek till folkets och lan
dets lycka, utan om att inse att nationa
litetsstadiet för arbetarklassen tillhörde 
det förflutna. Först om arbetarnas fos
terland blev hela jorden, deras nation 
den lidande mänskligheten, national
karaktären ”den allmänneliga broders
kärleken” och deras historia ”mänsk
lighetens befrielsekrig”, först då skulle 
arbetarklassen fylla sin uppgift. Social
demokratin skulle inte bli någon verklig 
socialdemokrati förrän den ”skurit bort 
nationalismen ur sitt kött” för att ”på 
allvar bli kosmopolitisk.”23

Mellan antimilitarism
 och proletärmilitarism
Inom det socialdemokratiska vän

sterparti som bildades våren 1917 fö
rekom inledningsvis alla de varianter 
av antimilitarism som existerat inom 
socialdemokratin och ungsocialismen 
sedan 1890talet. Kampen mot krig och 
militarism var ju den självklara sam
lingspunkten för den vänster som bröt 
med den gamla socialdemokratin. Med 
vänsterns anslutning till den kommu
nistiska internationalen, Komintern, 
som bildades 1919 kom vänstersocialis
terna successivt och genom splittringar 
att avlägsna sig från den mer pacifistiska 
antimilitarismen. Som kommunistiskt 
parti från 1920 riktades dess antimili
tarism vare sig mot staten i allmänhet, 
som anarkisternas och syndikalisternas, 
eller mot militärmakt och rustningar i 
allmänhet, utan mot just den borgerliga 
statens militärmakt. 

En stat i arbetarklassens händer – 
som man tänkte sig bolsjevikernas Sov
jetryssland – var en helt annan sak. I 
en värld där kapitalistiska stormakter 
hotade arbetarstaten, måste också arbe
tarnas stat beväpna sig, införa värnplikt 
som republiken under den franska revo
lutionen, bygga upp sig militärt, infö
ra militär disciplin och i sista hand vara 
beredd på krig. Kommunisterna kunde, 
som tidigare, agera antimilitarister mot 
just den borgerliga statens upprustning 
i ett kapitalistiskt land, men försvarade 
samtidigt den ”proletärmilitarism” som 
de ansåg stod i arbetarstatens och soci
alismens tjänst. Denna kluvenhet med
förde under mellankrigstiden ständiga 
konflikter med Moskva och i de egna 
leden. Den kommunistiska internatio
nalens ledning kritiserade gång på gång 
de svenska kommunisterna för småbor
gerlig pacifism och illusionsmakeri när 
dessa i kritiken mot svenska militärut
gifter talade om fred och nedrustning.

Men på hemmaplan angreps kommu
nisterna för att tala med dubbel tunga 
– om fred och nedrustning för det eg
na landet samtidigt som man gav sitt 
stöd åt sovjetisk upprustning. Samma 
kluvenhet behövde under lång tid inte 
alls hemsöka ungsocialismen och syn
dikalismen, som ju principiellt vände 
sig mot all statsmakt. Den bolsjevikiska 
”proletärdiktaturen” och partistaten var 
för dem inget undantag. Militarism i det 
härskande kommunistpartiets händer 
ansågs vara lika avskyvärd som i borger
liga staters händer. 

Nedrustningsinriktade socialdemo
krater, kommunister och syndikalister 
kunde emellertid stråla samman kring 
kamp mot höjda militäranslag och rust
ningar för att istället verka för interna
tionell arbetarklassaktion mot krigshot 
och krig. Ja, denna idé från tiden före 
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första världskriget utgjorde länge en för
enande referenspunkt för arbetarradika
lismen i såväl Sverige som övriga Euro
pa.. Strejker, blockader, massprotester 
och bojkotter genom arbetarorganisa
tionerna själva, inte militära rustningar 
och krig  var recepten mot fascismens 
frammarsch. Fram till 1935.

Antifascismen
Med Kommunistiska internationa

lens sjunde världskongress det året byt
te den Moskvaledda rörelsen kurs. Sov
jetunionens anslutning till Nationernas 
Förbund, NF, som man tidigare för
dömt som en vakthavare av den ”impe
rialistiska Versaillesfreden” och Mosk
vas strävan efter försvarssamarbete med 
England och Frankrike vände upp och 
ned på de tidigare perspektiven. När 
Stalin nu, likt socialdemokraterna, sök
te ”kollektiv säkerhet” inom ramarna 
för NF, upphörde kommunistpartiernas 
motstånd mot anslag till ”det borgerli
ga klassförsvaret”. Det kommunistiska 
principiella motståndet mot den bor
gerliga statens militärmakt, underord
nades antifascismen och de sovjetiska 
säkerhetsbehoven. För världens syndi
kalister, anarkister, vänstersocialister 
och ickestalinistiska kommunister skul
le antimilitarismen i dess olika tidigare 
uttryck att bestå ännu en tid.

Under NF:s sanktioner mot Italien 
på grund av Mussolinis Abessinienkrig 
1935 demonstrerade svenska syndikalis
ter och de kommunister som uteslutits 
ur Komintern, gemensamt mot ”rust
ningar och sanktionskrig”. ”Ned med 
vapnen!” och ”Inte en man, inte ett öre 
till militarismen!” löd deras gamla väl
kända paroller när de svenska försvars
anslagen höjdes 1936. Inte ens Francos 
militärkupp och det spanska inbördes
krigets utbrott förändrade inledningsvis 

den typen av antimilitaristisk agitation 
från syndikalistiskt och vänstersocia
listiskt håll. De fördömdes oupphörligt 
som pacifister eller förrädare av kommu
nister och socialdemokrater som men
ade att mot fascismen måste även mili
tär upprustning understödjas. Tvärtom, 
blev svaret. Den spanska fascismen var 
ju en produkt av just den spanska mili
tärmakten – med stöd från italiensk och 
tysk militarism. De europeiska stater 
som nu rustade sig militärt gjorde ing
enting för att stödja republiken utan för
bjöd istället frivilliga att åka till Spanien. 
Det var ju den spanska arbetarklassens 
själv, som under anarkosyndikalistisk 
ledning hade beväpnat sig och slagit till
baka Franco. Den spanska revolutionens 
öde avgjordes inte av svenska eller fran
ska försvarsanslag – utan av arbetarnas 
solidaritet, i form av frivilliga till kam
pen och strejker med fackliga blockader 
mot Francos internationella allierade.

På så sätt kunde antimilitaristiska 
kampanjer ännu gå hand i hand med 
krav för att understödja den spanska 
arbetarrevolutionens behov av väpnat 
försvar. Kommunistpartiets krav ”va
penhjälp åt Spanien!”, blev också en 
syndikalistisk paroll när kommunistis
ka, syndikalistiska och vänstersocialis
tiska arbetare anslöt sig som frivilliga 
till den antifascistiska kampen. Ändå 
var det just under den spanska erfaren
heten som begravningen av den gamla 
antimilitarismen inleddes. För de svens
ka syndikalisterna inleddes den tid som 
senare sammanfattades med ord som att 
”slitningen mellan antimilitarismen och 
hatet mot nazismen höll på att spränga 
bröstet på oss.”24

Efter majhändelserna i Barcelona 
1937 när anarkosyndikalisterna och 
vänstersocialistiska POUM under
trycktes av republikanska regerings
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trupper under ledning av kommunist
partiet, var det spanska inbördeskriget 
inte längre främst en revolution utan 
ett konventionellt krig. Anarkosyndi
kalistiska CNT deltog i regeringen, ar
betarmiliserna hade omvandlats till en 
reguljär och centraliserad republikansk 
armé med allmän värnplikt, traditionell 
officershierarki och en statligt organise
rad krigsekonomi. ”Inte en man, inte ett 
öre!” till statliga krigsmakter kunde nu 
svårligen kombineras med stöd till den 
spanska republikens militära kamp.

Med Sovjetunionens angrepp på Fin
land den 30 november 1939 blev ”Spa
niens sak” för syndikalister, socialdemo
krater och vänstersocialister, till ”Fin
lands sak”. Samarbetet mellan Hitler 
och Stalin och anfallet mot Polen sud
dade ut eventuella skillnader som syndi
kalisterna sett mellan diktaturen i Nazi
tyskland och den i Sovjetunionen. Bol
sjevikmakten i Ryssland hade för dem 
ingenting att göra med arbetarklassens 
makt. Den sovjetiska statsekonomin var 
inte socialism utan monopoliserad och 
despotisk statskapitalism – en ”stats
totalism” – som liknade fascismen.25 
Moskvas internationella politik repre
senterade en rysk imperialism under ka
mouflage av röda fanor: ”Ryssland är en 
imperialistisk rovstat, precis som andra 
imperialistiska rovstater. (…) Ryssland 
är dessutom den första totalitärstaten , 
den första diktaturen och mönsterland 
för såväl den italienska och tyska som 
spanska och andra diktaturstaters ter
ror och despoti. Den ryska regimen är 
inrikespolitiskt grundad på en despoti, 
som långt övergår den gamla tsaristiska 
despotin.”26

För syndikalisterna och radikala soci
aldemokrater liksom många vänsterso
cialister fanns ingen principiell skillnad 
mellan kampen i Spanien mot fascis

men och den i Finland mot den ”röda 
fascis men”. Stridbara syndikalister och 
vänstersocialister som solidariserade sig 
med anarkosyndikalisternas kamp i Spa
nien, även militärt, kunde inte heller re
sa parollen ”Inte en man, inte ett öre!” 
i förhållande till Finlands försvarskamp 
mot ”sovjetimperialismen”. ”Det soci
alistiska proletariatet, som måste föra 
kamp mot all imperialism och all natio
nalistisk krigspolitik, måste (…) vända 
sin kamp även mot Sovjetrysslands nu
varande regim i samma grad som mot 
andra imperialistiska angreppsstater, 
vare sig de kalla sig demokratiska eller 
fascistiska”, förklarade SAC:s arbets
utskott i en appell efter det sovjetiska 
angreppet.27

Men hur skulle denna kamp föras?  
Syn di ka listiska ungdomsförbundet, 
som hade nära och konkreta erfarenhet
er av kampen i Spanien utmanade den 
äldre generationens, ”unghinkarnas”, 
antimilitaristiska hållning.

Rättfärdiga krig
Syndikalistiska ungdomsförbundet 

manade till stöd för den finska försvars
kampen: ”Den syndikalistiska ungdo
men kämpar för en total, revolutionär 
omdaning av samhällsförhållandena. 
Den vill ett fritt socialistiskt samhälle. I 
kampen för detta stora mål ingår för
svaret för varje stycke frihet och självbe
stämmanderätt. Därför är också det fin
ska folkets kamp mot StalinRysslands 
överfall ett ur socialistisk synpunkt rätt
färdigt krig…”28 

”Finlands sak är vår” var ett samlan
de slagord – från  högern, de olika små 
fascistpartierna och arméledningen till 
LO och socialdemokratin. Det var ba
ra kommunistpartiet som gick emot den 
samhälleliga enigheten och reste  gamla 
antimilitaristiska slagord mot ”krigs
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aktivism”, för neutralitet och mot stor
svenskt vapenskrammel. Stod inte nu 
som under finska inbördeskriget 1918 
Mannerheim i ledningen för de vitas 
Finland mot de röda – som denna gång 
hade Röda armén till stöd? 

Många inom den äldre syndikalis
tiska generationen tvekade, trots sitt 
motstånd mot sovjetdiktaturen, inför 
Finlandsrörelsen. Det blev istället det 
syndikalistiska ungdomsförbundet och 
de så kallade Flygsocialisterna som gick 
från ord till handling på vänstersidan. 
I sin revolutionära krigsaktivism agi
terade de mot ”defaitism” – alltså mot 
idén om att föredra nederlag – och und
fallenhet. Den regering av finska ex
ilkommunister som installerats i östra 
Finland fördömdes som en junta vil
ken Stalin ”efter bästa Francomöns
ter låtit tillsätta.”29 Att finska arbetare 
som ”ärrats i klasstrider” till och med 
föredrog Vitfinland framför Sovjetuni
onen visade, menade ungsyndikalister
nas månadstidning Storm, vad Stalins 
Sovjet numera stod för. Själva ”kärnan 
i det finska försvaret” utgjordes inte av 
Mannerheims reaktionära styrkor utan 
av ”de klassmedvetna arbetarna” som 
kämpade för ett ”socialistiskt Finland i 
förbund med andra socialistiska folk.”30

Detta var i princip samma stånd
punkt som förfäktades av den forne 
kommunistledaren Nils Flyg.31  Flyg
socialister och ungsyndikalister som ti
digare stridit i Spanien anmälde sig nu 
som Finlandsfrivilliga. Till dessa hör
de Syndikalistiska ungdomsförbundets 
ordförande Olov Jansson och Socialis
tiska ungdomsförbundets Yngve Nord
fäldt.32 

Att det svenska kommunistpartiet, 
som sektion av Komintern, kontrolle
rades av Moskva var en allmän uppfatt
ning i både borgerliga kretsar och i sto

ra delar av svensk arbetarrörelse. Den 
svenska kommunistpressen ”producerar 
endast från Moskva importerade gram
mofonplattor”, kunde syndikalistiska 
Arbetaren uttrycka det.33 De svenska 
kommunisterna, ”som ohöljt uppträtt 
som agenter för den rovhungriga ryska 
imperialismen”, måste bekämpas av he
la arbetarrörelsen, förklarade SAC i sitt 
uttalande efter det finska krigsutbrot
tet.34 Allt samarbete med kommunis
terna skulle vara att ”hjälpa de framtida 
mördarna av vår frihet. Det skulle vara 
att hjälpa dessa människor till makt över 
oss, till makt att stoppa oss i fängelser 
och koncentrationsläger, till makt att 
skjuta ned oss…”35

”Nazikommunisterna”, en term som 
flitigt användes också av SAC efter Hit
lerStalinpakten i augusti 1939, måste 
därför rensas ut ur alla arbetarrörelsens 
ledande organ och styrelser.36 Arbetaren 
gladdes åt de fackliga utrensningarna av 
kommunistiska medlemmar, ”de ryska 
agenterna”.37 Ungsyndikalisterna ma
nade: ”Bolsjevismen bör förintas” och 
hoppades att arbetarrörelsen på våren 
1940 i stort sett hade ”rensat bort lössen 
ur den röda fanans veck” och att ”kom
munisterna hålla på att fullständigt för
intas.”38

Motstånd eller neutralitet
Ungsyndikalisterna gick också till 

angrepp mot samlingsregeringens neu
tralitetspolitik med dess ingrepp i press
frihet och opinionsbildning. Storm kri
tiserade dem inom arbetarrörelsen som, 
i neutralitetens namn, nu krävde en 
”andlig indifferens” gentemot Tysk
landRyssland. ”Den svenske arbetaren 
är till hela sin läggning antifascistisk 
och denna sin läggning önskar han ej 
förneka därför att det utbrutit ett nytt 
världskrig”.39 Det handlade istället om 
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att kräva en ”verklig neutralitet i demo
kratisk anda”, med udden riktad mot 
både nazismen och kommunismen. I 
linje med denna antifascistiska – och 
antisovjetiska – tolkning av neutralitet 
proklamerade förbundet en ”motstån
dets politik” och angrep undfallenhet 
mot både Tyskland och Sovjetunio
nen.40 

Nu kunde konflikten med den tradi
tionella syndikalistiska och ungsocia
listiska antimilitarismen inte undvikas.
Slitningarna på SACkongressen 1938 
stegrades till hårda konfrontationer in
om centralkommittén 1940 och på kon
gressen 1942.41 På SACkongressen 
1938 hade ungdomsförbundets ordfö
rande Olov Jansson kritiserat ett förslag 
till uttalande där svaret på det växande 
krigshotet, på klassiskt vis, sades vara 
arbetarklassens samling över nations
gränserna för den sociala revolutionen. 
Jansson förespråkade väpnad kamp mot 
fascismen men kongressen antog den 
gamla linjen som gällt under det första 
världskriget.42 Även vid ”unghinkar
nas” – sedan 1934 Anarkistiska Propa
gandaförbundet – rikskonferens som
maren 1938 hade Olov Jansson företrätt 
Syndikalistiska ungdomsförbundet och 
förgäves förespråkat väpnad kamp mot 
fascismen.43 

Vid krigsutbrottet i september 1939 
deklarerade SAC:s arbetsutskott sitt 
stöd för neutraliteten och motstånd mot 
dem som sökte dra Sverige in i kriget.44 
Ungdomsförbundets kritik mot ”and
lig indifferens” och anpassning kom 
därför snart att riktas också mot SAC, 
alltmedan Arbetaren attackerade ung
domsförbundet via omvägen över Flyg
socialisterna. ”Se upp med krigsakti
visterna!” varnade Arbetaren och men
ade att den berättigade vreden över det 
ryska överfallet på Finland ”framkallat 

aktivistiska tendenser i vårt land.”45  
Visserligen hade Finland den svenska 
arbetarklassens sympati, men arbetar
klassen skulle aldrig, menade Arbetaren, 
acceptera att dras med i ett utsiktslöst 
krig med allt det elände som ett sådant 
skulle medföra: ”Det är under nuvaran
de förhållanden nödvändigt att se upp 
med alla de krafter, som kunna eftersträ
va landets engagerande i ett krig, även 
om dessa krafter äro aldrig så renhåriga 
och välmenande.”46

Arbetarklassens beväpning
När SAC:s centralkommitté möttes 

810 april 1940 var vinterkriget över och 
Finland hade tvingats acceptera hårda 
fredsvillkor. Motsättningen mellan den 
klassiska ungsocialistiska antimilitaris
men och antifascismen exploderade i 
öppen konfrontation mellan Albert Jen
sen och Olov Jansson. Medan Jensen an
klagade ungdomsförbundets ordförande 
för att ha slagit in på en militaristisk väg 
med fascism som yttersta konsekvens, 
angrep Jansson Arbetarens chefredak
tör för ynklig ”feghet” och kapitula
tionspolitik. Meddelandet, under själva 
mötet, om att tyska trupper ockuperat 
Köpenhamn och angripit Norge fick 
Olov Jansson att förklara att frågan inte 
längre gällde krig eller fred utan krig för 
eller emot nazismen.47

Ändå bekräftade SACledningen 
med stor majoritet sin gamla linje mot 
militarism och krig samt för Sveriges 
fortsatta neutralitet. Men i försvaret av 
de demokratiska rättigheterna måste 
fascismen ”bekämpas alltid och allestä
des med alla möjliga och ändamålsen
liga medel …”48 Tillsammans med en 
formulering i SAC:s kongressresolution 
två år tidigare kunde detta egentligen 
räcka, åtminstone för ungdomsförbun
dets egen agitation:
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”Lika bestämt som syndikalismen av
visar staternas militarism, lika bestämt 
bejakar den i princip det arbetande fol
kets väpnade självförsvar under den so
ciala revolutionen. Detta försvar måste 
ställas under producentorganisation
ernas effektiva kontroll, det reses vid 
behov både mot in och utländsk reak
tion.49 

Det var i Storms, konfiskerade, första
majnummer som ett helt program pu
bli cerades för arbetarklassens beväpning 
mot det akuta fascisthotet. Att någon so
cial revolution inte var i sikte hindrade 
inte ungdomsförbundet från att place
ra frågan om arbetarklassens ”väpna
de självförsvar” mot ”in och utländsk 
reaktion” på bordet.50 Lärdomen från 
Norge med överklassens förräderi och 
arbetarrörelsens ”skamliga villrådighet” 
var att arbetarna måste bygga upp eg
na säkerhetskommittéer för att övervaka 
nazisterna och ”förrädarelementen” och 
utrusta sig för en försvarskamp i händel
se av kupp. 

På varje arbetsplats måste arbetarna 
gå samman och kräva beväpning av egna 
styrkor med de ”pålitligaste kamrater
na” i ledningen. Även lokala hemvärn 
måste snabbt organiseras under ledning 
av de ”pålitligaste kämpar ur våra egna 
led.” Arbetarrörelsen måste kräva att va
pen utdelas till de organi serade arbetar
na och till de ”oförvitliga, antinazistiska 
organisationerna” för att försvara ”de
mokratins hjärttrakter”, det vill säga allt 
det som fria folkrörelser byggt upp.51 
Arbetarbeväpningen ställdes inte i di
rekt motsättning till det statliga försva
ret utan snarare som dess komplement 
eller en form av dubbelmakt.

Detta var en inriktning som anarko
syndikalister, vänstersocialister och 
trotskister in i det längsta företrätt i det 
spanska inbördeskriget. Olov Jansson 

hade själv deltagit i den anarkistiska 
Durruttikolonnen som varit ett före
döme för olika revolutionära riktningar 
internationellt.52 Inspirerade av Dur
rutti och den spanska erfarenheten ut
vecklades olika varianter av ”proletära 
militärprogram”.53 Till skillnad från 
Kominterns folkfrontsperiod, då de 
kommunistiska partierna gett sitt stöd 
åt nationella försvarsbudgetar, handla
de Durruttilinjen om självständig arbe
tarbeväpning för krig som på olika om
råden stärkte arbetarklassens positioner 
och bar fram den sociala revolutionen. 
Det var en inriktning som längre fram 
skulle komma att prägla flera av de stora 
partisanrörelserna i världskrigets Euro
pa, från Grekland och Jugoslavien till 
Italien och Frankrike – men då under 
kommunistpartiernas ledning med star
ka nationalistiska tongångar av den pa
triotiska typ som Fabian Månsson och 
unga svenska socialdemokrater propa
gerat före första världskriget. 

Utan att använda benämningen ”re
volutionskrig” handlade agitationen i 
Storm om ett sådant perspektiv, minus 
den upphettade patriotismen.54 Ung
syndikalisterna avvisade varje kapitu
lationspolitik vare sig denna yttrade sig 
som ”reformistisk undfallenhet eller 
vad man kallade ’ultrarevolutionär’ lik
giltighet för de begränsade friheternas 
värde.”55 

I denna kamp kunde man samarbeta 
med alla som vände sig mot fascismen  i 
syndikalistisk mening den bruna liksom 
den röda  och försvarade de fri och 
rättigheter det arbetande folket vunnit. 
Men arbetarklassen var kärntruppen 
och, till skillnad från den forna kommu
nistiska folkfrontspolitiken, kunde ar
betarorganisationerna aldrig ”avstå från 
klasskampen och offra sina socialistiska 
målsättningar.”
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Rollklyvningen
Fram till sommaren 1941 då Komin

tern, när Tyskland angrep Sovjetunio
nen, åter ställde kampen mot fascismen 
främst, hörde ungsyndikalisterna till 
den antifascistiska aktivismens spjut
spets i svensk arbetarrörelse. Eftergifter 
mot Tredje Riket, censur och transport
förbud, interneringar och pronazistiska 
officerare hörde till ständiga måltavlor 
för agitationen. Men också den egna rö
relsens neutralitetspropaganda och dess 
pacifistiskt hållna antimilitarism. Ja, Ar-
betarens kritik mot ”krigsaktivismen” 
sågs av ungdomsförbundet som en del 
av den dominerande pressopinion som, 
från höger till vänster, krävde anpass
ning och eftergifter mot Hitlertyskland i 
neutralitetens namn. ”Begreppet ’krigs
aktivism’ har genom vårdslös använd
ning blivit så elastiskt och mångtydigt, 
att det lätt nog täcker varje motstånds
vilja”, menade Storm. Genom kam
panjen mot aktivismen kunde den ”ag
gressiva storstaten” försvaga dem som 
försökte hejda likriktningen och lägga 
en rökridå, som femtekolonnen och ka
pitulanterna flyttade fram sina positio
ner bakom.56 Det var farligt och rent
av snuskigt, varnade Storm med adress 
SAC och Arbetaren, att i något avseende 
beblanda sig med ”GPU och Gestapo
pacifisterna”. Dagens verklighet var vik
tigare än ”årtiondens propagandistiska 
tradition”.57

Ungdomsförbundet uppfattade sig 
stå för själva kärnan i en revolutio
när antimilitarism: att vrida vapnen ur 
överhetens händer och använda dem för 
proletariatets självförsvar. För SACled
ningen kom ungdomsförbundet därmed 
att bidra till en militarisering och krig 
som i sig själv ledde till diktatur och 
en fascistisk utveckling, vare sig denna 
skedde i ”brun” eller ”röd” riktning. 

SACledningen knöt i praktiken an till 
helt dominerande stämningar inom den 
svenska arbetarvärlden som inte alls 
önskade bli indragen i världskriget, va
re sig på Finlands, Norges eller någon 
annans sida.58 Ungdomsförbundets 
antifascistiska och antistalinistiska ak
tivism krävde där emot en revolutionär 
folkstämning för att nå framgång. Och 
någon sådan förekom knappast i bredare 
kretsar under Nazitysklands storhetstid.

Några som snabbt fick uppleva det 
var Flygsocialisterna vars parti omedel
bart bröt samman under Finlandskriget 
när den gamla medlemskåren av ”anti
militarister” snabbt övergav sina mer 
stridslystna och yngre partikamrater.59  
Med bara spillror kvar av veteranerna 
från 1917 och ett antal unga Finlandsfri
villiga återknöt Flygsocialisterna till de 
vänsterpatriotiska tongångarna från se
kelskiftet. Tillsammans med aktivismen 
för militärt stöd åt Finland utvecklade 
de en nationalistisk socialism som efter
hand kunde motivera deras övergång till 
Tredje Rikets sida i världsdrabbningen.

Till skillnad från Flygsocialisterna 
med sina rötter i den kommunistiska rö
relsen, likställde inte ungsyndikalisterna 
demokratiska kapitalistiska regimer med 
odemokratiska. Ofta i motsättning till 
den gamla SACgenerationen med dess 
avgränsade ekonomiska klasskampsper
spektiv, hade ungsyndikalisterna under
strukit de lagstiftade demokratiska fri
heternas vikt mot statlig tvångsmakt. 
Och även om förbundet vid sin kongress 
1942 uttalade sitt stöd åt principerna om 
nationellt oberoende och alla folks na
tionella frigörelsekamp, anammade det 
inte den vänsterpatriotism som tillhört 
Fabian Månssons unga socialdemokra
ter fyrtio år tidigare. Det var för arbetar
klassens demokratiska och sociala rättig
heter, inklusive den nationella självbe
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stämmanderätten, som förbundet var 
berett att gå ut i krig. 

Syndikalisterna anslöt sig aldrig till 
Finlandskommittén och den nationella 
Finlandsinsamlingen. Ungsyndikalis
ternas Storm vände sig också helt mot att 
likställa det finska försvarskriget 1939
40 med det senare finsktyska angreppet 
på Sovjetunionen 1941.60

SACledningens varningar till ung
domsförbundet om att aktivitet för 
krigsdeltagande  på någondera sidan 
i ett storkrig kunde ge oväntade allie
rade bekräftades med Churchills och 
Roosevelts allians med Sovjetunionen 
mot Hitlertyskland sensommaren 1941. 
Då kom kartan över vän och fiende att 
plötsligt ritas om. Stalin och den ”röda 
fascismen” befann sig plötsligt på den 
borgerliga demokratins sida i kampen 
mot Hitler. Den ”kommunistiska fem
tekolonnen” och ”Stalins drängar” blev 
återigen en drivande kraft inom den mi
litanta antifascismen. Även om syndika
listerna inte övergav sitt fördömande av 
Sovjetstaten som totalitärt och kommu
nisterna som verktyg i Moskvas händer 
kom det gemensamma motståndet mot 
Nazityskland att få betydelse.  Ännu i 
juni 1941 kunde Storm på ledarplats gil
la att ”stalinisterna här i landet ha blivit 
ganska kraftigt efterhållna”, senast ge
nom säkerhetspolisens razzia mot par
ticentralen då ett tjugotal kommunister 
anhölls. Men man beklagade att inte 
motsvarande razzior genomfördes mot 
nazisterna.61

Från sensommaren 1941 stod man på 
samma sida som kommunisterna allt
medan kriget mot fascismen hade tagits 
om hand av stormakterna. 

Frihetliga revolutionskrig,  som det 
i Spanien, med arbetarmiliser och fa
briks ockupationer var långt borta när 
det totala kriget krävde statlig mobilise

ring av miljonarméer, flygvapen och ör
logsflottor. Att rensa ut inhemska fascis
ter, hindra en alltför stark anpassning till 
Nazityskland men hålla Sverige utanför 
världskriget blev den överlevnadsstrate
gi som utgjorde den syndikalistiska rö
relsens gemensamma minimum.

Vid ungdomsförbundets kongress 
1942 ställdes ”kampen mot femteko
lonnen” i centrum, och nu avsågs främst 
nazister och tyskvänner. Kraven på pro
letärbeväpning hade upphört,  nu gäll
de det istället den mer eller mindre un
derjordiska Norgehjälpen. Kongressen 
krävde ”Full ersättning vid militärtjänst 
för inkomstbortfall och försenad yrkes
utbildning”. 

”Äldre kamrater” i SAC och Anarkis
tiska Propagandaförbundet som ”vuxit 
upp med och skolats i den ungsocia
listiska rörelsen” hade på sin tid, skrev 
Storm, motiverat antimilitarismen ut
ifrån den internationella socialistiska 
propagandans behov eller av pacifistis
ka skäl. Men med det direkta fascistis
ka hotet mot Skandinaviens arbetare 
ansåg ungdomsförbundet att det mås
te ”be jaka själva försvarsviljan mot det  
nazifascistiska hotet”.  Det betydde in
te alls att man accepterat militarismen, 
”men vår antimilitarism måste moti
veras i första hand med utgångspunkt 
från vår antifascistiska inställning.”62 
När perspektivet på proletärbeväpning 
inte längre tycktes möjligt kunde för
svarsvilja bara betyda deltagande i det 
svenska militära försvaret – med rand
anmärkningar mot inkomstbortfall och 
de inkallades behandling.

För SAC:s del krävdes, vad histori
kern Karl Molin kallat, en ”rollklyv
ning” för att kunna förena den traditio
nella antimilitarismen med det militä
ra försvaret. Frågan om att delta i det 
svenska försvaret gjordes helt enkelt till 



48 Håkan Blomqvist

ett rent personligt ställningstagande 
för medlemmarna.63 Därmed behövde 
SAC varken ta ställning för den militära 
svenska försvarsmakten eller till paroller 
om proletärbeväpning. ”Rollklyvningen 
erbjöd den enda möjligheten att hålla 
det syndikalistiska idéarvet levande tills 
en ny tid bröt in”, sammanfattade Molin 
SACledningens strategi för ”ideologisk 
övervintring.”64

Men när freden slutligen kom var allt 
förändrat. Inga frihetliga proletära Dur
ruttikolonner stod i ledningen för segern 
över fascismen i Europa. Det var natio
nalistiska eller kommunistledda parti
sanrörelser som tagit kommando över 
motståndet och väldiga statliga krigs
maskiner som stod som segrare i öst och 
väst. Krigsekonomiernas planhushåll
ning och regleringar omvandlades un
der återuppbyggnaden till begynnande 
välfärdsstater som i olika grad tillgodo
såg kraven från befolkningarna på soci
ala reformer och bättre levnadsvillkor. 
I öst säkrade sovjetledningen makten 
över ”buffertstaterna” som efterhand 
omvandlades till statsekonomier under 
kommunistpartiernas diktatur.

När det kalla kriget från 1947 åter 
kastade om rollfördelningen bland vän
ner och fiender skulle de svenska syn
dikalisterna efterhand placera sig inom 
västlägret. Av motståndet mot ”brun” 
och ”röd” fascism blev, när nazismen 
fallit ifrån, en antikommunism så het 
att SAC under 1950talet uteslöts ur In
ternationella Arbetarassociationen, den 
international som så länge samlat den 
frihetliga vänsterns anarkister och syn
dikalister.65

 När SAC i början av 1950talet vän
de sig mot krig och militära rustningar 
var det inte mot den egna överklassen 
eller staten utan mot ”bolsjevismens 
aggressivitet med sikte på världsherra

välde”, det ”bolsjevikiska angreppskri
get” i Korea eller ”pesten från öster”.66 
De ”fria folkens fredsrörelse” fick inte, 
underströks på SACkongressen 1950, 
”avrusta demokratin”, det vill säga inte 
alls leda till avrustning.67 Att göra mot
stånd ”mot en utifrån inträngande tota
litär makt som hotar den demokratiska 
samhällsutvecklingen”68 hade blivit led
ord för 1950talets svenska syndikalism 
som trogen allierad på västsidan i det 
kalla kriget.

Även kommunisterna hade från 1941 
gjort sig av med den principiella klass
definierade antimilitaristiska retorik 
som för en kort period återuppstått un
der HitlerStalinpaktens dagar.  Under 
världskampen mot fascismen bejakades 
den väpnade kampen, med flammande 
patriotiska budskap. När det kalla kri
gets kom vände kommunisterna åter till 
den gamla antimilitarismens motstånd 
mot krigshets och rustningar som blev 
viktiga inslag i 1950talets fredsrörel
se. Principen ”Inte en man, inte ett öre 
till det borgerliga klassförsvaret!” åter
upptogs dock aldrig. Partiet spelade 
emellertid en viktig roll i rörelsen mot 
svenskt atomvapen som ju riktade sig 
just mot ”det borgerliga klassförsvarets” 
militära hjärta. Men fred och nedrust
ning blev, som hos socialdemokratin och 
syndikalismen, främst en fråga om in
ternationella avtal för framtiden.

När 1960talets nya radikala ung
domsrörelser vände sig mot imperi
alism, terrorbalans och militärslöseri 
tillhörde den svenska militärmakten 
en av modernaste, dyraste och mest 
välutrustade i världen. Så hade den ut
vecklats under socialdemokratiskt styre 
för att garantera fred, alliansfrihet och 
oberoende, låt vara stadigt förankrad på 
NATOs västsida. Vänsterpatriotismen 
hade sedan länge sammansmält med en 
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officiell, demokratiskt föreställd natio
nalism. Den allmänna värnplikten, så 
hatad av förra sekelskiftets antimilita
rister, ansågs representera folkförsvar 
 en slags tämjd och samhällsintegre
rad form av ”folket i vapen”  alltmedan 
svenska politiker visade framfötterna i 
FN och internationella nedrustnings
initiativ. Arbetarrörelsens olika varian
ter av antimilitarism hade på olika sätt 
inlemmats i nya institutioner.

Många av dem som i protest mot det 
etablerade kallakrigsmilitära komplexet 
började propagera ”Vägra döda  vägra 
värnplikt!” och gräva fram gamla parol
ler om ”Inte en man inte ett öre!” skulle 
snart öppna luckorna till alla de frågor 
om pacifism och revolution, klasspolitik 
och nation, rättfärdiga krig och orättfär
diga som arbetarrörelsens antimilitaris
mer hade brottats med  sedan begyn
nelsen. 
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Vänsterns väg till pansarfeminismen
Av Åke Eriksson

”Vi har inget fosterland att försvara”  en allmän upp
fattning bland dem som började bygga arbetarrörelsen. 
När först alla män och några år senare även kvinnorna 
fick rösträtt, började skaran som höll fast vid  denna 
ståndpunkt krympa och folkhemsbyggets reformer fick 
den att bli en mycket liten minoritet. ”Vi är ett litet land 
som inte kan mäta sig med de stora”, har anhängare till 
radikal nedrustning hävdat. I dag är  kanske det synsättet 
ett skäl för att stillatigande åse hur landet glider in 
i NATO. ”Nästa krig blir ett kärnvapenkrig – då hjälper 
ingen militär”, var ett ofta återkommande argument för 
avrustning på 1960talet . Kärnvapen hotet försvann inte 
med Berlinmuren. ”Vägra döda – vägra värnplikt!” Den 
ståndpunkten har haft sina anhängare i alla arbetar
rörelsens riktningar. Tidvis har den helt dominerat bland 
syndikalister och anarkister. ”Avväpna borgarna – beväpna 
arbetarna!” Siktet inställt på väpnat uppror har man 
i vårt land haft mest i studie cirklarnas värld. Praktisk 
handling i denna riktning såg vi senast 1917. Många såg 
värnplikten som en form av demo kratiskt inflytande. Man 
ville inte lämna fältet fritt för en högervriden officerskår 
och de dårar som gärna samlas i en yrkesarmé.  Det var en 
illusion då och nu är värnplikten historia. 
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När jag fyllde tretton år gick jag i 
min första demonstration mot 
kärnvapen. När jag var femton år 

var jag övertygad om att jag skulle vägra 
värnplikt. När jag var 20 ryckte jag in 
i lumpen, gjorde motstånd så gott jag 
kunde, bland annat genom att organise
ra en studiecirkel där vi tog upp Ådalen 
31 och de lagar som skulle kunna tvinga 
oss att ingripa mot kämpande arbetare.

Jag skulle bli farsa på våren och tänkte 
vara med i Bryssel i november på Fjärde 
Internationalens möte mot EU och för 
ett rött Europa. Det kunde man inte få 
permission för och att vara med när mitt 
barn skulle födas ingick inte i krigsmans 
uppgifter. 

Så jag tog mig därifrån genom att 
söka vapenfri tjänst. Den ansökan fick 
jag aldrig svar på. Fem år senare kal 
lades jag in till att göra resterande tid. 
Kompanichefens slutomdöme då blev 
att ”Eriksson är ett oroselement”.

Vad var det som fick trettonåringen 
att engagera sig i kampanjen mot atom
vapen? Det var inget stort steg att ta. 
Jag var en länk i en lång kedja av anti
militarism i den svenska arbetarrörel
sen. Morsan, som var noga med språket, 
kallade officerare för yrkesmördare.

För den generation som bildade So
cialdemokratiska vänsterpartiet i maj 
1917 var fredsfrågan central.

Det socialdemokratiska partipro
grammets ståndpunkt i försvarsfrågan 
1897 hade varit: ”Folkbeväpning i stäl
let för stående här. Skiljedomstolar vid 
internationella tvister. Riksdagen, och i 
yttersta hand folkomröstning, avgör om 
krig och fred.”

Vid sekelskiftet infördes den all
männa värnplikten. Den radikala arbe
tarungdomen godtog inte denna utan 
skärpte sin ”kamp mot militärväsendet 
i alla dess former”. Under unionskri

sen 1905, då Norge gjorde sig fritt från 
svensk överhöghet, var det arbetarrö
relsens unga som hindrade att det blev 
krig. Socialdemokratiska ungdomsför
bundet spred ett flygblad med rubriken 
Ned med vapnen! Fred med Norge! Det 
avslutades med varningen: ”Om vapen 
ändå ska tas i bruk, så inte är det mot 
norrmännen.”

På socialdemokraternas kongress 
1908 fanns det inte längre en majoritet 
för folkbeväpningen och skrivningen i 
partiprogrammet blev: 

”Kamp mot militarismen. Succesiv 
minskning av militärbördorna fram mot 
avväpning, bindande skiljedoms avtal, 
permanent skandinavisk neutralitet, 
kraftig internationell samverkan mellan 
arbetarorganistionerna mot kriget.”

Radikala stämningar i partiet fick re
sultat på kongresserna. En allt tydligare 
spänning uppstod mellan partistyrelse 
och den mycket försiktigare och kom
promissande riksdagsgruppen. Här ser 
vi ett mönster som återkommer i arbe
tarrörelsens historia: Att växa i röstetal 
och inflytande blir också att börja växa 
in i det system man vill avskaffa.

 Så här beskrivs den här tiden i en 
skrift från socialistiska partiet på 30 
talet: ”Än gjorde sig rena pacifistis
ka tankegångar gällande: frågorna om 
värnpliktsvägran och mobiliserings
strejk diskuterades ivrigt, det avbrutna 
geväret var symbolen som prydde rock
uppslaget på mången klubbist. Än för
des kravet på folkbeväpning fram med 
ökad styrka. 1903 hade det till exempel 
bildats en socialdemokratisk skytteför
ening i Malmö och vid 1907 års kon
gress talade Gustav Möller med stort 
patos för organiserandet av röda gar
den, samt rekommenderade fraktions
verksamhet inom de borgerliga skytte
föreningarna. Det var även först i mili
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tärfrågan som ungdomsförbundet kom i 
motsättning till riksdagsgruppen.

Förbundet ville vägran av alla anslag 
till militärväsendet och tvekade inte att 
karaktärisera riksdagsgruppens politik i 
denna fråga som tjugofemprocentsmili
tarism.”

Världskriget, som bröt ut 1914, kom 
att kosta 12 miljoner stupade och 21 
miljoner sårade. Så här beskrivs krigs
utbrottet i samma skrift:

”Andra Internationalen krossades. 
Den hade under årens lopp alltför in
timt växt samman med det härskande 
systemet och den steg, stod och sjönk 
med detta system. Efter att på åtta kon
gresser ha antagit åtta resolutioner om 
åtgärder och kamp mot kriget, gav den 
vika redan för den första nationalistis
ka vindpusten, den sopades bort av den 
chauvinistiska orkanen. Förgäves vänta
de arbetarna i de olika länderna på pa
rollen om kampen mot kriget. Den kom 
inte. Istället drevs de ut av sina respek
tive regeringar för att mörda varandra i 
demokratins och kulturens namn.” 

Socialdemokratiska vänsterpartiets 
första program 1917 krävde avrustning. 
Efter bolsjevikernas seger i den ryska 
revolutionen bildades en ny, kommu
nistisk, international 1919. Det svenska 
vänsterpartiet var med från början. 1920 
fattar internationalen beslut om villkor 
för medlemskap som syftar till att skaka 
av sig dem som inte är tillräckligt revo
lutionära. Där slås fast att vägen till fred 
går genom väpnad revolution.

Den kommunistiska internationalens 
kon gress 1928 uttalade sig så här: ”Ar
mén är en del av den borgerliga stats
apparaten, som proletariatet vid sin re
volution icke har att demokratisera, utan 
slå sönder. Inte en man, inte ett öre till 
armén, det vill säga hänsynslös kamp 
mot den borgerliga militarismen, mot 

alla arméreformer, avvisande av alla mi
litärbudgetar”.

I 1929 års splittring av det kommu
nistiska partiet finns också fredsfrågan 
med. De Moskvatrogna ”Sillénarna” 
säger att ”Kilbomarna” sprider illusio
ner om att avrustning skulle vara möjlig 
under ett kapitalistiskt samhällssystem 
när de motionerar i riksdagen om svensk 
avrustning. Mot borgarnas krigsmakt 
skulle ställas parollen om arbetarmilis.

Efter första världskriget satte social
demokratin stort hopp till att Nation
ernas Förbund skulle leda till en fredlig 
värld. Så avslutar till exempel Arthur 
Engberg en artikel om monarkiernas 
försvinnande från scenen med: ”I ett 
kommande folkens förbund får finnas 
plats endast för avrustade demokratiska 
republiker.” När Japan börjar sin ex
pansion och ockuperar Mandsjuriet 
1932 skriver han i SocialDemokraten: 
”Läxan från 1914 får icke glömmas. Ur 
slagfältens massgravar ropa alla oskyl
digt slaktade miljoners röster: Ned med 
kriget! Ned med militarismen!”

Men det är på den internationella ni
vån socialdemokraterna sett lösningar
na. I en debatt i riksdagen med vänster
socialisten Fabian Månsson i maj 1918 
säger Engberg: ”Vi avvisa alltså tanken 
på en isolerad avväpning från vår sida. 
Vi hävda, att det skall komma en av
väpning, skeende genom en internatio
nell överenskommelse staterna emellan. 
Men vi veta, att för att en förutsättning 
skall kunna skapas för att komma till 
denna internationella avväpning, måste 
vi rasera den privatkapitalistiska politik, 
som även i den svenska högern har en 
avläggare. Och därför, mina herrar, har 
jag tagit mig friheten att begagna detta 
tillfälle att, när vi behandla denna fråga 
om en isolerad svensk avväpning, säga 
ifrån åtminstone för min egen del, att en 
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sådan linje kan jag icke såsom socialde
mokrat acceptera. Ty det skulle innebä
ra, att jag där från början ville under
kasta mig förtryckare och erövrare. Jag 
vill i stället gå den andra vägen att skapa 
och garantera den överstatliga interna
tionella rättsordning, i vilken vi kunna 
ingå, och på det sättet bli vad vi också 
äro ämnade att bli: autonoma nationer, 
som kunna leva sida vid sida med varan
dra och där vars och ens frihet är förut
sättningen för alla andras.”

Eftersom man hela tiden varit kvar 
i föreställningen att försvar förutsätter 
kulor och krut och militär organisation 
var det inte konstigt att socialdemokra
terna, när ett nytt krig närmade sig, blev 
anhängare av stärkt krigsmakt. Det var 
ett läge när konflikten  mellan demokrati 
och diktatur verkade helt ha överskug
gat klasskonflikterna.

Med den allmänna röst rättens infö
rande och allt fler sociala reformer hade 
det befästa fattighuset blivit ett folkhem 
med folkförsvar. Det fascistiska hotet 
spelade stor roll för den här utveckling
en. Men avrustningslinjen var seg livad.  
Till exempel motionerade den före det
ta kommunisten Fredrik Ström, efter 
att ha varit tillbaka i socialdemokratin i 
tio år, för svensk avrustning i 1934 års 
riksdag.

I 1920 års socialdemokratiska par
tiprogram var formuleringen ”Folk
lig kontroll över utrikespolitiken. Den 
hemliga diplomatin avskaffas. Ett de
mokratiskt organiserat folkens förbund. 
Internationell ordningsmakt och avrust
ning.” Mot slutet av 30talet var dessa 
förhoppningar helt krossade, men de 
fick ny näring när Förenta Nationerna 
bildades efter andra världskriget.

Den stora börskraschen 1929 och 
krisen som följde drev ut folk i en ar
betslöshet som var större än någonsin. 

Krisen slog samtidigt över hela den 
industrialiserade världen och kommu
nisterna trodde att revolutionen stod 
för dörren. Istället tog Hitler makten i 
Tyskland 1933. Österrikes demokrati 
och arbetarrörelse krossades året efter.

När Kommunistiska Internationalen 
samlades till (sin sista) kongress 1935 
antogs en ny linje: Samverkan med so
cialdemokrater och borgerlig vänster för 
att möta det fascistiska hotet. Sovjet
unionen sökte allians med Frankrike och 
de franska kommunisterna ställde upp 
på fosterlandsförsvaret.

Mot slutet av 30talet propagerar de 
svenska kommunisterna för en nordisk 
militär allians.

I och med kriget i Spanien 1936–39 
överger även många syndikalister sin 
tidigare radikalpacifistiska ståndpunkt. 
Unga syndikalister åker som frivilliga 
till Finland för att ingå i en politiskt 
mycket brokig samling som slåss mot 
angriparen Sovjetunionen i det så kal 
lade Vinterkriget 1939–40.

Anarkistiska propagandaförbundet, 
fortsättningen på det som en gång va
rit Sveriges första socialistiska  ung
domsorganisation med Hinke Berggren 
i spetsen, höll fast vid sina principer och 
säger så här i ett flygblad 1940:

”Endast ett försvarsmedel finnes: 
Kamp mot den anda och det system 
som idag hotar världen. Det väpnade 
våldets skändliga lära måste bekämpas. 
En förnuftets kamp måste resas mot all 
den dårskap son nu förgiftar livet. Det 
väpnade våldet måste förkastas på livets 
alla områden.

Vi upprepar vår gamla paroll: Inte en 
man, inte ett öre åt militarismen, och vi 
tillägger: inte ett finger med i försvars
fantasternas vidriga gyckel.

Kamp mot all slags militarism! Fram 
för folkens fredliga närmande till varan
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dra. Inget hat till Tysklands, Englands, 
Frankrikes, Polens eller något annat 
lands folk. Gemensam kamp mot mili
tärdårarna i alla länder.

Fred över världen! Det är vad vi vill.”
Hitlers Tyskland besegrades av Sov

jetunionen, England, Frankrike och 
USA i samarbete, men 1947 börjar det 
kalla kriget mellan väst och öst. Kom
munisterna trängs tillbaka och isoleras. 
Man väljer att försöka bryta den isole
ringen genom fredsfrågan. Förbud mot 
atomvapen blir det viktiga kravet och 
1950 samlar de svenska kommunisterna 
in 300 000 namn för detta krav.

På en resa i Polen 1964 träffade jag 
en engelsman som hade varit bomb
fällare under kriget. ”Vi malde sönder 
de ställen där en opposition mot Hitler 
hade kunnat växa fram, Hamburgs och 
Berlins arbetarstadsdelar.” Det var hans 
bittra slutsats om sina insatser i kriget.

I 60talets början blir pacifistiska 
strömningar starka bland de unga. In
spiration kommer från den svarta med
borgarrättsrörelsen i USA och kampan
jen för kärnvapenavrustning i England. 
Värnpliktsvägran blir vanlig i Sverige. I 
mitten på 60talet räknas vägrarna och 
de som söker vapenfri tjänst i tusental.

1966 skriver kommunisternas ung
domsförbund, Demokratisk Ungdom, 
in svensk isolerad avrustning i sitt pro
gram. Lars Werner motionerar i första 
kammaren för det kravet. 

Till kommunistiska partiets kongress 
1967 lägger programkommissionen 
fram två förslag i försvarsfrågan. Det 
ena är avrustning, det andra är ett de
mokratiskt folkförsvar. Det blir den se
nare linjen som antas. Försvaret skulle 
inte längre vara en liten stormaktskopia 
utan ställas om till att kunna bedriva en 
utdragen motståndskamp mot en ocku
pant som i alla fall inte kunde stoppas 

vid gränsen. Försvarsledningen skulle 
både centralt och lokalt ställas under de 
folkvalda organens direkta kontroll. 

I 1967 års program nämns vapen
industrins vinstintressen men i vänster
partiets nu gällande program finns det 
som brukar kallas det militärindustriella 
komplexet inte alls med i resonemanget.

Sixten Rogeby deltog som frivillig i 
spanska inbördeskriget. Han var löjt
nant i det svenska Branting kompaniet 
och en tid en av medlemmarna i den 
spanska kommunistledaren Dolores 
Ibarruris livvakt. 

Han var talesman för folkförsvarslin
jen på partikongressen 1967. Vi satt en 
kväll på Café Marx och diskuterade sa
ken han och jag. Ett mycket kamratligt 
och jämlikt samtal, trots den stora skill
naden i ålder och erfarenhet. Till slut, 
när alla argument är uttömda, sitter  
Sixten tyst, blickar länge inåt eller nå
gonstans långt bort. Sedan säger han: 
”Fast visst har du rätt på ett sätt – kriget 
är det värsta.”

Vietnamkriget, precis som Spanien 
30 år tidigare, militariserade vän stern. 
Hjältar byttes ut, Che Guevara ersatte 
Martin Luther King. Vietnamkriget slu
tade i krig. Krig mellan Kambodja och 
Vietnam, krig mellan Kina och Vietnam. 
Krig mellan socialistiska stater.

Väst höll på att knäcka Sovjet i kapp
rustningen. På 80talet lanseras neu
tronbomben och nya domedagsraketer. 
Fredsrörelsen får ny fart och en ny ge
neration ungdomar engagerar sig i en 
omfattning som överträffar 68genera
tionen. 

Vänsterpartiet skriver vid sekelskiftet 
in avrustningen i programmet.

Då inträffar något som blir avgöran
de. Vänsterpartiet blir nästan regerings
parti, får in en representant i riksdagens 
försvarsutskott och kan äntligen ”vara 
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med och påverka”. Under denna peri
od omvandlas den svenska krigsmakten 
från vakthund vid gränserna till slaghök 
ute i världen. Vänsterpartiet tror att de 
kan styra och ställa så att svensk trupp 
bara kommer att vara ”fredsbevarande” 
och går med på denna anpassning till 
imperialismens nya behov.

Under den tid som partiet var ”med 
och påverkade” sänktes krigsbudgeten 
från 46,5 miljarder kronor år 2000 till 
43,4 miljarder år 2006. Mellanskillna
den flyttades från det militära till polis 
och domstolar.

När vi fick en borgerlig regering ef
ter valet 2006 föreslog vänsterpartiet 
en bantning av alliansens krigsbudget 
från 44,1 till 40,2 miljarder kronor. Om 
Hjalmar Branting och socialdemokra
tiska riksdagsgruppen på sin tid kunde 
kallas tjugofemprocentsmilitarister så 
var Lars Ohly och hans grupp nittiopro
centsmilitarister.

Inför valet 2002 skrev vänsterpartiet: 
”På sikt, när vi lärt oss lösa konflikter på 
ett mer civiliserat sätt stater emellan, vill 
vi kunna slopa det militära försvaret.” 
Sådant pladder har jag hört hela mitt 
liv, det var vanligt bland de officerare 
jag diskuterade med i lumpen. Om man 
flyttar avrustningen till att den ska gälla 
alla eller ingen och komma någon gång i 
framtiden, då blir det ingen avrustning.

Så här säger man vidare i samma 
skrift: ”Om hotbilden ökar ska försva
rets beredskap öka. Men när hotbilden 
minskar ska även försvarsmakten mins
ka. Vänsterpartiet kräver att försvaret 
har relevanta planer, inte bara för upp
rustning, utan även för nedrustning.”

När man använder hotbilden som en
da argument för upp eller nedrustning, 
så är man fast i det militära tänkandet. 
Nu har Vänsterpartiet börjat pipa med 
i krigshetsarnas kör som gapar för full 

hals på grund av Ukraina och Krim. 
Så länge man sätter likhetstecken mel-

lan säkerhet och militär styrka, så länge 
man sätter likhetstecken mellan försvar och 
krigsmakt så bidrar man till kriget.

För att få fortsätta att vara sittfläsk åt 
Göran Persson sålde vänsterpartiet ut 
sig helt och röstade för neuronplanet. 
Det handlade om en europeisk drönare, 
ett förarlöst bombplan till vilket svenska 
folket skulle betala en fjärdedel av kost
naderna för prototypen. 

Neuronplanet är ett tydligt exempel 
på att det inte finns någon svensk va
penindustri. All vapenutveckling och 
produktion sker genom internationella 
projekt. Vapenindustrin är multinatio
nella företag dominerade av kapital från 
Natoländerna. JASplanet flyger inte en 
meter utan delar gjorda i USA. Eng
elsk flygindustri är huvud ägare i SAAB.  
Bofors är engelskt.

Jag hade skrivit en motion till Vän
sterpartiets kongress 2004. Den före
språkade avrustning av Sverige och 
antogs enhälligt av min partiförening. 
Men när det gällde att driva frågan vi
dare blev jag ensam – de som bar det 
kommunalpolitiska lasset orkade inte 
och jag tror att det faktum att flera av 
kamraterna var anställda av partiet eller 
riksdagsgruppen spelade in. För att våga 
bita den hand som föder en måste man 
vara beredd att gå hungrig.

Så jag lämnade vänsterpartiet. Men 
har man som jag varit organiserad i ar
betarrörelsen sedan tidiga tonår så blev 
det väldigt tomt. Ett tag var den tomhe
ten befriande men så småningom läng
tade jag efter att ingå i ett politiskt sam
manhang igen.

Jag hade koll på Socialistiska Partiets 
program och ställningstaganden. Jag 
hade med glädje läst 15:e världskongres
sens beslut om att satsa på byggandet av 
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fredsrörelsen. Så jag gick med i Fjärde 
Internationalen igen och ramlade sedan 
in i Libyendebatt, ”bombvänster” och 
gamla vänner som plötsligt ville främja 
revolutionen med hjälp av det svenska 
flygvapnet. Jag tänker inte gå närmare 
in på Libyen eller Syrien här, debatten 
kommer att fortsätta. 

Hur man får ihop ett ekologiskt för
hållningssätt med att vara för vapenpro
duktion och krig borde vara värt tanke
möda både bland ekosocialister och mil
jöpartister som ju numera säger ja till 
miltär verksamhet.

Ibland framställs värnplikten som en 
garanti för demokratin. Det finns ing
enting i historien som talar för att det är 
sant. Kuppen i Chile 1973 genomfördes 
av en värnpliktsarmé medan den engel
ska yrkesarmén alltid varit lojal mot par
lamentet.

Värnplikten går ut på att staten tving
ar den enskilde att döda sina medmän
niskor. Pansarfeministerna i vänsterpar
tiet ville utvidga mördarplikten även till 
kvinnorna. Jag kan inte se det som ett 
framsteg.

Annars har just kvinnorna varit de 
mest aktiva i fredsarbetet. När männen 
i socialdemokratin ville skaffa svensk 
atombomb i slutet av 50talet, var det 
kvinnoförbundet som, tillsammans med 
fredsrörelsen och kommunistiska parti
et, satte stopp för den galenskapen.

Signaler om en politik för freden hörs 
från det nya partiet Feministiskt initia
tiv. Kommer vi i nästa val kunna sätta ett 
kryss för en kandidat som röstar för att 
inte en kvinna, inte en man; inte en kro
na, inte en euro ska ges åt kriget? Ska vi 
äntligen få en fredens röst i riksdagen  
eller är inmalningen i den militaristiska  
smeten oundviklig för ett riksdagsparti? 

Under 1900talet fanns det många 
rörelser som var revolutionära. De ville 

omvandla samhället snabbt och grund
ligt. Det klasslösa, socialistiska samhäl
let var målet. Vägen dit gick genom det 
väpnade upproret. Mest framgångsrika 
blev dessa rörelser när den sociala kam
pen förenades med nationell frigörelse.

Några av dessa rörelser segrade i den 
meningen att den revolutionära organi
sationen grep makten. Men den djupa 
och breda demokratin, jämlikheten och 
friheten såg vi inte så mycket av.

Man tänker som man är organiserad, 
sa en gång den franske filosofen Jean 
Paul Sartre. Jag tror att det ligger myck
et i det. Om man organiserar sig för väp
nad kamp kan man inte ha en öppen och 
demokratisk organisation.

Rädsla, misstänksamhet och hat är de 
känslor som behärskar sinnena hos alla 
krigförande. Grymma övergrepp är en 
del av själva krigandet.

Mål och medel måste hänga ihop. 
Man kan inte kriga sig till fred. Man 
kan inte nå demokrati genom diktatur. 
De som försökte under förra århundra
det bevisade att det är så. 

Betyder det att vi inte kan komma 
fram till det socialistiska målet? Jag tror 
fortfarande att vi kan det. Jag tror att 
det är nödvändigt att vara revolutionär 
i den meningen att man ifrågasätter det 
kapitalistiska systemet och de rådande 
maktförhållandena radikalt – det vill 
säga ända ner i grunden. Och när man 
ifrågasätter krigsmakten och vapentill
verkningen så har man tagit avstånd från 
kapitalet och dess stat. En konsekvent 
kamp för freden leder ut ur det rådande 
systemet.

Krig utkämpades i årtusenden före 
kapitalismen. Krig kan ha andra orsa
ker än kapitalets profitjakt, men å an
dra sidan leder profitjakten ständigt till 
nya krig. Man måste vara pacifist för att 
verkligen vara revolutionär! 
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Att tygla våldet
Av Daniel Bensaïd

Daniel Bensaïd, som var en av förgrundsgestalterna 
under maj 1968 i Frankrike, hann skriva sina memoarer 
innan han tynade bort i aids 2010. Ett av kapitlen heter 
Gråta för Argentina och där berättar Bensaïd om den tid 
på 1970talet då Fjärde Internationalen, vars ledning 
han tillhörde, engagerade sig i den väpnade kampen i 
Latin amerika . Bensaïd var i Argentina. Han upplevde 
hur kamrater och vänner tog en väg som visade sig 
vara en återvändsgränd och som få kom ur med livet i 
behåll. Självkritiskt beskriver han hur gerillan genom 
den väpnade kampens logik blir isolerad från det folkhav 
de tänkt simma i som fisken i vattnet. Han skildrar hur 
hjältemodet mer och mer används till bankrån för att 
finansiera den underjordiska hemliga apparaten.  
Han drar också lärdomen att det som skiljer revolu
tionärer från reformister inte är vem som tar till vapen. 
Det finns en väpnad reformism.

Gråta för Argentina följs av kapitlet Att tygal våldet. Det 
avsnittet i Daniel Bensaïds memoarer återger vi här i 
översättning från den engelska utgåvan,  An impatient life, 
som kom från förlaget Verso förra året.



62 Daniel Bensaïd

Sålunda kan vi gott och väl kalla dem 
barbarer, med hänsyn till förnuftsskäl, 
men inte i relation till oss själva, som 
överträffar dem i all slags barbari.

Montaigne

Men vildmarken hade avslöjat honom för 
länge sen och hade tagit en fruktansvärd 
hämnd på honom för hans djärva intrång. 
Jag tror den hade viskat i hans öra saker 
om honom som han själv inte kände till, 
saker och ting som han inte hade något 
begrepp om, förrän han sökte sig till den-
na stora tystnad; och viskningarna hade 
visat sig oemotståndligt fascinerande. De 
ekade vilt inom honom därför att han var 
ett skal utan kärna... 

Joseph Conrad

A uschwitz och Hiroshima hem
söker det undermedvetna hos 
efterkrigsgenerationerna. Och 

utöver detta extrema våld har vi fått av
slöjanden, inte om förekomsten av (väl
bekant för dem som är villiga att öppna 
ögonen), utan om vidden av koncentra
tionslägerfenomenet, det stora antalet 
straffarbetsläger, de koloniala massak
rerna och försvinnandena i generalernas 
Argentina. Århundradet av ytterligheter 
avslutades med de etniska massakrerna 
på Balkan och i Rwanda och religions
krigens återkomst.

Jag gick med i Jeunesses Communistes 
[Kommunistisk Ungdom] vid femton 
års ålder efter den känslomässiga chock 
som uppstod vid upptäckten av våldet 
på hemmaplan. De demonstranter mot 
kriget i Algeriet som dödades vid tun
nelbanestationen Charonne hade åt
minstone namn. Deras begravningar 
följdes av en enorm procession. Men 
det tog lång tid innan de anonyma döda 

från den 17 oktober 1961 fann sin plats i 
det kollektiva minnet.1

Upptrappningen av det fysiska och 
sociala våldet under 60 och 70talen 
verkade ge en oemotsäglig legitimitet åt 
de förtrycktas väpnade motstånd. Där 
fanns de gamla och mytiska exemplen på 
väpnat motstånd som Max Hoelz’ mi
lis i Ruhrområdet i början på 20talet, 
de internationella brigaderna i spanska 
inbördeskriget, Affiche Rougegrup
pen av motståndsmän i Paris, Guing
ouins motståndsgrupp i Limousin och 
de partisaner under andra världskriget 
som den franske kommunisten Charles 
Tillon hyllade i sina memoarer. Senare 
tillkom väpnade rörelser som den i de 
algeriska Awrasbergen mot de franska 
kolonialisterna på 50talet, folkkriget i 
Vietnam som leddes av Giap, och Ches 
väpnade kamp. Den nya revolutionära 
vänstern utvecklade en retorik om det 
oskyldiga befriande våldet.

Bilden av Che illustrerar väl detta 
symboliska, beslutsamma våld. Den 
symboliserar faktiskt ett etiskt bekym
mer vad det gäller att gripa till våld. På 
80talet presenterade en ångerfull gene
ration det som ett sjukligt exempel på 
fetischerat, revolutionärt våld. Det finns 
otvivelaktigt en fond av ”vemodigt pa
tos” i att ropa slagord som ”fosterlandet 
eller döden”, ”frihet eller död”. Ändå 
är det en skillnad gentemot den död
liga nihilismen hos en MillanAstray 
som upphöjde döden till en suverän of
ferdygd.2 Che Guevaras tragedi är en 
del av det som han själv beskriver som 
”ett ologiskt ögonblick i mänsklighetens 
historia”, i en tid då den vietnamesiska 
frihetskampen är till synes ”tragiskt en
sam”, övergiven av det förment ”soci
alistiska lägret”. Ches ensamma död i 
Bolivia var en känslomässig återspegling 
av den vietnamesiska – eller palestinska 
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 ensamheten. Och hans uppmaning 
att ”skapa två, tre Vietnam” innebar en 
fruktansvärd postum anklagelse mot alla 
de som ”tvekade att innesluta Vietnam 
i den socialistiska världens försvarade, 
oangripbara territorium”.

Det faktum att Guevara personligen 
avrättade en av diktaturens agenter som 
hade infiltrerat gerillaarmén presen
terades ibland som ett bevis för en sa
distisk läggning. Ingen vet vilka störda 
och plågsamma delar hos en människa 
som kan sättas i rörelse när hon utövar 
fysiskt tvång, särskilt när det gäller liv 
eller död. Man kan diskutera i det oänd
liga om undantagstillstånd i händelse av 
krig eller inbördeskrig eller om förhål
landet mellan regel och undantag. Alla 
motståndsrörelser har stött på sådana 
dilemman. MerleauPonty, den fran
ske 1900talsfilosofen som inte var det 
minsta blodtörstig, kunde acceptera av
rättningen av ockupanterna och deras 
kollaboratörer i stridens hetta men han 
avvisade dödsstraff utdelat i efterhand.

Och Robespierre och SaintJust, som 
i princip var motståndare till dödsstraff, 
stödde kungamordet av den anledning
en att den man som såg sig själv som 
mellanhand mellan gud och människor 
inte kunde anses vara en vanlig med
borgare.

Che avrättade en fiende som hade 
kommit för att mörda. I stället för att 
spekulera i psykologiska tolkningar av 
denna handling, är det bättre att reflek
tera över valet att åta sig ett sådant an
svar, snarare än att gömma sig bakom 
en anonym kommandokedja och flytta 
över ansvaret till de underlydande. Det 
är förvisso svårt eller omöjligt att skilja 
den politiska dimensionen i ett sådant 
extremt beslut från dess underliggande 
psykiska aspekt. När man nuförtiden 
som i motlegenden om Che reducerar 

den förra till den senare, och ser beslutet 
som fattas i en särskild situation enbart 
som en självmordsbenägen eller själv
destruktiv tendens, (och det är något 
som lika gärna skulle kunna sägas om de 
franska motståndsmännen Marcel Ray
man eller överste Fabien), är det vägen 
till avpolitisering. Denna sjaskiga psy
kologi är vad som i själva verket återstår 
när politiken med dess höjdpunkter och 
och lågvattenmärken har avlägsnats.

Under rättegången mot de korsikan
ska separatister som mördat prefekten 
Erignac 1998 framlade de till sitt försvar 
att de hade riktat in sig på en symbol för 
förtryckarstaten, snarare än på honom 
som privatperson. Problemet är att de 
två inte går att särskilja. Det är detta 
man har att handskas med. Att veta om 
det är legitimt att avrätta en ockupant 
eller en kollaboratör är ett svårt politiskt 
dilemma, och ovillkorligen ömtåligt, 
med risk för att begå fel och orättvisa. 
Och vadhelst de anklagade kan ha sagt så 
är Korsika inte ockuperat av Tyskland,  
Erignac inte en Obersturmführer och 
hans mördare inte några nya motstånds
män som Marcel Rayman eller Thomas 
Elek under den tyska ockupationen. Det 
handlar om ett politiskt omdöme som 
man inte kan komma undan.

Frågan är ännu viktigare i och med 
att rättfärdigandet av den nya imperi
alistiska militarismen i ”antiterrorist 
kampens” namn använder terrorism 
som en obestämd och odefinierbar kate
gori. I retoriken hos de uppfinningsrika 
hjärnorna i Pentagon började terrorist
hotet att tränga undan retoriken om det 
totalitära hotet långt innan 11 septem
ber 2001 – faktiskt redan sent på 80ta
let. Oklarheten i denna paraplyterm har 
ofta uppmärksammats.3

I ett långt tal 25:e oktober 1984 (!) 
försökte USA:s dåvarande utrikesmi
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nister George Schultz sig på det riskab la 
tricket att definiera terrorismen och 
staplade karaktäriseringar som ”ett mo
dernt barbari som vi kallar terrorism”, 
”en form av politiskt våld”, och slutli
gen ”ett hot mot västerländska värde
ringar och civilisation”. Trots denna 
mångfald av formuleringar och en inte 
särskilt konstnärlig brist på skärpa sam
manfattade Schultz kategoriskt: ”Det 
råder inget tvivel angående vår kapaci
tet att använda våld när och varhelst det 
behövs för att bekämpa terrorism.” Just 
1984, precis som en övning i orwellskt 
nyspråk!

USA:s arméhandböcker definierar på 
ett mer subtilt sätt terrorism som ”det 
beräknade våldsutövandet med hot och 
tvång för att uppnå politiska, religiösa, 
ideologiska eller andra syften”. ”Eller 
andra”? En definition elastisk nog för 
att perfekt tillämpas på de kolonialkrig 
och imperialistiska expeditioner som 
utmärkte det sena 1800talet och hela 
1900talet. Om avskaffandet av distink
tionen mellan krigförande och civilbe
folkning tas som ett bättre kriterium för 
att definiera terrorism, blir slutsatsen att 
terrorism kännetecknar hela den inne
varande epoken som det globala krigets 
epok.4 Från krig mellan länder till det 
krig ”utan gränser” som Bush predika
de, via tyska strategers ”totala krig” un
der mellankrigsåren, har krigsområdena 
(i både tid och rum) ständigt utvidgats 
och i allt högre grad omfattat civilbe
folkningarna. Strategiskt räknas varje 
civilperson därmed som en fiende, an
tingen faktisk eller potentiell.

Utvecklingen av vapenarsenalen har 
följt samma historiska tendens. Wal
ter Benjamin var redan på 1930talet 
oroad över denna obevekliga vapenlogik. 
Han förutsåg att krig, när de fördes med 
stridsgas, inte längre kunde ha samma 

begränsningar: ”Eftersom krigföring 
med gas uppenbarligen undanröjer 
skillnaden mellan civila och militärer 
rycks den viktigaste grunden för inter
nationell rätt undan.”5 Ändå kunde han 
inte föreställa sig att civila krigsoffer, 
som bara utgjorde 10 procent i början 
av 1900talet, skulle bli 90 procent ett 
århundrade senare, allmänt klassifice
rade som ”indirekta skador”. Benjamin 
hade en föraning om att ”den enskilde 
bombfällaren” ensam med sig själv och 
sin gud i upphöjd avskildhet, nu skulle 
agera med bemyndigande av sin allvar
ligt sjuka ledare, staten: ”och varhelst 
han placerar sin [statens] signatur, kom
mer gräset att sluta växa.” Männen bak
om attacken mot tornen på Manhattan 
är rena kopior av denne bombfällare – 
likaledes i en upphöjd ensamhet med sin 
gud. Inte heller för dem var arbetarna i 
tvillingtornen annat än små ansiktslösa 
insekter.

Terrorbombningarna av Guernica, 
Dresden och Hiroshima lade sålunda 
grunden till den moderna statens om
fattande terrorism. Den hantverksmäs
siga terrorism som utövas av alla slags 
irreguljära trupper är, när allt kommer 
omkring, den omvända återspeglingen 
av detta, men inte mindre motbjudande. 
Dessa tendenser visar vilken återvänds
gränd korstågen där det goda ställs mot 
det onda leder in i. Hur kan Tjetjeniens 
”goda” terrorism skiljas från AlQaidas 
dåliga? Den israeliska ”goda” terroris
men från de palestinska självmordsbom
barnas dåliga? Är inte terrorism, liksom 
helvetet, alltid andra människor? Går
dagens terrorister, de från Affiche Rou-
ge, det algeriska FLN, och sionistiska 
Irgun i det brittiska mandatet Palesti
na skulle ofta komma att betraktas som 
motståndskämpar, befriare, hjältar och 
martyrer. Det är en fråga om perspek
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tiv och politisk uppfattning som ingen 
moralisk formalism (det som filosofen  
Alain Badious kallar ”degraderad teolo
gi”) kan avgöra. Som Aijaz Ahmad skrev 
om George Bushs ”terrorism i global 
omfattning”:

”Terrorismen som hemsöker Fören
ta Staterna är det som uppstår när både 
den kommunistiska vänstern och den 
antikoloniala nationalismen har bese
grats medan frågan om imperialismen 
kvarstår olöst och viktigare än någon
sin. Hatet intar den revolutionära ideo
logins plats. Privatiserat och hämndlys
tet våld tar över den revolutionära och 
den nationella frihetskampen. De som 
söker religiöst martyrskap för att upp
nå tusenårsriket ersätter disciplinerade 
revolutionärer. Oförnuftet uppstår när 
imperialismen monopoliserat förnuftet 
och eliminerat dess revolutionära form.6

Med tanke på att händelserna var 
samtida med de nationella befrielse
striderna uppvisade maj 68 i Frankrike 
en anmärkningsvärd, ömsesidig, åter
hållsamhet. Efter att först en episk sa
ga diktats om natten på barrikaderna i  
Quartier Latin och om en inbillad mas
saker på studenter (alla de förmodade 
”döda” gav sig så småningom till kän
na), reviderades historien och såg nu 
tvärt om ett inbillat socialt krig och ett 
slags våld ”på skoj” som ett bevis på att 
ingenting hade hänt som förtjänade att 
uppmärksammas, som om vikten av en 
händelse nödvändigtvis måste mätas i 
antalet döda. Inte ens slaget vid Valmy 
under franska revolutionskrigen 1792 
var mer än en blygsam kanonad och 
ändå sågs det som en stor psykologisk 
seger för revolutionen, både av Goethe 
och av det moderna Europa. Vi bor
de emellertid inte glömma att även om 
dödsfallen i maj var få till antalet så fick 
de, med tanke på i vilken omfattning 

samhället chockades, stor betydelse; det 
gällde inte bara den maoistiske gymna
sisten Gilles Tautin som dränktes i Flins 
utan även arbetarna Blanchet och Beylot 
som dödades på Peugeotfabrikens områ
de i Montbéliard.

Allting skedde emellertid som om 
såväl demonstranterna som polisen 
hade dragit en underförstådd gräns, 
som inte fick överskridas. Polisprefek
ten Grimauds memoarer visar att man 
ville bemästra krisen på ett intelligent 
sätt. Endast några få månader tidigare 
var Papon, slaktaren från oktober1961, 
fortfarande kvar vid prefekturen, och då 
skulle scenariot ha kunnat utvecklas helt 
annorlunda. Demonstranterna, å sin si
da, gick inte utöver det teatraliska våldet 
vid barrikaderna och använde hemgjor
da vapen [som kraftiga slangbellor] men 
vid eldvapen var det tvärstopp. Detta 
kan ses som ett tecken på en symbolisk 
representation av eller en parodi på ett 
uppror, en komedi om makten där man 
spelar utan att riktigt tro på det hela. 
Mer prosaiskt avslöjar denna balansakt 
av tyglat våld utan tvekan begränsning
en hos en dubbelmakt som håller på att 
träda fram men som fortfarande är i sitt 
embryo.

Varje samhälle utvecklar sin särskil
da slags våldskultur. I kapitalets och de 
koloniala erövringarnas epok föddes det 
som Marx och Engels, i samband med 
inbördeskriget i Förenta Staterna, ome
delbart uppfattade som en ”industriell 
massaker”.7 De koloniala folkmorden 
och de viktorianska förintelsekrigen ut
gör modernitetens skuggsida och peka
de fram mot det vi idag kallar ”humani
tära katastrofer”.8

Första världskriget innebar en upp
trappning av dödandet på löpande band. 
Andra världskrigets utrotningsläger av
slöjade mänsklighetens oanade förhål
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Människor har i tusentals år drömt om att kunna flyga. 
Idag när konsten har blivit verklighet måste de som råttor 
krypa under jorden för att skydda sig för sin dröm.

Elin Wägner 1935



Att tygla våldet 67

lande till sin egen förmåga till självför
störelse. Sedan invigde atomvapnen en 
ny tid av terror där man utplånade grän
serna mellan civila och stridande och 
avskaffade de krigslagar som hade gjort 
anspråk på att kunna reglera de strider 
till döds som uppfattats som plötsliga 
utbrott av konflikt. I The Origins of To-
talitarianism [Totalitarismens ursprung] 
såg Hanna Arendt ”den imperialistiska 
perioden” som förebådande 1900talets 
totalitära fenomen, och som ”ett förbe
redelsestadium inför kommande kata
strofer”. Den imperialistiska idéns mo
tor är faktiskt ”politisk expansion för 
expansionens sak”.9 Man behöver inte 
forska djupare i denna expansionistiska 
logik för att finna den utvidgade kapital
ackumulationen med sin spatiala bulimi 
och sin desperata flykt från sina egna 
motsägelser och sitt opersonliga sym
boliska våld.10

Paul Valéry, en klarsynt observatör 
och inte någon bråkmakare, samman
fattade i första världskrigets kölvatten 
mycket väl handelsimperiernas expan
siva dynamik. Drivkraften är att maxi
mera: maximala behov, maximalt arbete, 
maximalt kapital, maximal återbäring, 
maximal ambition, maximal omvand
ling av den omgivande naturen, maxi
mal handel och varuutbyte... Det enda 
som saknas på denna lista är maximal 
profit men man kan ju inte förvänta sig 
av den respektabla Valéry att gå fullt så 
långt! Han sade att dessa maximala sa
ker gav den sanna bilden av Europa. När  
Joseph Conrad såg den globaliserade 
och den moderna imperialismen födel
se insåg han, redan tjugo år före Valéry, 
att ”hela Europa hade bidragit till att  
skapa Kurz”. Han förutsåg erövrarnas 
växande grymhet, förhäxade som de 
var av sina framgångar, och att de skul
le bryta alla gränser för vad som kunde 

kallas ”legitima ambitioner”. Graham 
Greene beskrev ett halvt århundrade 
senare i Den stillsamme amerikanen den 
franska bombningen av Vietnam: ”Ka
nonen skickade bara iväg en enda spår
ljusprojektil och den lilla båten explode
rade i ett gnistregn: vi väntade inte ens 
för att se hur våra offer kämpade för att 
överleva, utan slog till reträtt och begav 
oss hem.”11 

Denna förstörda båt, dessa anonyma, 
döda civila som inte längre räknas och 
som inte längre blir räknade, dessa an
siktslösa individer, avhumaniserade och 
förminskade till insekters storlek, fö
rebådar framtidens asymmetriska krig, 
med ”indirekta skador”, där fienden be
skrivs som kriminell och bestialisk och 
utesluts från mänskligheten i namn av 
det godas seger över det absolut onda.12

Det är knappast överraskande att, 
genom en bumerangeffekt, detta gam
la Europa som är pyttelitet på världs
kartan, under detta århundrade också 
fick erfara det ”maximala” våldet och 
den största koncentrationen av våld
samma dödsfall per kvadratmeter: två 
världskrig, den ryska revolutionen och 
kontra revolutionen, det spanska inbör
deskriget, balkankrigen, det grekiska 
motståndet, judeutrotningen...

Svårt att åstadkomma mer. 
Våldet har en historia av teknisk 

utveckling som gått från käppar och 
slungor till massförstörelsevapen som 
atomvapen, kemiska eller biologiska va
pen, via Chassepotgevär mot upplopp, 
Haussman kanoner och stridsubåtar. 
Detsamma gäller för arméer, från ”den 
romerska sköldpaddan” via Fredrik II:s 
sneda slagordning, det napoleanska ar
tilleriet, Wehrmachts pansarkolonner 
och flyggeneralen Guilio Douhets stra
tegiska bombningar fram till dagens 
snabba insatsstyrkor. De strategiska 
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doktrinernas historia organiserar och 
kombinerar dessa element. I den ut
sträckning som den med nödvändighet 
tvingas se till helheten och gå bortom 
den inskränkta fackkunskapen är avan
cerad militärteori ett lidelsefullt ämne. 

Idag är det mycket troligt att vi går in 
i en ny mutation av extrema konflikters 
medel och former så att själva krigsbe
greppet omvandlas. När regeringen i 
USA år 2002 lanserade doktrinen om 
preventivt krig gjorde man sig av med 
en stor del av de principer som utgjort 
internationell rätt. ”Asymmetrisk krig
föring” innebär att riskerna inte längre 
är ömsesidiga och avdramatiserar be
slutet (inte längre en ”deklaration”) att 
starta ett krig. Denna asymmetri gäller 
inte bara de styrkor och resurser som 
sätts in, den gäller också uppskattning
en av förluster och kostnader: dödsoff
ren på den mäktiga sidan räknas i ental 
men i tio eller hundra tusental på den 
underlägsna sidan (om någon fortfa
rande bryr sig om att räkna dem). Den 
nya globala eller imperialistiska krigfö
ringen är sålunda lyckligt befriad från 
den före varande internationella lagens 
restriktioner, utan att några nya regler 
för våldsutövandet har antagits. Det är 
därför den söker sitt rättfärdigande i 
högre värden. När man påstår att kri
get är ”etiskt” eller ”humanitärt” gör 
man ett skandalöst anspråk på att dra en 
ny skiljelinje mellan det mänskliga och 
omänskliga; följaktligen återfaller man, 
i nya former, till heliga krig, till raskrig 
och till demonisering av fienden.

Den allmänna privatiseringen i värl
den kan inte begränsas till varor, till
gångar och tjänster. Den utsträcker sig 
obönhörligen till privatisering av våldet, 
avskaffandet av statens legitima vålds
monopol, spridningen av våldsmedlen 
och av våldets irreguljära aktörer (milis, 

beväpnade gäng, maffior). När den im
perialistiska retoriken ger en avsiktligt 
förvirrad presentation av en dunkel och 
ofattbar terrorism tar den sin utgångs
punkt i dessa verkliga tendenser för att 
måla upp, byggd på skräck och ängslan, 
bilden av en värld som angrips av bar
barerna.13 Den maskerar det faktum att 
detta barbari inte på något sätt är främ
mande för civilisationen utan snarare 
är dess baksida och insida. Det är dess 
barbari.

På våra latinamerikanska aftnar rönte 
en komisk västindier från Dominikanska 
Republiken stor framgång genom att, 
med stark karibisk accent, återge fabeln 
om lejonet och den förrymda slaven. 
Som straff dömdes den svarte mannen 
till att möta lejonet på en arena. Lejonet 
jagade honom och klöste sönder hans 
rygg. Men den svarte mannen skakade 
av sig lejonet och lyckades undkomma. 
Lejonet fångade honom igen, knäck
te hans käke och slet köttbitar ur hans 
kropp men han lyckades återigen kom
ma undan. Octavio kunde konsten att 
brodera ut historien och hålla sin publik 
på sträckbänken. I ett desperat hopp 
lyckades mannen komma bakom lejo
net, få tag i svansen och bita i den tills 
blodet flöt. Lejonet vred sig av smärta. 
Men folket på läktarna blev förbannade, 
for upp och skrek: ”Pelea sucio, negro” 
Det där var inte rent spel! Mellan för
tryckarna och de förtryckta är kampen 
alltid asymmetrisk.

Den senare tidens teknologiska och 
strategiska utveckling inbjuder emel
lertid till att undersöka våldets antro
pologi – en fråga som var frånvarande i 
60 och 70talens debatter. Den revolu
tionära traditionen visade i själva verket 
upp en viss bekymmerslöshet när den 
ställde de förtrycktas våld mot förtryck
arnas som om det inte alls fanns något 
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gemensamt dem emellan. De förtryck
tas grymma vedergällning, omvittnad i 
många sammanhang, sågs i de flesta fall 
som en tillfällig smitta från den bru
talitet som övermakten använde. ”De 
har gjort barbarer av oss,” utbrast den 
franske revolutionären Babeuf bittert, 
ställd inför det som han betecknade som 
”folkmordet” i Vendée. I allmänhet har 
den revolutionära vänstern hållit sig till 
de klassiska metaforerna om våldet som 
historiens ”barnmorska” eller ”lokomo
tiv” och inte försökt att överskrida dem. 
Att utöva sådant rättfärdigt våld ansågs 
nödvändigt för att nå framsteg. Georges 
Sorels och Walter Benjamins reflektio
ner om dialektiken mellan rätten och 
styrkan, fick inte den fortsättning och 
fördjupning som krävdes.

I sina artiklar om Tolstoj som skrevs 
mellan 1911 och 1938 höll sig André 
Suarès till en strikt tolkning av våldets 
sociala rötter: ”Våld är ovillkorligen det 
enda förhållandet mellan två fientliga 
klasser”. Då ansågs det både legitimt 
och ”positivt”: ”Det kan anta vilken 
form som helst, från arbetarnas förenan
de mot arbetsgivarna till inbördeskrig.” 
Och ändå lade Suarès fram en hypotes 
som utvidgade denna tes: ”Rikedom är 
ett tecken på våld, på alla nivåer”. Sam
ma våld som i kriget existerar också 
mellan könen, ”med vilja och begär”, 
och det existerar bland människor ”på 
grund av förmögenhet”: ”Innehavaren 
förringar det han äger, antingen han av
ser att göra det eller ej, förstör det eller 
dödar det. Ägande är våld.”14 

Medan detta våld ändrades och om
vandlades under 1900talet, både kvan
titativt och kvalitativt, skedde ingen 
parallell utveckling av den radikala 
vänsterns våldsuppfattning på 60talet, 
trots de stora protesterna mot kärnva
pen. Det var snarare så att de koloni

serades legitima försvar, som hyllades 
i Fanons texter och i Sartres förord till 
dessa, förstärkte bilden av ett legitimt 
frigörande våld från de förtrycktas si
da. Detta rättfärdigande drev, särskilt i 
vissa maoistiska miljöer, mot en oroande 
våldsfetischism. 

Och ändå kunde vi i Frankrike inte 
se några uttalade teorier om våldet som 
en nödvändig katalysator för den revo
lutionära subjektiviteten, åtminstone 
ingenting jämförbart med det som Baa
derMeinhofgruppen i Tyskland skrev, 
eller med vissa trender inom den ita
lienska operaismo-rörelsen. Lyckligtvis 
var inte den obeskrivliga Vers la guerre 
civile [Mot inbördeskriget] som skrevs 
av Alain Geismar och Serge July i 1968 
års efterdyningar, typisk för tiden och 
den hade endast föga inflytande. Nou-
velle Resistance Populaire [Det nya folk
liga motståndsrörelsen] som var den 
väpnade falangen till maoistiska Gauche 
Prolétarienne [Proletära vänstern] be
kräftade över alla förväntningar att när 
historien vacklar, repeteras den som 
fars: Olivier Rolins roman, Tigre en 
papier [”Papperstigern] är ett patetiskt 
bevis på detta. Slutligen, den som vill 
finna bidrag till teorier om våldet under 
årens lopp, bör snarare söka i förlaget 
Editions Champ Libres katalog, som, 
efter påstötning från författaren Gérard 
Guégan, publicerade ett antal klassiker 
och dokument om militär strategi och 
taktik.

Det fysiska våld som utövades under 
70talet framställs idag på två motstri
diga sätt. För vissa personer som var 
inblandade vid den tiden, och som har 
återvänt till sitt vanliga liv, utkristalli
serar sig, i avsaknad av de krig och re
volutioner som de inte fick uppleva, ett 
fantastiskt ögonblick av skräckfylld för
tjusning. Det är då föremålet för poetisk 
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överdrift och extas, som står i omvänd 
proportion till den vardagliga uppgiven
het som råder idag. 

För andra, som öppet eller förtäckt 
har ångrat sig, så drar en medveten 
smak för våld den enda verkliga skilje
linjen mellan en måttlig vänsterrefor
mism och en mytisk strävan efter en 
osannolik apokalyps. Våld med stort ”V”  
uppenbarar sig då som den ursprungliga 
källan till blodiga terroristiska frestelser. 
Denna snedtändning har blivit temat 
när ledare i Parti Socialiste, i avsaknad 
av egna projekt, polemiserar mot den 
revolutionära vänstern. Under förra år
hundradets uppvisningar i grymhet har 
emellertid revolutionärerna varit mer 
offer än förövare, och ofta offer dubbelt 
upp – förföljda både av fascistiska och 
militära diktaturer och av stalinistiska 
byråkrater och GPUagenter. Å andra 
sidan var socialdemokraterna anhänga
re av alla kolonialkrig som inte skulle ha 
utkämpats och de höll sig borta från de 
strider som skulle utkämpas, som för
svaret av den spanska republiken eller 
den algeriska självständigheten. Glöm 
inte deras andel i ansvaret för morden på 
Karl Lieb knecht och Rosa Luxemburg, 
som markerade början på användandet 
av kriminella metoder inom arbetarrö
relsen. 

När man ser tillbaka slås man av det 
parodiska i det våld som användes av en 
organisation som Ligue Communiste på 
70talet. En del av Europa levde fortfa
rande under diktaturernas stövelklack. 
Många länder införde undantagstill
stånd och tog steg mot att bli polissta
ter.16 I Italien sådde den yttersta högern, 
med ”spänningens strategi”, förvirring 
i det sociala stridsvimlet och eldade på 
ett perverst spel av manipulationer som 
gynnade ömsesidig misstänksamhet. I 
Frankrike var inrikesministern Marcel

lin farligt besatt av att upprätthålla ord
ningen. Med andra ord, Chile var nära.

I detta sammanhang är det självklart 
att vi var angelägna om ”agera som om”, 
att visa vad vi kunde göra om vi inte 
själva satte gränser som inte fick över
skridas, av såväl moraliska som politiska 
skäl. Sålunda var vi uppmärksamma på 
konjunkturen, på maktbalansen och att 
våra aktioner var försvarliga och begrip
liga för det arbetande folket.

Den sydvietnamesiska diktatorn och 
USAmarionetten general Kys besök 
var ett bra exempel på detta. Hans of
ficiella färdväg var överbeskyddad, inte 
bara av de franska vakterna utan också 
av hans eget personliga garde. Vi ville 
bevisa att trots detta överdåd i försik
tighetsåtgärder skulle vi ha kunnat dö
da honom. En av våra grupper, på Ecole 
Polytechniques tak, lyckades träffa rakt 
på hans tjänstebil med en färgbomb. En 
framgångsrik demonstration: det kun
de ha varit en granat eller ett gevärsskott 
istället för ett sätt att räcka honom lång 
näsa. För att kunna lyckas med vad som 
framstod som ett oskyldigt spratt, tog vi 
verkliga risker (kanske orimligt stora): 
Generalens livvakter var inte utrusta
de med vattenpistoler. När projektilen 
landade drog de omedelbart fram sina 
vapen och skulle säkert ha kunnat ge eld 
om inte vårt artilleri snabbt hade för
svunnit över hustaken.

Aktionen mot Banco de España, på 
julafton 1970, var ett annat exempel. De 
dödsstraff som Burgostribunalen av
kunnade mot Izko och ett halvt dussin 
militanta baskiska nationalister verk
ställdes omedelbart. Vår raid mot ban
ken var inte lik något man sett i västern
filmerna, inte ens i de burleska avsnitten 
av Butch Cassidy och the Sundance Kid. 
Paris var täckt av snö. Vi hade samlat cir
ka fyrtio maskerade banditer i närheten 
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av Hallarna. Vår massiva inbrytning in i 
banken kom så oväntat och var så olikt 
något man sett på film att kassörerna, 
som trodde det var ett skämt, började 
skratta. De som ledde operationen för
klarade kortfattat för dem att detta var 
en politisk aktion, att vi inte hade något 
emot dem som individer, att vi inte ens 
var ute efter pengarna, men att vi tänkte 
plundra byggnaden i protest mot Fran
coregimens orättvisa. Eftersom de fort
satte att le och inte verkade fatta blev 
krossandet av en lampa på disken signal 
till ödeläggelsen. Detta gjordes i en så
dant vildsint raseri att vi till slut hade 
fått igång larmet och krossat fönstren av 
armerat glas inifrån. Kassörerna skrat
tade inte längre. De skrek mitt i larmet 
och röran av järnstänger, tömda lådor 
och spridda arkiv. Inte en enda person 
arresterades. Men, återigen, en panik
handling från en beväpnad vakt kunde 
ha utlöst ett allvarligt missöde. När vi 
gick ut från banken och angriparna tog 
av sig sina förklädnader och trängde sig 
igenom folkhopen lade vi märke till en 
skandinavisk turist som filmade scenen 
– ett fint förbrytargalleri för polisen. Vi 
beslagtog filmen och han kunde inte ta 
med sig denna värdefulla souvenir från 
sin vistelse i Paris. 

Vi hade ett obestridligt sinne för skå
despelet. Samma dag som attacken på 
banken hade vi planerat att ockupera 
Sacre Coeur på kvällen och barrikade
ra oss där under julnatten. Vi hade kört 
dit en skåpbil med mat nog för att ut
härda en flera dagars belägring. Sålun
da skulle polisen stå inför valet mellan 
att tolerera detta motståndsnäste eller 
avhysa ocku panterna med risk för skär
mytslingar som knappast var förenliga 
med den goda nyheten om Kristi födel
se. Halv åtta tågade flera hundra aktivis
ter från olika håll upp till den snötäck

ta Montmartrekul len i dubbla led. Just 
när vi samlades på trappan till basilikan, 
som byggdes för ”att sona Pariskommu
nens brott”, hörde vi vår transistorradio 
att de dömda baskerna blivit benådade. 
Vi blev lättade men, låt oss erkänna, en 
smula besvikna över att inte ha kunnat 
ringa i Sacre Coeurs klocka på julnatten.

Några år senare organiserade vi en 
ny aktion mot dödsdomarna mot ytter
ligare två militanta basker, Garmendia 
och Otaegui, som också blev avrättade. 
Utklädda till turister med kamera runt 
halsen ockuperade ett hundratal av våra 
medlemmar Notre Dames torn. Vid en 
förberedande rekognoscering hade en 
guide, inte utan stolthet, förklarat för 
oss att om strömmen gick så kunde man 
ringa i klockorna med rep som på Quasi
modos tid. Vi lyssnade uppmärksamt. På 
morgonen gick vi runt till apotek för att 
köpa öronproppar som skulle skydda vå
ra tilltänkta klockringares trumhinnor. 
Apotekarna fann denna plötsliga över
konsumtion ganska underlig. Vi besökte 
också ett slakthus för att fylla en ansen
lig mängd dunkar med koblod. Säljaren 
var ovan vid denna annorlunda beställ
ning men antog att det var fråga om ett 
studentskämt.

Framåt middagstid hade vi ockuperat 
plattformen mellan de två tornen, block
erat spiraltrappan med taggtråd, hällt 
blod över de utskjutande stenmonstren 
och satt igång den stora klockan. Många 
ringare, iförda huvor och med öron
proppar, behövdes för att tillsammans få 
igång den enorma klockan som guiden 
hade skrutit om kunde höras tio kilome
ter bort. När polisen kom för att avhysa 
oss förhandlade vi fram ett tillbakadra
gande i god ordning, utan arrestering
ar. Varken de eller vi såg fram emot en 
drabbning mellan tornen, hundra meter 
över marken inför turisternas förvånade 
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blickar, de skulle utan tvivel trott att vi 
framfört ett dramatiskt skådespel. Ter
rorbalansen gjorde sitt. Dagen var vår. Vi 
kunde gå ner genom det ena tornet sam
tidigt som polisen klättrade upp genom 
det andra, medan de tog bort taggtrå
den. Men det hela kunde likaväl ha gått 
oss ur händerna. 

Ledarna för vår ordningstjänst, med 
sina Hollywoodfantasier, hade aldrig ont 
om idéer. Inför ett statsbesök från USA 
(utan tvivel Nixon), ville vi organisera 
en iögonfallande symbolisk solidaritets
aktion för Vietnam. Vi tänkte klä in sta
tyn över frihetsgudinnan (den 11 meter 
höga kopian på Île aux Cygne) med la
kan indränkta i bensin och göra den till 
en fackla som skulle lysa upp natten. 
Det visade sig vara ganska komplicerat 
att klättra upp på statyn och lägga ett 
rep över dess skuldror för att kunna his
sa upp lakanen. Lösningen blev att fästa 
repet på en pil som skulle skjutas upp 
från statyns sockel. Våra bågskyttar trä
nade plikttroget i Vincenneskogen. Den 
andra pilen nådde sitt mål. Olyckligtvis 
gav repet emellertid vika för de tunga, 
blöta lakanen. Det enda lösningen blev 
att vid statyns fot samla en hög med 
däck vars flammor gav ifrån sig en tjock 
svart rök medan turistbåtarna passerade.

Ett antal liknande anekdoter kan be
kräfta detta symboliska våld som ironisk 
underhållning.18 Maoisterna prakti
serade en liknande återhållsamhet och 
självironi. Men Geismar, Glucksmann, 
Benny Levy och Serge July var aldrig 
några framstående humorister. Ställ
da inför en riskabel aktions avgörande 
prövning (den tänkbara avrättningen av 
Renaults v d Nogrette som kidnappats 
som ett sätt att hämnas mordet på Pierre 
Overney), drog de sig klokt nog tillbaka. 
De verkliga avrättningarna av Tramoni 
(vakten som mördade Overney), av den 

amerikanska agenten Ray, av Mossad
agenten Barimontov, och Action Directes 
av Renaults chef Georges Besse, inträf
fade mycket senare. Jordmånen för såda
na aktioner höll redan på att försvinna 
och två av dem hade samband med in
ternationella konflikter.

Iakttagare har förbryllats över skill
naderna i våldets dynamik på 1970 
talet i Italien, Tyskland och Frankrike – i 
Spanien var det annorlunda på grund av 
Francos förtryck. Många tror att vålds
spiralen bröts i Frankrike tack vare det 
inflytande som humanistiska intellek
tuella, som Sartre, utövade på de mik
roskopiskt små maoistiska motstånds
grupperna. Men det finns fler andra an
ledningar, sociala och kulturella.

I Tyskland utfördes det väpnade vål
det av en liten minoritet och upphör
de praktiskt taget med Stammheim
tragedin. Andreas Baaders och Ulrike 
Meinnhofs skrifter indikerar tydligt 
sambandet med det traumatiska arvet 
och ”skulden” från Tysklands förflutna.

Det land som upplevde ”den största 
ungdomsrevolten” i det moderna Euro
pa och de mest intensiva, våldsamma de
monstrationerna var utan tvekan Italien: 
”en lång period av politiskt och socialt 
uppror” från 1969 till1980.19 Där fick 
våldet proportionerna av ett storskaligt 
socialt fenomen, vilket bekräftas av de 
24 000 rättegångarna och de 5 000 do
marna som avkunnades under dessa ”år 
av bly”. Av 12 690 registrerade våldsam
ma aktioner mellan 1969 och 1980 (en 
icke försumbar del av dessa tillskrevs 
den yttersta högern), hade mer än 40 
procent företag och deras chefter som 
måltavla och 30 procent var riktade mot 
statsapparaten. Och bland dem som 
i norra Italien anklagades för ”att för
söka underminera den konstitutionella 
ordningen” var militanter söderifrån 
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överrepresenterade. Det särpräglade i 
den italienska situationen beror kanske 
på den sena for meringen av en natio
nalstat som påtvingades samhället upp
ifrån, på det fascistiska traumat, på an
tifascismens betydelse för den radikala 
vänstern, på intrigerna i den maffiastyr
da statsapparaten (i stora delar senare 
bekräftat gen om avslöjandena om Gla
dionätverket och operation ”Rena hän
der”), på den begränsade suveräniteten 
påtvingad av NATO, på tyngden hos 
det relativt nya industriella proletariat 
som dragits upp från de agrara sydliga 
regionerna, Mezzogiorno (arbetare som 
kallades terroni eller ”bondlurkar”), på 
följden av en brutal urbanisering och på 
en glödande katolsk tradition omskru
dad till en radikal vänster med böjelse 
för rättvisa.

I januari 1976 gästade jag Lotta Con-
tinuas grundningskongress. Vid den här 
tiden var detta den största organisatio
nen inom den utomparlamentariska 
vänstern.

I de teser som ledningens talesman, 
Adriano Sofri, lade fram uttrycktes i 
försiktiga ordalag en vilja att bryta 
med vissa vänsteristiska barns ligheter: 
”De senaste tio årens historia har vi
sat hur fasthållandet vid rätten till re
volutionärt våld, som alltid har haft 
ett subjektivt värde, inte kan tas som 
ett strategiskt kriterium, och visat 
sig inte kunna tjäna som grund för en 
genuint autonom politisk linje.” Fe
tischdyrkan av kampformer, och i 
synnerhet våldet, började uppfattas 
som uttryck för ungdomlig otålighet: 
”Teorin om den väpnade kampens  
exemplariska karaktär, teorin om partiet 
som tändhatt, gevärskulten, är aspekter 
av den militaristiska avvikelsen i rörel
sens utkanter.”

Men maskineriet rullade på. Kon

gressen i januari 1976 markerade Lotta 
Continuas höjdpunkt, och den karisma
tiske ledaren åtnjöt en orubbad aukto
ritet (det gick så långt som till uttryck 
för en, i våra ögon chockerande, person
kult), men följande höst skulle organisa
tionen upplösa sig själv, efter en apoka
lyptisk kongress. Sofri beskrev sig själv 
vid den tidpunkten som en bar pianist, 
som låtsades oberörd och försökte spe
la medan stolarna flög, skott avlossades, 
och allt runt honom föll ihop. Lotta 
Continua lyckades inte göra den vänd
ning de hade föresatt sig. De hade till 
och med tappat den politiska kontrollen 
över sin säkerhetstjänst, från vilken 
många medlemmar från och med 1977 
skulle komma att fylla leden i de väpna
de grupperna.

Dessa gruppers uppdykande, och de
ras tilltagande styrka från 1977 och fram 
till 1980, kom just efter att Italienska  
kommunistiska partiet nådde sin höjd
punkt i väljarstöd 1976, med 35 procent 
av rösterna, i stort sett jämnstarka med 
kristdemokraterna. Men deras linje 
med en ”historisk kompromiss” visade 
sig snabbt vara en återvändsgränd. Den 
sociala kompromiss som fackförbunden 
ingått var märkt av frustration, splitt
ring och nedgång i den rörelse som ha
de börjat med den ”heta hösten” 1969. 

Upprorsperspektivet, som för Lotta 
Continua var ett strategiskt perspektiv, 
stod paradoxalt nog i ett underordnat 
förhållande till ”den historiska kompro
missen”, trots att det antogs vara en för
beredelse för något långt utöver denna. 
1977 gick de båda inriktningarna, kom
pletterande och tävlande med varandra 
samtidigt in i en parallell kris.

Medan antalet ”attacker och vålds
handlingar” bedömdes ligga på i gen
om snitt 600 årligen mellan 1969 och 
1976, ökade de plötsligt till i genomsnitt 
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över 2000 per år från 1977 till 1979. 
Dödliga attacker som ”tillskrevs” vän
stern ökade från tre eller fyra per år un
der första hälften av 1970talet till ett 
årligt genomsnitt på 25 mellan 1979 och 
1981. Sedan blev det tid för eftertanke, 
avståndstagande och ånger, och tid för 
statens hämnd på en oacceptabel och 
besegrad fiende. Ett kvarts sekel senare 
noterar Erri de Luca bittert att ”detta 
land bevarar denna tid med oförmin
skad hätskhet i en hatets kultbild”.

I kravallerna i Le Mans, Caen och Re
don på nyåret 1968 i Frankrike, kampen 
på Le Joint Français 1971 och på Lip 
1973 såg vi tendensen hos ett ungt pro
letariat med lantligt ursprung att bryta 
med de stora fackliga organisationernas 
legalism. Våldsamma mass aktioner be
gränsades dock till rörelser på lands
bygden, som de som vinodlarnas ak
tionskommittéer, tillgrep.21

Sedan Gauche Proletarienne upplösts 
och de ”nya partisanerna” drivits bort 
var säkert la Ligue Communiste [den 
franska sektionen av Fjärde Interna
tionalen som förbjöds 1973 och sedan 
återbildades som Ligue Communiste Re-
volutionnaire] den organisation som var 
bäst predisponerad att kunna ta sig an 
ett militärt projekt och slå in på en väg 
jämförbar med den italienska yttersta 
vänsterns. Effektiviteten i dess parodi
liknande aktioner vittnar om en lovande 
disciplin och noggrannhet. 

Den politiska kulturen och de val la 
Ligue gjorde spelade helt visst roll som 
gnistskydd i den miljö som utvecklades 
inom den radikala vänstern i Frankrike.
Denna kultur kännetecknades framför 
allt av en ickemilitaristisk uppfattning 
av självförsvaret. Detta berodde del
vis på att några i kadern (Henri Weber  
inräknad) hade påverkats av den vän
stersionistiska organisationen Hashomer  

Hatsai’r. Rekryterad på politiska grun
der, snarare än fysiska och tekniska, 
uppfattade vi från första början vår ord
ningstjänst som ett uppdrag bland andra 
och inte som ett permanent kommando 
bestående av supermän och superkvin
nor. Deltagarna valdes varje år av grun
dorganisationerna. Från 1971, fjärran 
från den stereotypa bilden av en skara 
muskelknuttar, var ordningstjänsten 
könsblandad, ända upp till lednings
gruppen. Detta var ovanligt bland vän
sterorganisationer på den tiden och det 
var inte utan att det bidrog till att det 
fysiska våldet i viss mån blev mindre he
ligt. Slutligen var ordningstjänsten hela 
tiden underställd den politiska ledning
en, där två eller tre medlemmar hade di
rekt ansvar. Detta nära band bidrog ef
fektivt till att hindra att det drev iväg på 
italienskt vis – att de ”militära” strävade 
efter att bli självständiga. I Lotta Conti-
nuas fall spelade denna självständighets
strävan, förstärkt av organisationens 
kris, en stor roll i den militaristiska ut
vecklingen och för att det hela drog iväg.

La Ligue drog också nytta av sin del
aktighet i internationella erfarenheter 
som gav rikligt med praktiska lärdomar. 
Den roll som vissa aktivister hade i den 
argentinska affären, deltagandet i kam
pen mot Franco i Spanien och Euzkadi, 
[Att skriva Euzkadi i stället för Baskien 
är ett ställningstagande, som att säga 
Sapmi i stället för Lappland eller lapp
marken] den portugisiska erfarenheten 
mellan april 1974 och november 1975, 
tillhandahöll värdefullt material till 
reflektion över våldets logik och över 
politiska misstag som borde undvikas.  
Under den senare delen av 1970talet 
var jämförande studier av de chilenska 
och portugisiska processerna nyckelfrå
gor i våra kurser och utbildningar.23

Slutligen gav våra ansträngningar 
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att inplantera oss i fabrikerna, och vå
ra arbetarveteraners sunda förnuft, oss 
en verklighetsanpassning som lyckligt
vis vägde upp vänsteristiska frestelser. 
Till skillnad från de organisationer som 
uppstod ur maj 1968 utan organisatorisk 
tradition och historiskt minne, så hade 
la Ligue sina rötter i arbetarrörelsen. 
Den hämtade näring ur debatterna på 
30talet, ett arv som den var angelägen 
om att ta tillvara, inte bara i samband 
med revolutionär antimilitarism, utan 
också genom att tillgodogöra sig de sto
ra tvisterna om ”oktobers lärdomar”, 
marsaktionen 1921 i Tyskland, upp
roret i Hamburg 1923, det misslyckade 
motståndet mot Mussolinis marsch mot 
Rom, möjligheten att stoppa nazismens 
framväxt i Tyskland, upproret i Asturien 
1934 och maj 1937 i Barcelona. Dessa 
historiska referenser tillhandahöll, om 
inte modeller så åtminstone värdefulla 
strategiska referenspunkter.24

Alla dessa gnistskydd hade ändå 
inte hjälpt för att undvika att tappa 
kontrollen efter 21 juni 1973. 

När la Ligue förbjöds markerades 
faktiskt gränserna för de former i vilka 
ett lagligt våld kan utövas. Dynamiken i 
de sammandrabbningar med den ytters
ta högern som vi hade kastat oss in i, ris
kerade att utveckla sig till ett litet privat 
krig. Statskuppen i Chile sporrade oss 
att tänka igenom möjliga scenarier i hän
delse av valsegrar för vänstern i Frank
rike eller Italien och av ännu starkare 
skäl den troliga hypotesen (efter den 
stora rörelsen mot Burgosrättegång
en och generalstrejken i Pamplona) att 
Francos diktatur plötsligt skulle störtas. 
Därför föreställde vi oss att passera en 
ny gräns genom att, vid sidan av den of
fentliga, lagliga ordningstjänsten inrät
ta en underjordisk apparat med uppdrag 
att förbereda för en möjlig skärpning 

av situationen. En sådan apparat kan 
emellertid inte förbli väntande i evighet 
och nöja sig med tomma övningar. Den 
tenderar oundvikligen att utveckla sin 
egen logik och trycka på för att få igång 
verklig handling. 1973 var utsikten för 
att vänstern skulle vinna valet 1978 ännu 
avlägsen och vi kunde se tiden an.

De prioriterade uppgifterna för den 
nya strukturen blev att organisera arbe
te i armén och att skapa en rad teknis
ka tjänster. Med demokratiska krav av 
facklig natur (som fria resor för värn
pliktiga, placering nära hemmet och 
höjd dagpenning) som grund, lanserade 
vi ett upprop undertecknat av hundra 
soldater inom samtliga försvarsgrenar, 
känt som ”de hundras upprop”. Dessa 
hundra växte snabbt till flera tusen. 
Soldatkommittéer sköt upp som svam
par. Vi satte då upp ett logistiknätverk 
med civila kontaktpersoner som hade 
hand om brevväxling, tryckning av sol
dattidningar, transport av materiel och 
juridiskt stöd. Denna rörelse nådde sin 
höjdpunkt på hösten 1974 när soldater 
från den lokala garnisonen kom ut i uni
form för att demonstrera i massor på 
gatorna i Draguignan och i Karlsruhe. 
Något liknande hade man aldrig tidiga
re skådat. Dessa två demonstrationer var 
båda inspirerade av la Ligues aktivister, 
Robert Pelletier i Draguignan och Luc 
Bénières i Karlsruhe. Vi fruktade hår
da straff, men rättegången mot Dra
guignantrupperna vändes till triumf. 
Robert Pelletier levererade ett exem
plariskt politiskt försvar som fick stöd, 
åtminstone genom intyg om hans höga 
moral, från David Rousset och de fram
tida försvarsministrarna Charles Hernu 
och JeanPierre Chevènement.25

Det sena 1970talet markerade en 
tydlig vändning, både politiskt och kul
turellt. En serie händelser bidrog till in
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sikten att fysiskt våld, och i ännu högre 
grad väpnat våld, inte är en enkel fort
sättning av politiken med andra medel, 
oavsett hur goda intentionerna är. Det 
drar igång något dunkelt som ingen nå
gonsin kan vara säker på att kunna kont
rollera och vars början är märkbar i små 
vardagliga saker. Till exempel hade vi 
skaffat oss vanan att ordna en ”särskild 
poliskväll” vid våra kurser. Det var en 
sorts rollspel. Arresterade aktivister i 
ett knepigt läge blev utsatta för förhör 
under vilka de förväntades tillämpa lär
domarna från den mycket didaktiska 
pamfletten ”Vad varje revolutionär mås
te veta om repressionen”. Vissa ledande 
figurer spelade förhörsledare. Dessa öv
ningar var mycket lyckade, men de visa
de genomgående två saker. Å ena sidan 
hur lätt det är för en enskild att trassla 
in sig i sina lögner och avslöja intima 
svagheter. Å andra sidan, den latenta sa
dismen hos vissa ”polismän”, som spe
lade sin roll på kvällarna så hängivet att 
man fick en skrämmande känsla av att 
ha väckt den latenta ”tjekisten” [efter 
tjekan, den första sovjetryska säkerhets
tjänsten] som ibland ligger okänd och 
sovande i djupet av vårt undermedvetna.

Vem vet vilken blandning av avsky 
och stötande njutning vissa människor 
kan ha känt när de krossade knäskålarna 
på klassfiender i Italien, antingen med 
pistolskott eller ett järnrör? I Mexiko, på 
1980talet, berättade Mario Payeras, en 
av grundarna av gerillan i Guatemala, 
för oss hur den väpnade styrkan börja
de bryta sig fri från de politiska målen 
i takt med att man rekryterade kämpar 
som fortfarande var unga tonåring
ar. Och hur en manikeisk föreställning 
om den sociala kampen, med vapen till 
hands, kunde störta ner i skräckscener 
som Kambodja under Pol Pot inte ha
de monopol på. Han drog slutsatsen att 

det var nödvändigt att återvända till mer 
klassiska former av organisation och till 
politikens överordning över militära ak
tioner, annars drar våldets logik iväg och 
riskerar att bli okontrollerbart.

Eftersom vi hade läst Victor Serge, 
Ante Ciliga, Trotskij och David Rous
set, var vi på det klara med Gulag innan 
vi läste Solzjenitsyn. Under 1980talet 
hade läsningen av Sjalomovs Berättel-
ser från Kolyma, Zazobryns Le Tchekiste 
och Isaak Babels dagböcker gjort stör
re intryck på oss än Gulagarkipelagen 
gjorde.27 Det berodde utan tvekan på 
att dessa författare (liksom Boris Piln
jak) hade deltagit i revolutionen och 
ställt sig på den röda sidan mot den vita 
i inbördeskriget. Deras berättelser var 
från perioden före den sovjetiska ther
midoren [den stalinistiska kontrarevo
lutionen]. De vittnar om polisiära och 
byråkratiska metoder som togs i bruk 
av tjekan och maktapparaten redan un
der in bördeskriget. De visar att mak
tens despo tiska logik inte kan begränsas 
till att gälla enbart förvrängningar och 
missbruk av makten. 

Men detta rättfärdigar ändå inte att 
man upprättar ett enkelt samband från 
det politiska fängelset på Solovkiöarna, 
som öppnades redan tidigt på 1920ta
let, till de stora deportationerna under 
det följande årtiondet. Förändringen i 
skala, både kvantitativt och kvalitativt, 
som både Trotskij och Hannah Arendt 
betonade, och som idag bekräftas av ar
kiven och av arbeten av historiker som 
Moshe Lewin och Eric Hobsbawm, ste
grades verkligen till en kontrarevolutio
när brytning.28

Konflikten som utlöstes efter befri
elsen av Indokina i slutet av 1970talet, 
mellan Kina, Vietnam och Kambod
ja blev ett fruktansvärt slag mot myten 
om solidaritet mellan folken. De första 
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avslöjandena av den kambodjanska lik
boden reste avgörande frågor om den 
våldsdrift vars befriande förmåga vi ha
de bidragit till att hylla. 

Allt ymnigare och detaljerad in
formation började också bekräfta våra 
misstankar om den kinesiska kultur
revolutionens dolda an sikte och dess 
ofantliga kostnader i människoliv.29

En del människor övergav då tredje 
världenideologin, andra gick in i ett 
mer diskret sörjande. Offren förtjänade 
medkänsla bara på villkor att de stanna
de kvar i den rollen. Om de fick för sig 
att segra, skulle de snart kläs i bödelns 
kåpa. Parallellt med den motreform  
som sattes igång av Ronald Reagan 
och Maragaret Thatcher, skulle Pascal 
Bruchners The Tears of the White Man 
komma att fullborda det domslut som 
förklarade den vite mannen oskyldig, 
suddade ut det koloniala dåliga samve
tet och återupprättade västliga värde
ringar.30 

Medan vi var medvetna om den ”re
va” som hade gjorts i den stora berättel
sen om frigörelsen, föredrog vi ändå det 
nyktra svar som ges av den amerikanske 
journalist som porträtteras i Joffés The 
Killing Fields. När han tillfrågas om sin 
blindhet inför den grymhet som ”be
friarna” röda khmererna hade visat sig 
kapabla till, svarar han att han framför 
allt hade undervärderat effekterna av ett 
barbari som ett folk utsatts för när det 
behärskats av åratals krig, avlövnings
gifter, napalm och dagliga förödmjukel
ser, ovanpå alla andra pålagrade bilder 
från ett århundrade av grymt övervåld. 
Denna fördelning av ansvaret fritar inte 
de förtryckta från deras del. Den kan in
te rättfärdiga det som inte kan rättfärdi
gas. Men den har förtjänsten att påmin
na oss om att våldets dialektik omfattar 
(minst) två sidor, och att för hållandet 

är lika osymmetriskt som den sortens 
krigföring.

Under tidigt 1970tal verkade viftan
det med vapen och anläggandet av brän
der fortfarande vara laddat med hopp. 
Vid övergången till 1980tal mörknade 
det märkbart vid horisonten. 

Vissa befriare hade blivit kriminel
la. Våld och framsteg marscherade inte 
längre framåt sida vid sida i samma takt, 
i vad som antagits vara historiens rikt
ning.

Att reflektera över totalitarism tving
ade fram en omprövning av betydelsen 
av omfattande massakrer och folkmord, 
inte bara som enstaka abnormiteter ut
an som något som avslöjade den ”bana
lisering av det onda” som människan var 
kapabel till. Den iranska revolutionen 
ifrågasatte själva idén om en revolution.

1975 utkom Norbert Elias bok Civi-
lisationsprocessen i fransk översättning. 
Denna historiska fresk kulminerar i 
statligt monopol över militär och polis 
som garanti för ett utrymme där ”in
dividen i stor utsträckning är skyddad 
mot plötsliga överfall och att fysiskt våld 
tränger sig in hans eller hennes liv”.32  
I utbyte tvingas de att lägga band på sina 
egna passioner och aggressiva impulser. 
Detta säkerhetsutopia, med minimera
de faror, präglades fortfarande av fram
stegstankens illusioner. Ett kvarts sekel 
senare accelererar tendensen till att vål
det privatiseras och sprids. Etnisk rens
ning och religiösa massakrer förökar sig 
snabbt. Världen kollapsar i den väpnade 
globaliseringens övervåld. Förhopp
ningarna om ett anständigt och fredligt 
samhälle bleknar allt mer. ”Risksamhäl
let” är på väg tillbaka. 

Denna dystra utveckling reser med 
kraft på nytt frågan om dialektiken mel
lan mål och medel och om våld och etik. 

Tvärt emot uppfattningen hos den 
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majoritet av snabbläsare som sett Trot
skijs pamflett Deras moral och vår som 
en handbok i politisk cynism, är den
na text, som skrevs 1938 som svar på 
Moskva rättegångarna och de frågor 
John Dewey ställde, en plädering mot 
byråkratiskt sunt förnuft och dess påstå
ende att ”du kan inte göra en omelett ut
an att knäcka ägg” . Trotskij hävdar tvärt 
om att ”det mål som rättfärdigar medlen 
omedelbart reser frågan vad det är som 
rättfärdigar målet”, eftersom målet i sin 
tur också måste rättfärdigas. 

Det ”stora revolutionära målet” av
visar ”de förenklade medel och vägar 
som ställer en del av arbetarklassen mot 
en annan eller försöker göra massorna 
nöjda utan deras eget deltagande, eller 
sänker massornas tilltro till sig själva och 
till sina organisationer genom att ersätta 
den med dyrkan av ’ledarna’ ”. 

Dessa avgränsande kriterier med
för med nödvändighet ett kategoriskt 
avvisande av massförstörelsevapnen 
som inte längre skiljer mellan civila 
och stridande. De leder till principiellt 
motstånd mot krig baserade på ras eller 
religion. De innebär att attacker av det 
slag som gjordes 11 september fördöms 
entydigt, på såväl politiska som moralis
ka grunder.

Ingen regel kan naturligtvis gälla i al
la enskilda lägen. Men det blir åtmins
tone möjligt att peka ut och begränsa 
undantagen i stället för att göra dem 
alldagliga.33

Den allt mer skriande bristen på pro
portioner i de tekniska och logistiska 
tillgångar som behövs för att föra väp
nad kamp, den växande assymetrin vad 
gäller de vapen som utvecklas, den dju
pa diskrepansen, som Walter Benjamin 
uppenbarade 1933 ”mellan teknologins 
gigantiska makt och den minimala mo
raliska glans den skänker”, tvingar oss 

att skapa kampformer som själva är 
asymmetriska.34  Etienne Balibar ser till 
exempel en kombination av Lenin och 
Gandhi som ett sätt att övervinna ”van
makten” i den dödliga jakten på makt 
till varje pris.

Utrotandet av socialt och fysiskt våld 
i det mänskliga samhället är dessvärre 
inte något vi kommer att få uppleva i 
snar framtid. Så länge de sociala relatio
nerna förblir maktrelationer kommer de 
förtryckta inte att kunna utöva den makt 
de har rätt till.

Antagandet om en dialektisk vänd
ning, då mildhet skulle ”fylla de mest 
våldsammas hjärtan genom att de inser 
alltings fåfänglighet”,35 förblir sorgligt 
nog, så långt vi kan se, allt för vågat för 
att kunna läggas till grund för politiken. 
Det är också därför som man kan vara en 
beslutsam fredsvän utan att hänfalla till 
en änglalik pacifism. 

Eftersom vi inte kan utrota våldet in
om överskådlig tid måste vi åtminstone 
arbeta för att disciplinera och hålla till
baka det, vilket förutsätter utvecklandet 
av en ny laglig kultur, en kultur för själva 
våldet. Man kan lära sig att dricka vin 
utan att bli alkoholist eller att köra bil 
utan att bli hänsynslös. Varför skulle det 
vara omöjligt att utveckla en kultur som 
behärskar våldet? Vissa militära koder 
och vissa kampsporter har gett några 
fingervisningar i denna riktning. 

Under hotet av kollektiv självförintel
se har vår tid ett ansvar att i sin tur skapa 
nya regler och nya vanor. 
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En fresk över freden
Av Ture Eriksson

Här är långt från gamla koppartak 
och smala gränder  
med frukter av förvittrad sten  
på någon medeltidsportal.  
Här växer upp lamellhus mellan träden.  
Balkongerna har färger som en flaggsignal.

Jag går in i bodarna 
där luften dävnat till 
av tobaksrök och våta arbetskläder 
och slår mig ner på nakna bräder 
vid ett bord, beklätt med masonit.

Ni ser på mina händer  
som armeringsjärnet aldrig köldsprängt,  
som inte rivits nariga av bruk och tegeldamm.  
Men jag är ingen främling 
ingen spelare i rustningskonjunktur.  
Jag vill mura valv av ord  
och resa pelare av poesi  
på verklighetens hårda grund,  
gjuta bildens rörelse och kraft  
i gråa ytor.

Jag söker formen. Ni är innehållet.  
Och signaturen.  
Ta en tummad lista. Skriv!  
Skynda !  
Skynda er, jag måste börja snart.  
Jag kan bara skildra på den färska muren. 
Mitt uppdrag är av angelägen art:  
en freskomålning över freden.
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Beklaga inte bildens dubbeltydighet.  
Sanningen är alltid dubbelsyn  
och vinkelställda speglar.  
Där flyger duvan under sommarskyn,  
men med hökens branta djärvhet.  
Där flyter barkat trä  
som guld mot vassa klingor.  
Där liknar solen barnets öppna blick. 
Där klyver tiden reaktionens svarta,  
sammangjutna viljor.  
Där slår liljor ut  
från frihetskampens svärd.

Mitt ledmotiv är hämtat  
från en annan stad.  
Den ligger kring en älv med lerfärg  
och en vattenkil som havet drivit in  
mellan gatstensgråa berg.

Över verkstadstaken  
lättar morgondiset,  
dockor lyfter mönjeröda kölar,  
och mot fjorden, där en ljudboj bölar,  
bogseras ut ett oceanfartyg.  
Det bär sin last av varor som ger bröd,  
och människor som inte väntar  
någon våldsam död vid braket av torpeder. 
Skynda !  
Du som blev till hälften döv  
av nagelstålets trummande 
mot hammaren och städet i ditt öra  
har mer att göra än att nita plåt vid plåt.  
Du måste få de tvekande att höra  
och handla i försvar mot krigets förberedare.

I freskens centrum står en man i vitt  
och en kvinna väntar med linjerat papper  
utanför det intensiva ljuset  
över blod som väller  
ur ett kraftigt snitt.
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Kvinnan har jag många utkast till.  
Hennes värld är bostadshusen.  
Hon har klätt sig i kontorsdräkt.  
Hon har oljefläckat blusen.  
Hon har lack på sina naglar.  
Hon har mull i handens linjer.  
Hon är en – och tusen.

Och hon som tar kirurgens kniv  
vänder sig mot kvinnan med appellen  
och skriver för dem båda,  
ristar med skalpellen det enda ordet:  
Liv !

Skynda !  
Kallbrand hotar redan världen.  
Vi måste hindra att en plötslig eld  
förkolnar jordens hud och ådernät.  
Vi måste äntligen erövra freden.

Träsnittet ovan gjordes av Egil Malmsten och ingick i mappen ”Elva blad för 
freden” som gavs ut av Konstnärernas fredskommitté i samband med namn-
insamlingskampanjen ”Stockholmsapellen” 1950. Kravet var förbud mot 
kärnvapen.Ture Erikssons dikt skrevs till samma kampanj.
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Ett fängslande problem:
krigsfångar och synen på nationell tillhörighet under 
Stora nordiska kriget 1700–1721

Av Olof Blomqvist

När vi föreställer oss krigsfångenskap, frammanar säkert 
de flesta de bilder vi är vana vid från 1900talets alla 
krig. Taggtråd, baracker, smuts och undernäring, likgiltiga 
fångvaktare och hårt, slavliknande tvångsarbete. 
Tankarna går från misären i de bägge världskrigens 
koncentrationsläger och kanske till förnedring och tortyr 
i Abu Ghraib och Guantanamo – bara för att nämna två 
kända exempel. 

Om vi däremot betraktar fångenskapens villkor under 
1700talet sticker kontrasten oss skarpt i ögonen.  
Under tidigmodern tid var krigsfångar inte segregerade 
från utan tvärt om i förbluffande hög grad integrerade  
i samhället.
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Att tillfångatagna officerare och 
adelsmän behandlades med re
spekt för deras börd och samhälls

ställning tycks knappast förvånande, ut
an svarar väl mot våra föreställningar om 
ståndssamhällets vurmande för ojämlik
het, men även meniga fångar levde ge
nerellt under helt andra villkor än sina 
sentida olycksbröder. Koncentrations
läger var ännu en uppfinning som hörde 
framtiden till – istället inkvarterade sta
ten ofta krigsfångar i bondestugor och 
borgarhus. De kom alltså synnerligen 
nära lokalbefolkningen och forskning
en är fylld av frapperande exempel på 
kontakterna mellan fångar och civilister. 

Fångarna arbetade som drängar och 
byggnadsarbetare, tiggde på gator och 
landsvägar och ägnade sig åt småskalig, 
om än olaglig, handel. De som kunde 
ett hantverk sedan tidigare tog många 
gånger upp sitt gamla yrke igen. I tys
ka Memmingen träffades borgare och 
krigsfångar en söndag för att sjunga 
”världsliga sånger” tillsammans, till det 
lokala magistratets förtret och i Stock
holm oroades myndigheterna över alla 
kvinnor som besökte fångarnas kvarter. 
Kärleksrelationer mellan fångar och lo
kala kvinnor var vanliga och resulterade 
ibland även i giftermål – i Nora ansågs 
det till och med närmast anmärknings
värt ifall ogifta fångar i passande ålder 
inte äktade en flicka från bygden. Det 
tycks heller inte ha varit ovanligt att 
fångar slog sig ned i bygden permanent, 
och på så sätt återvann sin frihet.1 

Nu skall krigsfångenskap under 
1700talet inte framställas som en dans 
på rosor, men utan tvivel var avståndet 
till 1900talets bistra förhållanden av
sevärt. Till viss del var detta en konse
kvens av materiella förhållanden. Den 
tidigmoderna staten saknade de admi
nistrativa och ekonomiska resurser som 

krävdes för att hålla fångar instängda i 
stor skala, men detta är knappast den 
enda förklaringen.2 Skillnaden i be
handling av krigsfångar avspeglar också 
olika uppfattningar om nationell tillhö
righet. 

I denna artikel tjänar den danska och 
svenska statens behandling av krigs
fångar under Stora nordiska kriget 
(17001721) som underlag för en studie 
av föreställningar om nationell tillhö
righet. Källmaterialet visar tydligt att 
nationella kategorier var centrala när 
staten identifierade fångar, men att defi
nitionen av nationell tillhörighet skiljer 
sig på avgörande sätt från den moderna. 

Två principer 
för nationstillhörighet 
Det är alltför lätt att tillämpa ana

kronistiska föreställningar om nationer 
och nationell tillhörighet på historien 
och studier av det Stora nordiska kri
gets krigsfångar faller ofta i den fällan. 
Källmaterialet tycks inbjuda härtill, 
då fångarna genomgående identifieras 
som danskar, polacker, ryssar, svenskar 
och tyskar, och det är lätt att tro att vi 
och källorna talar samma språk. Med 
moderna glasögon ligger det nära till 
hands att konstatera att ryssar blev sys
tematiskt diskriminerade av den svens
ka staten, medan tyskar, å andra sidan, 
behandlades med synnerlig respekt av 
både de danska och svenska myndighe
terna. Det blir då inte svårt att dra slut
satser om förrasistiska föreställningar 
och nationellt hat.

Både Hylland Eriksen och John A. 
Armstrong varnar oss dock för att för
utsätta att två fenomen är identiska, bara 
för att de betecknas med samma ord.3  
Vi kan alltså inte ta för givet att vi och 
källorna har samma definition av vem 
som var att betrakta som dansk, ryss  



En fängslande historia 87

eller svensk. Flera studier av tidigmo
derna föreställningar om nationell till
hörighet, som till exempel Peter Sahlins 
och Kimmo Katajalas, demonstrerar 
att förhållandena var komplexa. Vilken 
identitet som tillskevs en person var 
beroende av situationen, eftersom flera 
olika identiteter överlappade varandra.4  
Katajala konstaterar utifrån detta att ti
digmoderna ”nationer” inte kan betrak
tas som homogena enheter med tydligt 
definierade gränser.5  När man tittar 
närmare på det Stora nordiska krigets 
fångar blir detta faktum också ganska 
snabbt uppenbart. Bland de ”ryska” 
fångarna fanns många som vi idag skul
le betrakta som engelsmän och hollän
dare, bland ”sachsarna”, fransmän och 
schweizare och bland ”danskarna” så 
väl tyskar som svenskar. Låt oss därför 
studera på vilka grunder den danska och 
svenska staten tillskrev krigsfångar olika 
nationella tillhörigheter, som danskar, 
svenskar och tyskar. 

Nationella kategorier var generellt 
sett mycket viktiga när den danska och 
svenska staten identifierade krigsfång
ar, men var samtidigt starkt situations
bundna. Både kriterier och relevans 
skiftade alltså mellan olika samman
hang. Huvudsakligen tillämpade man 
två olika principer för nationell tillhö
righet, som många gånger sammanföll 
med varandra, men som hade olika an
vändningsområden och implikationer.

Tjänst
Den enklaste formen av nationell ka

tegorisering var att identifiera fångarna 
efter vilken armé de tjänade när de blev 
tillfångatagna. Det kan tyckas vara en 
ganska naturlig princip, i synnerhet för 
Sverige, som låg i krig med flera olika 
stater samtidigt, men denna kategori
sering hade stor betydelse, i synnerhet 

för fångarna personligen. Att en fånge 
i Sverige blev erkänd som dansk, rysk  
eller sachsisk var avgörande för vilka 
villkor och möjligheter som väntade  
honom i fångenskapen. Detta var inte 
betingat av några förutfattade meningar 
om dessa nationella grupper, utan först 
och främst en fråga om reciprocitet, 
ömsesidighet.

Makthavarnas behandling av de olika 
fånggrupperna var helt beroende av hur 
svenska fångar behandlades av fienden. 
När fångna svenska officerare förvisa
des från Moskva, till exempel, svarade 
de svenska myndigheterna med att för
visa ryska officerare från Stockholm osv. 
Som Helge Almqvist har visat försatte 
detta de ryska fångarna i Sverige i en 
särskilt sårbar position. I de hårda mot
sättningarna mellan kung Karl XII och 
tsar Peter I blev de ryska fångarna åter
kommande måltavlor för repressalier, 
när helst rapporter om missförhållanden 
bland de svenska fångarna nådde Sve
rige. Karl XII förespråkade personligen 
en hård behandling av de ryska fångar
na, vilket han i ett brev till ståthållaren 
i Stockholm, Knut Posse, motiverade 
med att de ryska makthavarna skul
le tolka mildhet som ”en frucktan och 
räddhåga för dehras mackt”.6 Situatio
nen för de sachsiska fångarna var myck
et ljusare av den enkla anledningen att 
August II av SachsenPolen inte lyckats 
ta några större mängder svenska fångar. 
De drabbades därför inte av reciproka 
hämndaktioner, utan åtnjöt istället gan
ska stora friheter.7 

De svenska myndigheterna genom
drev på så sätt en systematisk diskri
minering av olika ”nationella” grupper 
fångar. När några ryska officerare öd
mjukt anhöll om att få ta del av samma 
privilegier som sina sachsiska kollegor, 
så som tillåtelse att välja sin egen bostad 
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och gå fritt på gatorna utan vakter, fick 
de blankt avslag.8 Aldrig var dock na
tionstillhörigheten så viktig som hösten 
1706. 

I september 1706 slöt Karl XII fred 
med August II av Sachsen, som förbitt
rad tvangs avsvära sig den polska kronan 
och lämna koalitionen mot Sverige – åt
minstone för stunden. Fredsfördraget i 
Altranstädt stipulerade att den svenske 
kungen skulle frige alla tillfångatagna 
sachsiska officerare (de meniga fångar
na fick han dock storsint behålla som 
sitt rättmätiga krigsbyte!).9 De svenska 
makthavarna var dock noga med att ba
ra fångar som verkligen blivit tillfånga
tagna i sachsisk tjänst skulle tillåtas att 
resa hem. Kungen gav tydliga instruk
tioner om att ingen skulle friges ”som 
utj Zarens tienst är blefwen fången, eller 
och har Commenderat någre Polniske 
Troupper, fast han kan wara född i Sa
chsen”.10 Alla officerare som erkändes 
som sachsiska fick alltså återvända hem, 
medan de som hade oturen att betraktas 
som ryska kunde bli tvungna att vänta 
ytterligare 15 år på att återfå friheten. 

De politiska relationerna till fång
arnas tillskrivna furste var alltså av 
synnerligen stor vikt. Ännu ett tydligt  
exempel på detta är behandlingen av de 
polska krigsfångarna. Kriget i Polen tog 
inte slut bara för att August II tvingats 
av scenen, utan fick mer och mer drag 
av inbördeskrig när de svenska arméer
na försökte tillsätta en tronpretendent 
mera i Karl XII:s smak. Polska magna
ter, med egna privatarméer, stred både 
för och emot den svenske kandidaten 
Stanislaw Leszczynski och under kri
gets gång bytte flera av deltagarna fot. 
Detta satte avtryck i behandlingen av 
krigsfångar, som brevväxlingen mellan 
General Lewenhaupt och makthavarna i 
Stockholm visar. Generalen delgav her

rarna i riksrådet att en viss litauisk ”Un
derfältherre” Wisniowieski hade bytt 
sida. Kungen lät därför meddela att de 
av Wisniowieskis soldater som satt som 
fångar i Sverige skulle släppas, då deras 
herre plötsligt gått från att vara fiende 
till allierad.11

Denna kategoriseringsprincip defi
nierades alltså av vilken stat som kun
de anses ansvarig för fångarna, något 
som tydligt avspeglades i utväxlingsför
handlingar mellan de stridande. Ryska 
fångar kunde bara utväxlas mot svenska 
soldater i Ryssland och sachsiska mot 
svenskar i Sachsen. Denna princip tycks 
alla parter ha varit införstådda med – så 
vägrade till exempel de danska myndig
heterna uttryckligen att utväxla svenska 
fångar i Danmark mot ryska i Sverige, 
trots att Ryssland var kung Fredrik III:s 
allierade.12

Då denna kategorisering var så pass 
betydelsefull är det inte märkligt att 
den blev föremål för konflikter mellan 
fångarna och makthavarna. Ett antal 
officerare hävdade att de kommenderat 
sachsiska hjälptrupper när de till fånga
togs i ryska armén och att de därför utan 
tvivel ändå var att betrakta som sachsis
ka fångar. Efter att Sachsen och Sveri
ge slutit fred 1706 gjorde de sachsiska 
myndigheterna också försök att styrka 
dessa officerares påståenden för att få 
dem frigivna. Man sände en lista till 
Stockholm över alla sachsiska officerare 
som enligt uppgift befann sig i landet – 
en lista som enligt de svenska maktha
varna innehöll inte mindre än sex office
rare som tillfångatagits med ryssarna vid 
Narva år 1700 och ett antal som kom
menderat litauiska och polska styrkor.13 
Alla hävdade de visserligen envist att de 
var i August II:s tjänst, men det tog man 
ganska lätt på i Stockholm, och nog är 
det sant att det stod mycket på spel för 
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de enskilda fångarna. För att reda ut frå
gan ordentligt beordrade man till slut 
ståthållaren i Stockholm att undersöka i 
vilken armé de fångna officerarna egent
ligen tjänat, och att inte sätta någon till
tro till fångarnas egen utsago i frågan.14 

Etniska eller kulturella faktorer hade 
varit irrelevanta när fångarna identi
fierades efter dessa kriterier, vilket kan 
illustreras med en episod från 1705. På 
hösten detta år hade de svenska myn
digheterna kommit över ett brev som en 
viss kapten Bortton hade skickat i hem
lighet. Flera brev visar att staten såg 
mycket allvarligt på att fångarna skrev 
brev i lönndom och följaktligen blev 
den sachsiske officeren satt i arrest. Vid 
närmare genomläsning visade sig bre
vet dock vara helt harmlöst och när de 
konfunderade myndigheterna avkräv
de Bortton en förklaring av varför han 
inte skickat brevet på laglig väg, genom 
landshövdingens kontor, ställde sig den
ne helt oförstående. Kaptenen förklara
de att han inte hade förstått att han gjort 
något fel. Han hade inte gett brevet till 
landshövdingen av den anledningen att 
han inte kunde skriva på tyska eftersom 
han ”ej annat än det fransöska språket 
förståår”.15 Det fanns alltså uppenbar
ligen ingen motsättning i att en sachsisk 
officer inte kunde tala tyska. Det centra
la var istället det faktum att han tjänade 
den Sachsiske kurfursten. 

”Nationer”
Vid sidan om denna första princip för 

nationell kategorisering fanns en annan, 
mera komplex och svårdefinierad. För
utom att identifiera fångarna efter vilken 
armé de tjänat i strävade staten vid flera 
tillfällen explicit efter att definiera vil
ken ”nation” de tillhörde. 

Bland sachsiska fångar, det vill säga 
de soldater som tjänade August II, kun

de man till exempel identifiera fångar av 
flera olika ”nationer” som ryssar, litauer 
och polacker. Här ser vi väl ändå en gan
ska modern föreställning om nationali
tet med kulturella och etniska kriterier. 
Eller? 

Det är lätt för en modern läsare att 
anta det, då språkbruket är identiskt, 
men om vi granskar källorna närmare 
framträder en något annorlunda bild. 
Språk och kultur tycks inte ha varit helt 
frånvarande när en fånge identifierades 
som tillhörande den svenska eller ryska 
”nationen”, men det centrala var snara
re relationen mellan furste och underså
te. I linje med vad Katajala skriver så var 
begreppet långt ifrån entydigt.

De sachsiska fångarna i Sverige ger 
flera intressanta exempel på detta. I fe
bruari 1713 sände makthavarna i Stock
holm en skrivelse till alla rikets lands
hövdingar om att upprätta listor på alla 
de fångar av tysk ”nation” som fanns 
i deras län. I instruktionerna för hur 
dessa listor skulle se ut framgår dock 
att landshövdingarna noga skulle note
ra vilken ”nation” (!) de enskilda fång
arna tillhörde.16 Den tyska ”nationen” 
framstår här som ett slags paraplybe
grepp, som i sin tur rymde flera mindre 
”nationer”. Andra brev framhåller att 
de svenska myndigheterna ofta särbe
handlade fångar av sachsisk ”nation” i 
förhållande till andra tyskar och att de 
inte såg någon motsättning i att i ett och 
samma andetag definiera en viss kapten 
Zegerlein så som tillhörig både den tys
ka och den Lüneburgska ”nationen”.17 

Samtidigt var detta uppenbarligen 
ett unikt drag hos den tyska ”nationen”. 
De svenska myndigheterna bemödade 
sig aldrig om att göra skillnad på jyllän
ningar och själlänningar, eller på fång
ar från Novgorod och Vladimir. Detta 
var sålunda inte en simpel fråga om att 
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identifiera fångarna efter geografisk här
komst, utan efter statstillhörighet. Inom 
ramen för den tyska ”nationen” gjorde 
man alltså skillnad på de olika mer eller 
mindre självständiga politiska enheter 
den bestod utav.

I den danska statens språkbruk är 
denna definition ännu tydligare än i 
den svenska. De danska källorna använ
der nämligen i allt väsentligt begrep
pet ”eingeborene” – eller ”infödda” 
– svenskar och tyskar, synonymt med 
begreppet ”nation”. Denna term läg
ger tydligt tonvikten på att geografisk 
härkomst, snarare än kultur eller etni
citet, var avgörande kriterier för iden
tifikation. Bruket av två närbesläktade 
begrepp stärker denna bild ytterligare. I 
både det danska och det svenska materi
alet förekommer det nämligen att man 
använder begreppen ”vasall” och ”un
dersåte”, när man i vanliga fall brukar 
ange fångens ”nation”. Den danske 
kungen lät till exempel vid ett tillfälle 
meddela att de svenska krigsfångar som 
var engelska och holländska underså
tar skulle kunna lösas ut separat av sina 
hemländer och 1705 lät den så kallade 
Defensionskommissionen i Stockholm 
meddela landshövdingen i Göteborg att 
de fångar, som inte var sachsiska vasal
ler, hade lov att slå sig ned i staden och 
bli svenska undersåtar.18 När man ser 
begreppet ”nation” i sitt sammanhang 
framgår det alltså att vad det primärt 
syftade på var vilken furste fången var 
svuren till (vilket alltså inte nödvändigt
vis var den furste han stred för). 

Att identifiera krigsfångar efter den
na princip var långt ifrån bara en forma
litet. Flera källor indikerar snarare att 
man tog relationen mellan furste och 
undersåte på synnerligen stort allvar. 
Fångarnas nationstillhörighet fick ligga 
till grund för en uppskattning av deras 

trovärdighet. De danska myndigheterna 
tillät till exempel fångna svenska office
rare ganska frikostiga möjligheter att re
sa på permission och för någon månad 
komma bort från fångenskapens tristess. 
Detta erbjudande var dock förbehållet 
officerare av tysk ”nation”, medan in
födda svenskar nekades reslov.19  Up
penbarligen ansåg man att risken var 
för stor att de senare skulle svika sitt he
dersord och återvända till den svenska 
armén. 

Fortsättningen på denna historia visar 
samtidigt att de danska myndigheternas 
misstankar inte var obefogade. Under 
loppet av år 1713 tycks nämligen poli
cyn ha ändrats och svenska officerare 
beviljades permission utan de tidigare 
undantagen. Farhågorna tycks dock ha 
besannats och i oktober återinfördes 
utreseförbud för de infödda svenskar
na. Som svar på en ödmjuk förfrågan 
från ett antal fångna officerare skall den 
danske kungen ha svarat att han redan 
givit över 200 infödda svenskar reslov 
och så vitt han visste hade inte en enda av 
dem återvänt.20 

Denna princip var dock som allra vik
tigast när myndigheterna försökte förmå 
krigsfångar att byta sida och ta värvning 
i den egna armén. Flera författare lyfter 
fram att det var praxis under tidigmo
dern tid att krigsfångar både erbjöds och 
gick med på ett uniformsbyte. Argu
mentet lyder att detta inte skulle vållat 
någon större ruelse för tidens legoknek
tar.21 Det kan mycket väl vara så att detta 
motsvarar förhållandena under 30åriga 
krigets dagar på 1600talet, men det 
danska och svenska källmaterialet från 
Stora nordiska kriget visar att frågan 
många gånger upplevdes som synner
ligen problematisk. Fångar av vissa na
tioner betraktades med tydlig misstänk
samhet, vilket framgår i brevväxlingen 
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mellan den svenske kommendanten i 
Riga och makthavarna i huvudstaden. 
Efter det katastrofala nederlaget vid 
Poltava meddelar kommendanten her
rarna i Defensionskommissionen om 
de dystra utsikterna för försvaret av de 
baltiska provinserna. Han menade sig ha 
alldeles för få soldater till sitt förfogan
de och till yttermera visso var många av 
hans knektar polacker, litauer, kurlända
re och annat ”osäkert sällskap” som inte 
gick att lita på när det väl gällde. Svaret 
från Stockholm var sannerligen inte nå
digt. Kommissionens medlemmar var 
förfärade och frågade sig hur kommen
danten överhuvudtaget kunnat värva så 
”odugligt och fördächtigt Manskap”!22 
Han skulle omedelbart avskeda dem och 
kasta ut dem ur Riga. Hellre försvara 
staden med färre soldater än att ha opå
litligt folk i leden alltså. 

Misstron mot fångar av vissa ”na
tioner” var dock inte grundande i simp
la fördomar. Vad det snarare handlade 
om var att makthavarna inte tyckte sig 
kunna lita på soldater som var svurna 
undersåtar till fientligt sinnade furstar. 
Återigen tjänar de sachsiska fångarna i 
Sverige som ett upplysande exempel. 
Under krigets första år särbehandlades 
de tydligt jämfört med tyskar av annan 
”nation”. De svenska makthavarna före
språkade entusiastiskt att tyska fång
ar skulle bli kung Karls knektar, men 
Sachsar na var däremot uttryckligen för
bjudna att ta svensk tjänst. Efter slaget 
vid Fraustadt 1706, där general Rehn
shiöld tagit 7000 sachsiska fångar, satte 
kungen till och med upp fyra helt nya 
enheter, bestående av bayerska, fran
ska och schweiziska soldater. Sachsar
na, där emot, silades fram ur leden och 
skeppades över till Sverige.23 

När freden med Sachsen var sluten 
1706 förändrades dock inställningen 

till de sachsiska fångarna. Som tidigare 
nämnts fick Karl XII behålla tusentals 
tillfångatagna sachsiska soldater som 
krigsbyte och då deras furste inte längre 
låg i krig med Sverige tycks det heller 
inte ha funnits några hinder längre att 
återanvända dem i den svenska armén. 
Under de följande åren värvades det fli
tigt bland dessa fångar och man satte till 
och med upp ett särskilt sachsiskt fång
regemente. Polacker, litauer och ryssar 
var dock fortfarande uteslutna.24

När August II av Sachsen började 
göra min av att åter förklara Sverige 
krig rörde de svenska myndigheterna 
oroligt på sig. Brev vittnar om att man 
började uppfatta de sachsiska soldaterna 
som en potentiell säkerhetsrisk och man 
började ta till steg för att inte ha allt för 
många sachsiska soldater koncentrerade 
på strategiskt viktiga platser. När den 
sachsiska krigsförklaringen kom 1709 
försäkrade fångregementets befälhava
re, överste Schommer, att hans soldater 
var trogna den svenska kronan och att 
de gärna ville visa vad de gick för mot 
danskarna i Skåne. Sagt och gjort. Det 
sachsiska fångregementet marschera
de söderut för att möta den danska in
vasionsarmén och Schommers from
ma förhoppningar tycks ha kommit på 
skam. En bitter Stenbock, överbefälha
varen över de svenska trupperna, skrev 
till huvudstaden om en sammandrabb
ning vid Tossebro som gått illa. Genera
len hävdade att stora delar av det sach
siska regementet kapitulerat omedelbart 
till danskarna, och andra hade gett sig 
efter att ha bara ha avfyrat några yn
ka skott.25 När de sachsiska soldaterna 
plötsligt fann sig i krig mot sin edsvurne 
furste tycks deras lojalitet mot Sverige 
ha fått sig en kraftig törn. 

Även myndigheterna i Danmark tycks 
ha varit medvetna om de problem som 
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var behäftade med att värva fångar som 
var fiendens undersåtar. När man i Sve
rige reagerade med ett allmänt förbud 
mot att värva fångar av fel ”nation”, så 
var man i Danmark ändå inte främman
de för att anta infödda svenskar, men var 
däremot noga att späda ut dem ordent
ligt bland pålitligt folk. Kung Fredrik 
gav tydliga direktiv om att varje kompa
ni fick värva högst 10 infödda svenskar, 
vilket borde inneburit att de som mest 
utgjorde mellan 1/10 och 1/20 av man
skapet.26 Man tycks också ha försökt att 
inte utsätta de infödda svenskarna för 
allt för stora frestelser. Så till exempel 
blev två svenska knektar förflyttade från 
Kronborgs slott till Köpenhamn, tro
ligtvis då närheten till Helsingborg be
dömdes göra det alldeles för lätt för dem 
att desertera.27 

Oavsett de danska och svenska myn
digheternas skilda uppfattningar om 
hur man bäst borde hantera soldater 
som tillhörde opålitliga ”nationer”, 
så delade de båda samma förkärlek för 
tyska fångar. Brev efter brev vittnar om 
hur de båda staterna försökte övertyga 
de tyska soldaterna att byta sida. I det 
danska materialet förekommer aldrig 
några begränsningar för antalet tyska 
soldater i kompanierna, motsvarande 
taket för antalet infödda svenskar, sam
tidigt som det finns indikationer på att 
man bara tog till värvningar bland de se
nare när de tyska fångarna tröt.28 I Sve
rige försökte staten till och med locka 
tyska fångar att ta värvning genom att 
utlova 3–4 måndaners fångtraktamente 
i handen till den som kunde tänka sig att 
göra krigstjänst.29 I breven ter sig detta 
nästan som ett slags löneförhandling. 

Intresset för att värva tyska fångar var 
dock inte betingat av deras tyskhet i sig, 
utan av det faktum att de var undersåtar 
till furstar som inte själva var inblanda

de i kriget. Staten kunde därför anta att 
de var mera pålitliga soldater, än de som 
skulle bekriga sin egen furste. Att sach
sare särbehandlades i Sverige är tydligt 
tecken på detta. Fokuset på just tyskar, 
i förhållande till fransmän, engelsmän 
eller holländare, berodde sannolikt på 
att de helt enkelt utgjorde den absolut 
största ”nationella” gruppen fångar.

Förvärvad och medfödd lojalitet
De danska och svenska myndighe

terna använde sig alltså parallellt av två 
olika definitioner av nationell tillhö
righet när de identifierade krigsfångar: 
den ena tog fasta på vilken stat fången 
ansågs tjäna, den andra vilken furste han 
var svuren till. Detta konstaterande kan 
synas trivialt. Det är dock viktigt att inte 
blanda ihop dessa två principer eller att 
förleda sig till att tro att de skulle mot
svara en modern föreställning om natio
nalitet. Båda principerna försökte fånga 
relationen mellan individ och stat, men 
hade uppenbarligen olika syften och 
innebörd. Frågan om vilken stat fången 
tjänade tycks ha varit relevant i nästan 
alla sammanhang, men när det gällde 
att bedöma hans potentiella lojalitet var 
relationen mellan furste och undersåte 
klart överordnad. 

Skillnaden mellan dessa båda prin
ciper skulle kunna beskrivas som den 
mellan ett ovanifrån och eller under
ifrånperspektiv på relationen mellan 
fånge och stat. Båda berörde frågor om 
lojalitet och ansvar, men med olika ut
gångspunkter. När fångarna kategorise
rades efter vilken stat de tjänade betrak
tades denna relation ur ett ovanifrånper
spektiv: det definierade vilken stat som 
fångarna juridiskt ansågs tillhöra, och 
följaktligen vem som bedömdes vara an
svarig för dem. Att definiera fångarnas 
”nation”, framstår däremot som ett un
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derifrånperspektiv – som ett försök att 
bedöma deras personliga lojaliteter och 
frågan om hur starkt deras band till fien
desidan egentligen var.

Mer intressant är dock att förhållan
det mellan dessa principer kan beskrivas 
som föreställningen om två olika lager av 
lojalitet. Skillnaden dem mellan kan de
finieras som den mellan förvärvade och 
medfödda lojalitetsband. Genom att ta 
krigstjänst hos en främmande furste, 
och svära honom en ed, knöts ett lojali
tetsband mellan furste och soldat. Den
na ed var långt ifrån en tom formalitet, 
utan togs på synnerligen stort allvar. En 
episod ur de svenska källorna kan tjä
na som ett exempel på vilken betydelse 
eden tillskrevs. Det var i februari 1707, 
och ännu så länge var sachsiska krigs
fångar förbjudna att ta värvning i den 
svenska armén. Trots förbudet uppda
gades det dock att inte mindre än 64 
sachsare hade rekryterats till olika re
gementen och myndigheterna krävde 
barskt att dessa omedelbart skulle åter
vända till fångenskapen. Ett argument 
som någon försynt anförde emot detta 
var dock det faktum att fångarna redan 
svurit ed till svenska kronan och därför 
inte utan vidare kunde återförenas med 
sina forna kamrater.30 Detta argument 
antyder edens stora symboliska betydel
se, både för staten och för de enskilda 
fångarna. Det tycks ha funnits en viss 
oro för att dessa fångar inte skulle ses 
med blida ögon av de andra sachsarna, 
något som möjligen skulle kunna leda 
till problem. 

Denna förvärvade lojalitet ansågs 
dock aldrig kunna ersätta det medföd
da bandet mellan en person och hans 
egentliga furste. Soldater av tyska ”na
tion” hade inte frånsagt sig lojaliteten 
till sin bayerska, hessiska eller preussis
ka furste bara för att de svurit soldated 

till den danska eller svenska kronan. 
Den medfödda lojaliteten var primär, 
närmast oföränderlig, medan den för
värvade lojaliteten till Danmark eller 
Sverige snarare var en överbyggnad på 
denna kärna. Detta förklarar varför det 
ansågs problematiskt att värva fångar av 
vissa ”natio ner”. En förvärvad lojalitet 
ansågs uppenbarligen utan större frik
tion kunna bytas mot en annan, men ett 
medfött band till fienden gick inte att 
bryta så lätt. 

Det är alltså slående hur denna före
ställning om nationell tillhörighet skil
jer sig från den moderna nationstanken. 
Inget av de två kategoriseringsprinciper 
som presenterats ovan grundade sig 
egentligen i kulturella faktorer, utan fo
kuserade istället på politiska relationer. 
När staten definierade en fånge som 
dansk, ryss, svensk eller tysk var frågan 
om vilket språk han talade, om inte ir
relevant, så i alla fall sekundär. Det av
görande var istället vilken furste han var 
svuren till. 

Källornas syn på nationell tillhörig
het påminner, intressant nog, snarare 
om de förhållanden medeltidshistori
kern Susan Reynolds beskriver i sin bok 
Kingdoms and Communities in Western 
Europe 900 –1300. För att särskilja den 
medeltida nationstanken från 1800ta
lets nationalism myntar hon begreppet 
”regnalism”. Regnalismen var ett poli
tiskt ideal som predikade att världen be
stod av olika folk och att dessa folk borde 
leva i egna riken. Så långt påminner den
na föreställning alltså starkt om nationa
lismen som politisk ideologi, men krux
et var att dessa ”folk” inte definierades 
av en gemensam etnicitet, utan i första 
hand av gemensamma lagar och styrel
seskick. I stor utsträckning var det allt
så de befintliga rikena som definierade  
folken och inte tvärt om.31 
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Den bild som framträder av språkets 
och kulturens betydelse i dessa före
ställningar är synnerligen intressant. 
Ur Reynolds framställning framgår att 
medeltidens människor i hög grad ver
kar ha tagit det för givet att kultur na
turligt sammanföll med denna politiska 
identitet: att en undersåte till den dans
ke kungen också talade danska, liksom 
en undersåte till den svenske kungen 
svenska. Detta skar sig så uppenbart 
mot verkligheten att det måste ha varit 
lika tydligt för samtiden som för efter
världen, men glappet mellan ideal och 
verklighet var i detta fall tämligen opro
blematiskt, eftersom etnicitet och kultur 
i sig inte tillskrevs någon egen betydelse. 

Detta är troligtvis en viktig förklaring 
till den förbluffande skillnaden mellan 
behandlingen av krigsfångar i tidigmo
dern och modern tid som fick inleda 
denna artikel. De danska och svenska 
myndigheternas begrepp om nationell 
tillhörighet låg på många sätt mycket 
närmare Reynolds medeltida ”regna
lism” än den moderna nationalismen. 
Nationstillhörighet definierades som 
lojalitetsbandet till en furste snarare än 
till en kulturell gemenskap. I ett krig 
mellan kungar, som det Stora nordiska 
kriget, betraktades tillfångatagna sol
dater och officerare därför inte i första 
hand som fiender, utan som undersåtar 
som utförde sin plikt. Att straffa dem 
personligen för deras furstes handlingar 
skulle säkert ha betraktats som befängt 
i detta genomhierarkiska samhälle. Mo
derna krig mellan nationer, å andra si
dan, demokratiserade krigsföringen på 
så sätt att varje enskild deltagare också 
blev en representant för nationen, var
för det också blev möjligt ställa honom 
eller henne till svars för nationens hand
lingar. 

Om den danska och svenska statens 

behandling av krigsfångar kan säga oss 
någonting om en allmän tidigmodern 
syn på nationell tillhörighet tycks det 
alltså vara att det ännu under 1700talet 
fanns en tydlig kontinuitet av medeltida 
föreställningar om banden mellan kung 
och undersåtar. 
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