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I. Bakgrund och utgångspunkter 

Denna avhandling ingår som en del i de undersökningar som ägnas militärens roll 
i sa mhället vid forskningsprojektet "Studier av den militära sektorns roll i de n sociala 
utvecklingen i Sverige 1815-1945". Syftet med avhandlingen är att studera hur den 
svenska arméunderbefalskårens fackliga strävanden växte fram. I centrum för un
dersökningen står de två organisationer som bildades under 1900-talets två första år
tionden, nämligen Svenska Underbefälets riksförbund och Svenska Furirernas riks
förbund: deras uppkomst, inre struktur och deras strävanden att föra fram och hävda 
underbefälets gemensamma intressen. 

Valet av tidsperiod kan motiveras utifrån flera utgångspunkter av vilka främst två 
här skall nämnas, dels är det av intresse att studera hur en grupp i s amhället börjar 
sin fackliga aktivitet, dels beslutades vid 1901 års riksdag om införande av allmän 
värnplikt i Sv erige samtidigt som den svenska underbefälskåren organiserades militärt 
i den s k Volontärinstitutionen. Volontärinstitutionen hade sin motsvarighet i indel
ningsverkets värvade trupper och volontärer, vilka anställdes på frivillig väg under 
en viss tidsrymd. Anledning till att år 1922 valts som slutår är att en vidare studie 
av underbefälets fackliga organisation skulle medföra en studie av problem knutna 
till försvarsbeslutet 1925: ett ämne lika stort som det här genomförda. Dessutom har 
till vissa delar denna senare period redan studerats av andra forskare, främst Hans 
Wieslander. 

Underbefälets organisationssträvanden måste också studeras utifrån det samhälle 
i vilket det växte fram. Av stor betydelse är härvidlag framförallt de förändringar 
som skedde inom krigsmakten, men även utvecklingen inom samhället i övri gt måste 
beaktas. När det gäller den inre strukturen hos organisationerna finns det anledning 
att fråga sig om den utvecklingen följde vissa mönster; mönster som liknade andra 
intresseorganisationers. Den mer utåtriktade verksamheten iform av hävdandet av 
underbefälets intressen måste ses utifrån de krav underbefälet ställde och dessa kravs 
mottagande. 

1. Forskningsläge och problemställningar 

Det svenska underbefälets fackliga verksamhet har av tidigare forskning inte upp
märksammats i någon högre utsträckning. Den ende som tidigare i e tt vetenskapligt 
sammanhang studerat underbefälet i dess egenskap av intressegrupp är Hans Wies-
lander i sin gradualavhandling "I nedrustningens tecken. Intressen och aktiviteter 
kring försvarsfrågan 1918-1925". Wieslanders huvudintresse när det gäller underbefälet 
kretsar kring deras reaktion på "de olika förslag till försvarsordningar som framfördes 
mellan åren 1923 och 1925".1 I avhandlingen förekommer också ett avsnitt, där Wies-

1 Wieslander, s. xvii. Inledningskapitlet. 
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lander behandlar - i e n allmän översikt - furirförbundets2 uppbyggnad, omfång och 
arbetssätt samt de grundläggande attityderna - såväl fackliga som politiska.3 Wieslander 
säger angående furirförbundets intressen, att de sammanföll till stor del med under
officerarnas, ty en minoritet av furirerna befordrades till underofficerare.4 Kärnpunkten 
i u nderofficerarnas och underbefälets agerande var, enligt Wieslander, att de ville höja 
sin egen sociala ställning.5 

Förutom Wieslanders arbete finns en uppsats av Annika Brickman med titeln "Mi
litary Trade Unionism in Sweden'1, framlagd vid ett symposium ägnat fackföreningar 
inom det militära.6 Uppsatsen är till sitt innehåll en översikt av de militära befälskårernas 
fackliga verksamhet i Sverige från sekelskiftet till våra dagar. 

Vid sidan av dessa verk finns några monografier över underbefälet: V. E. Schedins 
"Svenska Furirförbundet, fem år", Albin Widéns "Underbefälets historia" och "Yr
kesbefäl eller ökad värnplikt", samt jubileumsskriften "Efter 40 år. En överblick över 
volontärinstitutionens utveckling", utgiven av Försvarsväsendets Underbefälsförbund 
1941. Samtliga dessa verk ger en god överblick över underbefälets fackliga verksamhet, 
men de är samtliga skrifter i underbefälets fackliga kamp. 

I utländsk forskning har inte heller de militära befälskårernas fackliga verksamhet 
studerats i någon större utsträckning.7 

Steen Borup-Nielsen har i en uppsats "The Right to Trade Union Membership within 
the Danish Armed Forces" behandlat de danska militära fackföreningarna.8 

De danska militära fackföreningarna företer många likheter med de svenska. Mest 
slående är det faktum att de grundades vid ungefär samma tidpunkt, samt det förbud 
som rådde inom det militära att offentligt diskutera ämnen av facklig karaktär, som 
t ex lönefrågor.9 

Innebörden i 1901 års försvarsbeslut var inte bara att allmän värnplikt infördes utan 
man bibehöll det anställningssätt som varit rådande under indelningsverkets dagar 
ifråga om de värvade trupperna, nämligen anställning på kontrakt under en bestämd 
tidsperiod. Kring problemet med värvade trupper har det forskats en del - speciellt 
inom modern militärsociologisk forskning. Intresset för denna typ av forskning har 
väckts med anledning av att man i ett flertal länder börjat ifrågasätta värnpliktssystemet. 
Istället har det varit tal om att återinföra värvade trupper (volunteer army). Anledningen 

2 Furirförbundet är liktydigt med det år 1918 bildade Svenska Furirernas riksförbund, vilket 1921 
antog namnet Svenska Furirförbundet. 

3 Wieslander, s. xvii. Inledningskapitlet, kap. 5, 6 och 7. 
4 ibid., s. 196. 
5 ibid., s. 200. 
6 Brickman, Trade Unionism in Sweden. Armed Forces and Society 1976. 
7 Se dock t ex Harries-Jenkins, Trade Unions in Armed Forces. Working paper presented to 

the 1976 Congress of the British Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, Man-
deville, Syndicalism and the French Military System. Armed Forces and Society 1976 och Taylor, 
Military Unions for the United States: Justice Versus Constitutionality. Paper revised for delivery 
at the 1976 Annual Meeting of the American Political Science Association. 

8 Rapport till British Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, april 1976. Jfr även 
den av Geir Teitler skrivna artikeln om fackföreningar bland värnpliktiga i Holland. Se Teitler, 
The Succesful Case of Military Unionization in The Netherlands. Armed Forces and Society 
1976. 

9 Borup-Nielsen, s. 5. 
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till detta är bla motståndet hos den yngre generationen mot att göra värnplikt.1 

Två ledande militärsociologer Morris Janowitz och Jacques van Doorn hör till dem 
som studerat problem kring värvade arméer.2 Enligt van Doorn har tidigare försök 
att återgå till värvade trupper medfört stora svårigheter ifråga om att erhålla kvalitativt 
goda soldater och befäl i tillräckligt antal. Orsaken till detta menar van Doorn är, 
att krigsmakten genom att övergå till frivillig värvning kommer i ett konkurrens
förhållande till den civila arbetsmarknaden, där försvaret får mycket svårt att hävda 
sig. För att krigsmakten skall kunna hävda sig måste den kunna erbjuda bra ekonomiska 
villkor, anställningsförhållanden, karriärmöjligheter och pensioner. Om inte krigsmak
ten kan göra detta kommer den att under tider av full sysselsättning på den civila 
arbetsmarknaden få mycket svårt att rekrytera folk.3 

En andra konsekvens, hävdar van Doorn, är att krigsmakten genom att övergå 
till frivillig värvning riskerar att erhålla ett selektivt urval av soldater och befäl. Allmän 
värnplikt betyder det rakt motsatta, nämligen att ett genomsnitt av befolkningen kom
mer att genomgå militärutbildning. Genom frivillig värvning kommer den sociala rep
resentativiteten att förändras enär vissa segment i samhället kommer att vara mer 
lättrekryterade än andra. Bakom detta ligger en tanke att det blir de som har den 
lägsta utbildningen och de som har svårast att hävda sig på den offentliga arbets
marknaden som söker sig till det militära.4 Att det senare är rimligt att antaga visar 
bl a studier gjorda i US A, där en klar överrepresentation av färgade har kunnat skönjas.5 

En tredje konsekvens, som konkurrensen med den civila arbetsmarknaden medför 
är, att krigsmakten kommer att penetreras av värden och normer, vilka normalt finns 
i relationerna mellan parterna på den civila arbetsmarknaden. Som ett utslag av detta 
tänker sig van Doorn, att fackföreningssträvanden bland den militära personalen kom
mer att göra sig gällande.6 

Vad de två första teserna hos van Doorn beträffar, är de, som vi kommer att finna, 
välbekanta argument i debatten kring försvarsbeslutet 1901: erfarenheterna från de 
värvade trupperna var i själva verket en viktig anledning att omdana härordningen 
och de åberopades också ofta av dem som bekämpade eller kände tveksamhet inför 
härordningsförslaget. Det är snarare så, att man förvånas över hur regeringen och 
förslagets övriga talesmän anser sig kunna bortse från de varningar, som härordnings
förslagets motståndare framförde. 

Det mest intressanta blir alltså att studera bakgrunden till den åskådning och de 
åsikter, som regeringen och försvarsvännerna representerar, än motsatsen. Detta hindrar 
givetvis inte, att en undersökning av de faktiska förhållandena ifråga om värvningens 
(rekryteringens) olika svårigheter måste göras. 

Jacques van Dooms tredje tes är däremot inte lika uppenbar, eftersom krigsmaktens 
personal vid denna tidpunkt var underkastad mycket speciella bestämmelser och lagar. 
I strafflagen för krigsmakten stadgades att alla frågor, som kan betecknas som fackliga, 
var förbjudna diskussionsämnen. 

1 van Doorn, The Soldier and Social Change, s. 56. 
2 van Doorn, The Soldier and Social Change och Janowitz, Volunteer Armed Forces and Military 

Purpose. Foreign Affairs 1971/72. 
3 van Doorn, s. 57. 
4 van Doorn, s. 57. 
5 Se t ex Moskos, The American Enlisted Man, s. 108 ff och 114 ff och Janowitz & Little, Sociology 

and the Military Establishment, s. 67 f. 
6 van Doorn, s. 58. 
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Det förefaller som om den viktigaste frågan att besvara blir: Vad händer när en 
grupp, som p g a låga löner, otrygghet i anställningen och ringa framtidsutsikter är 
vad vi skulle kunna kalla "potentiell fackföreningsbildare"? Hur skall en dylik grupp 
bemästra den begränsning i rörelsefriheten som strafflagen för krigsmakten utgör? 

Eftersom den del av den svenska militära befälskåren som undersöks i denna studie 
är att jämföra med värvade trupper finns det anledning att beakta de teser som van 
Doorn fört fram. I anslutning till det första antagandet skulle följande frågor kunna 
ställas: Innebar bibehållandet av värvade trupper i volontärinstitutionens form att armén 
fick svårigheter med rekryteringen? Anpassade sig krigsmakten (staten) till de för
hållanden som rådde på den civila arbetsmarknaden genom att tillgodose underbefälets 
löner, anställningsförhållanden och karriärmöjligheter? 

När det gäller det andra antagandet kan följande fråga ställas: Finns det något som 
tyder på att volontärinstitutionens införande innebar att de som rekryterades skulle 
vara selekterade i något avseende? 

Utifrån van Dooms tredje antagande skulle följande frågor vara relevanta: Innebar 
skapandet av Volontärinstitutionen att underbefälets fackliga strävanden startade? Var 
de problem som engagerade underbefälet fackliga frågor som löner, anställningsför
hållanden och karriärmöjligheter? 

2. Intresseorganisationernas framväxt i Sverige 

Den allmänna ekonomiska och sociala bakgrunden till intresseorganisationernas fram
växt står att finna i dels industrialiseringen, vilken började omkring 1870, dels ur
baniseringen, vilken medförde stora omvälvningar som i huvudsak på tre sätt påverkade 
organisationsväsendets utveckling. För det första medförde omflyttningen av människor 
från landsbygden till städerna ett behov av nya gemenskapsformer, vilka skulle ersätta 
den gamla agrara gemenskapen. För det andra kom de breda löntagar- och konsu
mentgruppernas självklara behov, att genom samverkan hävda sina ekonomiska och 
sociala intressen gentemot arbetsgivare och privathandel. Slutligen främjade indus
trialismen föreningsväsendet inom näringslivet och drev fram organisationer av riks
omfattande karaktär. Denna process var i huvudsak avslutad vid första världskrigets 
slut.7 

Den moderna fackföreningsrörelsens början har av forskningen satts i samband med 
den period i slutet av 1800-talet, då socialdemokratin på allvar började framträda. 
Detta gäller främst arbetarorganisationerna, vilka 1898 gick samman i Landsorgani
sationen (LO). Från samma tid härstammar också arbetsgivarnas gemensamma or
ganisation Svenska arbetsgivareföreningen (SAF).8 

Bland tjänstemännen började de fackliga strävandena betydligt senare med vissa 
undantag. Genombrottet för den moderna tjänstemannarörelsen förlades av en äldre 
forskning till en tämligen sen tidpunkt: perioden from krisåren under första världs
kriget, men framför allt årtiondena från 1920-talet och framåt. Denna uppfattning 
har emellertid reviderats, då en nyare forskning genom undersökningar av samman
slutningar och föreningar under 1800-talet kunnat påvisa, att dessa båda vad gäller 

7 Se Elvander, Intresseorganisationerna i dagens Sverige, s. 24 och Heckscher, Staten och or
ganisationerna, s. 15 f. 

8 Elvander, s. 26, Lindbom, Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 
1872-1900, kap. 3 och Westerståhl, Svensk fackföreningsrörelse, s. 19 ff. 
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syfte vad gäller formerna för aktivitet har sådana karakteristika, som brukar förknippas 
med "intresseorganisationer".9 

Innan vi försöker placera in de av underbefälet bildade föreningarna i detta sam
manhang finns det skäl att vissa definitioner klargöres, som begreppen "intressegrupp 
eller intresseorganisation" och "fackförening". Begreppet intressegrupp har i d en ve
tenskapliga litteraturen definierats av ett stort antal forskare. 

Inom den statsvetenskapliga litteraturen brukar man vanligen skilja mellan eko
nomiska eller materiella intressegrupper och intressegrupper av icke-materiell natur, 
vilka bärs upp av en gemensam idé. Även en dylik distinktion kan i vissa fall vara 
problematisk, då det inte alltid går att särskilja materiella och ideella motiv från va
randra. Således kan t ex ideella föreningar sträva efter ekonomiska och politiska för
måner och ekonomiska sammanslutningar kan ha ideella inslag. Någon bestämd gräns
dragning kan därför vara svår att göra, men klassificeringen tar fasta på intressegruppens 
primära målsättning.1 För att erhålla en någorlunda lätthanterlig definition av begreppet 
"intressegrupp" används i det följande den av David Truman gjorda: "any group 
that, on the basis of one or more shared attitudes, makes certain claims upon other 
groups in the society for the establishment, maintenance, or enhancement of forms 
of behavior that are implied by the shared attitudes".2 

När det gäller den tidiga tjänstemannarörelsen liksom arbetarrörelsen har det sagts, 
att de organisationer som då bildades inte var att betrakta som fackliga i modern 
mening. Till grund för detta ligger, när det gäller den tidiga tjänstemannarörelsen, 
påståendet att organisationerna inte var riktade mot arbetsgivaren utan främst tillkomna 
för att stärka sammanhållningen inom yrkeskåren. De har därför beskrivits som yr
kessammanslutningar och inte som fackföreningar. Trots att dessa organisationer i 
många fall aktualiserade anställningsfrågor och påkallade arbetsgivarens intresse för 
dessa har man inte betraktat dem som fackföreningar.3 Denna något inkonsekventa 
behandling av begreppet fackförening fordrar att en närmare bestämning görs. Ett 
skäl för detta är att de av underbefälet bildade organisationerna - Svenska Underbefälets 
riksförbund och Svenska Furirförbundet - faller inom ramen för den gängse tolkningen. 

I den internationella litteraturen om fackföreningar har i huvudsak tre olika skolor 
utkristalliserats: den marxistiska, den neoklassiska och den västerländska.4 Skillnaden 
mellan dessa skolor ligger i d e utgångspunkter man har vid studiet av fackföreningar 
och de frågor man är intresserad av att besvara. Den marxistiska lägger tonvikten 
vid hur fackföreningarna kan påverka produktiviteten. Inom den neoklassiska skolan 
är man främst intresserad av hur fackföreningarna kan påverka priser, anställningsnivån 
m m. Den västerländska försöker förklara arbetarnas beteende över tiden med ut

9 Back, Sammanslutningarnas roll i politiken 1870-1910. Jfr även översikt över forskningsläget 
hos Elvander, andra uppl., s. 23 ff. I Elvanders arbete sid 30 not 17 antyds möjligheten att 
ett mer inträngande studium av tjänstemannaorganisationer, framför allt sådana, kommer att 
kunna visa på facklig aktivitet och "moderna" metoder för påtryckningsverksamhet hos dylika 
föreningar redan under 1800-talet. Riktigheten av detta antagande har till fullo belagts av Wes-
terhult, Underdåniga påtryckningar. 

1 Se Åberg, Förening och politik, s. 22 och där anförd litteratur. 
2 Truman, The Governmental Process, s. 33. 
3 Elvander, s. 30 och Sandberg, Tjänstemannarörelsen, s. 29 f. Jfr Bain, The Employers' Role 

in the Growth of White-Collor Unionism, s. 256. 
4 Se Perlman, Theories of the Labor Movement, IESS 8 och där anförd litteratur. 
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gångspunkt från olika frågeställningar som t ex: Varför bildas fackföreningar? Vilka 
mål har de? etc. 

Till den senare kategorin forskare hör bl a makarna Webb. I sitt klassiska arbete 
om fackföreningsrörelsens historia i England har makarna Webb definierat begreppet 
fackförening som "a continuous association of wage-earners for the purpose of main
taining or improving the conditions of their working life".5 Webbs definition avser 
fackföreningar av kroppsarbetare, men behöver nödvändigtvis inte strikt tolkas så. 
Det centrala i Webbs' definition är att organisationen inte är tillfällig och att den 
består av lönearbetare. Syftet med organisationen är att upprätthålla eller förbättra 
arbetsförhållandena för dem som ingår i denna. 

Tage Lindbom har i sitt arbete om den svenska fackföreningsrörelsens tidigare historia 
ansett den Webbska definitionen som otillfredsställande, då den inte anger organi
sationsformen. Även angående fackföreningarnas syfte ställer sig Lindbom kritisk.6 

I det senare fallet har Lindbom stöd i nyare engelsk forskning.7 

Huvuduppgiften är visserligen som makarna Webb sagt, att bibehålla eller förbättra 
arbetsvillkoren, men enligt Lindbom finns det även andra uppgifter av politisk och 
kulturell art. Till och med förekommer det självverksamhet i olika former, som ar
betslöshetsunderstöd, sjukkasseverksamhet etc. Dessutom bör enligt Lindbom andra 
löntagargrupper, som inte utför kroppsarbete också kunna räknas till den fackliga rö
relsen.8 

Mot bakgrund av den kritik Lindbom riktar mot den Webbska definitionen ställer 
han upp en egen definition på vad som karakteriserar en fackförening: "med fack
förening menas lokala, demokratiska organiserade sammanslutningar av löntagare inom 
ett yrke, närbesläktade yrken, en industri, industrigren eller företag, med uppgift att 
i f örsta hand tillvarataga de anställdas med ställningen i a rbetet förenade intressen".9 

Den Lindbomska definitionen skiljer sig på några punkter från den Webbska, dock 
utan att utesluta den i det att Lindbom betonar att organisationen är lokal och de
mokratisk. I sitt arbete om den tidigare arbetarfackföreningsrörelsen har Lindbom till 
skillnad från dem som studerat de tidigaste tjänstemannaorganisationerna inte uteslutit 
de sammanslutningar där frågor om arbetarnas arbetsvillkor intog en underordnad 
ställning i föreningens verksamhet. Orsaken till detta ställningstagande är att dessa 
föreningar trots allt tillvaratog arbetarnas gemensamma intressen.1 

Det finns mellan den tidigare fackförenings- och tjänstemannarörelsen många ge
mensamma drag, som gör att man mycket väl kan passa in Lindboms definition på 
den senare, som nedan kommer att framgå. 

Efter denna begreppsgenomgång skall vi återgå till underbefälets plats i organisa
tionernas framväxt och utveckling. Sett mot den tidigare skisserade bakgrunden ter 
sig organiserandet 1908 av Svenska Underbefälets riksförbund inte exceptionellt tidigt; 
det finns också åtskilliga paralleller mellan detta förbund och det organisationsväsende 
från 1800-talet, som skildras i Backs och Westerhults arbeten. Så är t ex som nedan 

5 Webb & Webb, The History of Trade Unionism, s. 1. Jfr Flanders, What are Trade Unions 
for?, s. 19 f. 

6 Lindbom, s. 9 ff. 
7 Se t ex May, Trade Unions and Pressure Group Politics, s. 11 f. 
8 Lindbom, s. 10. 
9 ibid. 
1 ibid., s. 12. 
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(s. 44 ff) kommer att framgå, själva förutsättningen för underbefälsförbundets existens 
- rätten att överhuvudtaget bilda förening - resultat av den liberalismens kamp för 
föreningsfrihet, vilken av Back framhävs som en så viktig förutsättning för det Svenska 
organisationsväsendet omkring 1870.2 Inte mindre påtagligt är likheten mellan un
derbefälsförbundets i stadgar och program uttalade syften och motsvarande målsättningar 
hos de föreningar av landstatstjänstemän, vilka Westerhult behandlar. Nödvändigheten 
att ange "allmännyttiga", ,,fosterländska,, skäl för föreningsverksamheten framträder 
mycket markant i underbefälsförbundets stadgar och programuttalanden (se nedan 
s. 42) känslan av det opassande i att en statligt anställd angav "privatintressen" framför 
sin, i att en förening av statligt anställda diskuterade något annat än frågor rörande 
"det allmänna", "fosterlandet" återfinns också i landstatstjänstemännens föreningspro
gram.3 

Också önskemålet om socialt anseende, om att höja kårens ställning både ifråga 
om medlemmarnas "intelligens och vetande" och ifråga om dess anseende utåt (SUbR:s 
stadgar § 3; jfr Westerhult, s. 156 0 är ett inslag i programmen både för underbefälet 
och för landstatsföreningarna. 

Denna betoning av icke-materiella, icke-privata intressen, vilken delvis beslöjar ka
raktären av egentlig "fackförening", är emellertid, som Westerhult också påpekar,4 

inte specifik för just de statligt anställda utan ett tidstypiskt drag i den tidiga fack
föreningsrörelsen överhuvudtaget.5 Önskan att bevisa för arbetsgivaren sin icke
kontroversiella önskan - mot strejk respektive mot antimilitarism etc. 

Man kan i själva verket inte parallellisera underbefälets förening med vare sig de 
övrigt statligt anställdas föreningar eller arbetar/hantverkarföreningar. Underbefälet 
står "mittemellan" p g a att de är 1) statligt anställda 2) s ocialt sett av "underklass
karaktär" 3) i en mycket speciell situation pga nödvändigheten att ta hänsyn till 
strafflagen för krigsmakten §81, som innehöll förbud mot att offentligen diskutera 
frågor av "facklig" karaktär. Den enda egentliga parallellen ifråga om denna hårda 
inskränkning av rörelsefrihet är lantarbetarnas beroende av tjänstehjonsstadgan.6 

3. Militär organisation 

De flesta samhällen har någon form av militär organisation, där militären eller det 
militära utåt sett utgör en kollektiv enhet.7 Till skillnad från andra kollektiva enheter, 
som t ex partier, fackföreningar och ideella föreningar, är inte försvarsmaktens lojalitet 
eller strävan i hu vudsak riktad mot att förbättra eller verka för de i ko llektivet ingående 
medlemmarna. Dess lojalitet är istället knuten till staten. Teoretiskt kan man dock 
tänka sig att vid t ex en militär statskupp försvinner lojaliteten vid själva kuppögon
blicket, men efter detta är militärens lojalitet åter knuten till staten. 

Den lojalitet som det militära kollektivet har gentemot staten kan emellertid rubbas 

2 Back, s. 27 ff. 
3 Westerhult, s. 66 f, 126, 156 och passim. 
4 Westerhult, s. 156. 
5 Jfr Westerståhl, s. 26. 
6 Angående lantarbetarna hänvisas till Back, En klass i uppbrott och Johansson, Lantarbetarna 

i Uppland 1918-1930. 
7 Almond & Powell för i s in indelning av olika intressegruppstyper försvarsmakten till gruppen 

institutionella intressegrupper. Se Almond & Powell, Comparative Politics, s. 77. 
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om det inom det militära systemet bildas fackföreningar, vars främsta syfte är att 
tillgodose de egna medlemmarnas intressen i form av förbättrade ekonomiska och 
sociala förhållanden. 

En annan betydelsefull skillnad mellan å ena sidan krigsmaktens organisation och 
å andra sidan organisationer av ovan nämnda slag är dess inre struktur. Principiellt 
finns i or ganisationer som partier, fackföreningar och ideella föreningar ingen skillnad 
mellan medlemmarnas inflytande. Dessa organisationer har i princip ingen hierarkisk 
uppbyggnad. I praktiken kommer det ofta att utkristalliseras ett elitskikt i form av 
organisationens ledning, den process som Robert Michels har kallat "den järnhårda 
oligarkilagen,\8 

Med krigsmaktens organisation är det tvärtom. Det fundamentala i krigsmaktens 
organisation är den hierarkiska uppbyggnaden, där varje individ har sin bestämda 
plats i organisationen med hänsyn till den roll eller befattning han innehar. Krigs
maktens sociala struktur har utifrån detta ofta jämförts med den sociala struktur som 
finns i samhället i övrigt. Bernhard Barber har karakteriserat den sociala strukturen 
inom det militära systemet: 'Those who hold high positions are ranked high in the 
system of stratification in nearly all societies today; those who hold middling military 
rank have middling stratificational rank; those who hold low military rank have a 
low stratificational position".9 

De lägsta befälskategorierna inom försvarsmakten var bland de tjänstemannagrupper 

Figur 1. Befdlskårernas relation i det militära systemet 

uo 

1 

4 UB uo 

1 

UB 

A B 
As= social och yrkesmässig relation 
B= social rekrytering 
0= officerare 
U0= underofficerare 
UB= underbefäl 

Michels, Political Parties, passim. 
9 Barber, Social stratification, s. 35. 
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som tidigast organiserade sig - underofficerarna 1907 och underbefälet 1908. Offi
cerskåren organiserade sig först 1932 i det då bildade Svenska Officersförbundet.1 

Emellertid hade såväl underofficerarna som underbefälet flera beröringspunkter med 
arbetarna inom industri och jordbruk. För det första var rekryteringsbasen för de lägre 
befälskårerna, till skillnad från många andra tjänstemannagrupper, de lägre samhälls
klasserna. För det andra intog båda de lägre befälskårerna och arbetarna inom industri 
och jordbruk en inom respektive system underordnad ställning. Enkelt uttryckt skulle 
man kunna säga att dessa två grupper hade dels den sociala ställningen dels den 
sociala rekryteringsbasen gemensam. 

Det är med utgångspunkt från dessa förhållanden som vi skall se de tidiga or
ganisationssträvandena hos underbefälet. När det gäller de rent fackliga frågorna präglas 
de givetvis av det egna systemets karaktär, där i detta fall relationen mellan officerskåren 
och de lägre befälskårerna hade avgörande betydelse. Denna relation åskådliggörs i 
figur 1. 

Som framgår av figuren var underofficerare och underbefäl helt utestängda från 
officerskåren. För en liten del av underbefälet fanns det en möjlighet att avancera 
till underofficer och därmed också förbättra sin yrkesmässiga och sociala position. 
När det gällde den sociala rekryteringen rekryterades underofficerskåren ur under
befälskåren, medan officerskåren rekryterades efter helt andra kriterier och ur helt 
andra samhällsklasser.2 

Genom den struktur som det militära systemet hade i bör jan av detta sekel förefaller 
det rimligt att antaga, att de två ovan nämnda relationerna måste ha utgjort ett kon-
fliktskapande moment, där de lägre befälskårerna stod mot officerskåren. Där de som 
önskade en demokratisering av försvaret stod mot dem som ville behålla systemet 
som det var. 

En öppen konflikt mellan dessa intressen kunde givetvis utlösas om de lägre be
fälskårerna organiserade sig fackligt och ställde krav på förändringar, som kunde rubba 
de ovan nämnda relationerna, dels den sociala och yrkesmässiga dels den sociala re
kryteringen.3 

1 Carlsson, Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866, s. 123. 
2 Den internationella litteraturen som rör befälskårernas rekrytering är mycket omfattande. En 

överblick av denna litteratur ges i Abrahamsson, Militärer, makt och politik, s. 197 ff. När 
det gäller rekryteringen till de svenska befälskårerna se t ex Abrahamsson, s. 58, Carlsson, 
Ståndssamhälle och ståndspersoner, kap. V, Croner, Tjänstemannakåren i det moderna samhället, 
s. 321, Husen, Stammanskapet - en elitgrupp (SvT 1943) och dens., Utredning angående det 
fast anställda manskapet (SOU 1944:38). 

3 När det gäller underofficerskårens organisationer se t ex Josephson, Svenska underofficersför
bundet, Josephson & Schultz, Svenska underofficerarnas historia I och Schedin, Svenska un
derofficersförbundet 1907-1957. 
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II. Den svenska arméns organisation omedelbart 
före den allmänna värnpliktens införande 

1. Arméns beståndsdelar 

Den svenska arméorganisationens huvudbeståndsdelar var vid sekelskiftet den indelta 
armén, de värvade trupperna och beväringen eller de värnpliktiga. Den indelta armén, 
som var den största komponenten i arméorganisationen, omfattade nästan samtliga 
infanteriregementen samt flertalet kavalleriregementen. De värvade trupperna utgjor
des av Svea och Göta livgarde, Värmlands fältjägarkår, Livgardet till häst, Kronprinsens 
husarregemente, ingeniörtrupperna, artilleriet och trängtrupperna.1 Beväringen eller 
de värnpliktiga utgjorde c:a 25 000 man årligen. 

2. Den fast anställda personalen år 1900 

Antalet stater för den fast anställda personalen - officerare, underofficerare och manskap 
- uppgick år 1900 till 36 784 stater. Av dessa avsåg 1 947 officerare, 1 780 underofficerare 
och 33 057 manskap. I manskapet inkluderades såväl underbefäl som meniga. Per
sonalens fördelning mellan den indelta armén och de värvade trupperna var ungefär 
i s torleksordningen 2:1.2 Inom infanteriet, som var det största truppslaget, fanns det 
1 220 officerare, 1 133 underofficerare och 23 792 man, vid kavalleriet 232 officerare, 
210 underofficerare och 4 615 man, vid artilleriet 303 officerare, 255 underofficerare 
och 3 307 man, vid ingeniörtrupperna 44 officerare, 34 underofficerare och 821 man 
samt vid trängtrupperna 66 officerare, 124 underofficerare och 522 man.3 Verkligheten 
bakom dessa siffror var emellertid annorlunda, ty antalet vakanser var betydande. 
Det gjorde sig främst gällande inom manskapsgraderna. Vakanserna var en följd av 
att man vakantsatte vissa nummer på varje kompani eller motsvarande av ekonomiska 
skäl eller p g a svårigheter med rekryteringen. 

3. Manskapets utbildning och vapenövning under 1800-talets sista år 

De indelta soldaternas övningstid var i allmänhet sammanlagt 150 dagar (vid kavalleriet 
175), vilken fullgjordes under de två första åren, varefter tillkom det årliga regements
mötet om 22 dagar (vid kavalleriet 23 dagar).4 Vissa år kunde emellertid mötena vara 
kortare eller helt inställas. 

1 Några regementen intog en mellanställning mellan indelta och värvade som t ex Skånska hu
sarregementet, Skånska dragonregementet och Norrlands dragonregemente. I militär statistik 
redovisas dessa till de indelta före 1896 och efter denna tidpunkt dubbelföres de. Se KVT 1890 
s. 288 och KVT 1901, s. 422 f och 428 f. 

2 Se bilaga 1. 
3 Nordensvan & Krusenstierna, Handbok för arméns befäl, s. 106 ff och Underdånigt förslag 

till ny härordning . . bil. 10, 18, 30, 40 och 47. 
4 Generalorder (g.o.) 100/1899. I Samling av författningar... 1899. 
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Rekryt- och regementsmötet fullgjordes under perioden maj-september.5 Förutom 
dessa möten kunde den indelte soldaten kommenderas till fångbevakning, befäls- och 
skarpskyttemöten. Dessutom kommenderades ett fåtal soldater till underbefälsskolor, 
vars längd uppgick till 4 månader.6 Under den övriga tiden av året var de indelta 
soldaterna fria från militärtjänstgöring och kunde ägna sig åt någon annan syssel
sättning, vanligtvis skötsel av det egna soldattorpet. 

Vid de värvade regementena, som till skillnad från de indelta var förlagda i ka serner, 
var tjänsten mer omfattande. Det egentliga utbildningsarbetet var dock, liksom vid 
de indelta regementena, förlagt till sommarmånaderna. Det var vid de värvade trup
perna som vakanserna var mest påtagliga och därtill kom att manskapet tidvis var 
av dålig kvalitet. Som exempel på det värvade manskapets dåliga kvalitet har anförts 
den höga andel som varje år avskedades på grund av brott eller disciplinförseelser.7 

Vid de norrländska infanteriregementena, Gotlands infanteriregemente samt Hal
lands och Blekinge bataljon fanns s k fasta volontäranställningar. Volontärerna rek
ryterades på frivillig väg. Anställningstiden var till en början 3 år med möjlighet 
till förlängning. För den som var obefordrad var anställningstiden begränsad till det 
år han fyllde 28 år. En till korpral eller vicekorpral befordrad volontär fick kvarstå 
i t jänst till det år han fyllde 45 år eller innehade 25 tjänsteår. Syftet med tillskapandet 
av de fasta volontäranställningarna vid vissa av de indelta regementena var att man 
från statsmaktens sida ville säkra tillgången på underbefälsämnen.8 

4. Kritiken av arméorganisationen 

Kraven på en omorganisation av den svenska krigsmakten började växa sig allt starkare 
efter tvåkammarriksdagens inrättande. För tvåkammarriksdagen kom från begynnelsen 
försvarsfrågan att intaga en framskjuten plats i riksdagsarbetet. Den indelta armén, 
som var lantförsvarets grundstomme, började ifrågasättas. Kritiken av den svenska 
försvarsorganisationen hade fått näring genom de krig som utkämpats på kontinenten 
under 1860-talet och början av 1870-talet, som dansk-tyska och preussisk-österrikiska 
krigen samt fransk-tyska kriget 1870-1871. Krigen visade vilka krav som ställdes på 
en modern armé både vad det gällde beväpning, manskapstillgång och organisation. 
Vad som främst attraherade förespråkarna för en omorganisation av det svenska lant-
försvaret var tanken på allmän värnplikt. 

5. Den indelta armén 
Studerar man kritiken av indelningsverket var det främst dess militära användbarhet 
och dess sociala förhållanden som ifrågasattes. Det var i huvudsak fyra olägenheter 
som vidhäftade den indelta armén. Varje nyrekrytering av manskap innebar ökade 

5 G.o. 102/1900. I Samling av författningar... 1900. 
6 Nordensvan & Krusenstierna, s. 122 f och 128 f. 
7 Hultqvist, Försvar och skatter. Studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen 

till kompromissen 1873, s. 20, KVT 1890, s. 288 f, Nordensvan, Krigsväsendet och den militära 
uppfattningen i Sverige under de femtio åren 1860-1910, s. 176 och Widén, s. 206 ff. 

8 Kungl. brev 31 december 1892. I S amlingar och författningar. . . 1892 och Nordensvan & Kru
senstierna, s. 50 f. 
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utgifter för rust- och rotehållarna, vilket gjorde att det låg i d eras intresse att behålla 
soldaterna i tjänst så lång tid som möjligt. Detta påverkade i sin tur härens fältduglighet. 
Vid det indelta infanteriet var år 1875 c:a 32 % av manskapet över 40 år. Medelåldern 
för den indelta arméns manskap var mycket högre än för de värvade trupperna. 

Tabell 1. Medelåldern på manskapet inom armén 1860, 1870 och 1875 

1860 1870 1875 
år år år 

Indelta armén 35,2 35,1 34,7 
Indelta infanteriet 35,4 35,2 35,0 
Indelta kavalleriet 33,8 34,8 33,3 
Värvade trupperna 22,8 28,2 26,3 
Totalt 33,8 33,7 32,7 

Källa: KVT 1876, s. 142. 

Som framgår av tabellen var medelåldern hos manskapet inom den indelta armén 
c:a 7 år högre än inom de värvade trupperna. Inom den indelta armén var medelåldern 
inom infanteriet högre än inom kavalleriet. Även inom officersgraderna var medelåldern 
för den indelta armén högre än för de värvade trupperna.9 Till dem som kritiserade 
den indelta armén för att den utgjordes av alltför gamla soldater och officerare fram
fördes ofta motargumentet, att den höga åldern inom den indelta stammen bara var 
en fördel, enär detta förde med sig sådana egenskaper som lugn, stadga och säkerhet. 

Tilltron och beundran för gamla soldater var vid denna tid vanlig inte bara i Sve rige 
utan även i andra länder.1 

Tabell 2. Medelåldern inom kaptens- och ryttmästargraderna 1860, 1875, 1882 och 1888. 

1860 1875 1882 1888 
år år år år 

Infanteriet 45,1 45,6 43,4 46,0 
Infanteriet indelta 42,9 45,0 43,2 45,1 
Infanteriet värvade 40,7 44,4 43,0 44,2 
Armén 44,8 44,4 42,7 45,2 

Källa: KVT 1888, s. 273 f. 

Ett annat problem, som stod i di rekt samband med den höga åldern hos soldaterna 
och den långa tjänstetiden, var att de soldater som innehade torp bands vid dem 
under så lång tid, att när de sedan tjänat ut och var tvingade att lämna torpen blev 
de ofta hänvisade till fattigvården.2 

Ett tredje problem var bristen på underbefäl. Vid en mobilisering skulle man om 

9 KVT 1888, s. 272 ff och 284 ff. 
1 Nordensvan, s. 4. 
2 Hultqvist, s. 187. 
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antalet värnpliktiga årsklasser utökades vara tvungen att ta i anspråk en stor del av 
de indelta soldaterna för befalsuppgifter. För kritikerna av indelningsverket framstod 
detta som olämpligt.3 

Den fjärde olägenheten gällde den indelte soldatens övningstid, vilken ansågs alltför 
kort. En förutsättning för att den indelte soldaten skulle kunna tilldelas mer kva
lificerade uppgifter var att övningstiden ökades. En ökning av övningstiden skulle 
emellertid drabba både den indelte soldaten, i form av längre tids frånvaro från torpet 
under sommarmånaderna - den intensivaste perioden i jordbruket - och rust- och 
rotehållarna, som var ålagda att bistå vid torpets skötsel.4 

6. Den värvade stamtruppen 

Även den värvade truppen utsattes för kritiska omdömen. När det gällde denna del 
av lantförsvaret framstod två orsaker som speciellt ogynnsamma. Den värvade stam
truppen - manskapet - ansågs för kostnadskrävande samt svårrekryterad. 

Vid 1870-talets början visade det sig, att när man skulle återbesätta tidigare va-
kantsatta stater - 20 stycken vid varje kompani, skvadron och batteri -, var det omöjligt 
att göra detta fastän städjan var 30 kronor. Genom riksdagsbeslut 1874 höjdes lönen 

Tabell 3. Vakanserna vid de värvade trupperna 1898, 1899 och 1900 

Truppförband 
1898 
% 

1899 
% 

1900 
% 

Svea livgarde 9,1 17,9 14,8 
Göta livgarde 1,8 8,2 12,1 
Värmlands fältjägarkår 3,8 15,7 29,6 
Livgardet till häst 5,7 4,7 0,6 
Kronprinsens husarregemente 4,7 5,3 0,4 
Första Svea artilleriregemente 5,7 5,3 3,4 
Första Göta artilleriregemente 3,0 11,8 15,5 
Wendes artilleriregemente 5,4 3,1 1,4 
Norrlands artilleriregemente 7,8 7,6 6,9 
Andra Svea artilleriregemente 6,7 8,3 3,7 
Andra Göta artilleriregemente 16,4 21,5 19,9 
Gotlands artillerikår 2,0 2,0 4,8 
Vaxholms artillerikår 10,4 5,4 20,3 
Karlsborgs artillerikår 3,6 15,5 16,4 
Svea ingeniörbataljon 11,7 19,4 24,5 
Göta ingeniörbataljon 12,2 18,7 16,4 
Svea trängbataljon 27,0 45,4 49,4 
Göta trängbataljon 21,8 32,1 44,8 
Norrlands trängbataljon 39,0 35,6 45,9 
Wendes trängbataljon 36,7 40,2 20,7 

Källa: Underdånigt förslag till ny härordning.. ., bilaga 2. 

3 ibid., s. 188. 
4 ibid., s. 189 f. 
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för det värvade manskapet, vilket tillfälligt avhjälpte svårigheterna med rekryteringen.5 

För tioårsperioden 1865-1875 var avgången bland de värvade betydligt större än vid 
de indelta förbanden. Medeltalet avgångna vid de värvade trupperna var 14,4 96 mot 
4,7 96 vid de indelta.6 Åren närmast sekelskiftet visar att svårigheterna var betydande 
ifråga om rekryteringen till den värvade armén. 

Som framgår av tabell 3 var vakanserna vid de värvade trupperna procentuellt störst 
vid ingeniör- och trängtrupperna och minst vid kavalleriet. 

Medeltalet vakanser för de värvade trupperna år 1900 var c:a 17,5 96, vilket innebar 
att var sjätte manskapsbeställning var vakant. Studerar man närmare avgången inom 
manskapsgraderna, det antal som varje år slutade sin militära anställning, så ökade 
den oavbrutet under perioden 1860-1900 med undantag för några år.7 Under den första 
tidsperioden 1860-1870 avgick i medeltal 11-16 96 varje år. Åren 1871-1880 avgick 
i me deltal 13-19 96,1881-1890 20-25 96 sam t 1891-1900 23-31 96. Den stora avgången 
följdes inte alltid av en motsvarande nyrekrytering, vilket medförde betydande vakanser 
vissa år, trots att vissa nummer medvetet vakantsattes på grund av penningbrist. 

I d en kritik som riktades mot de härordningar som föregick 1901 års försvarsbeslut 
är det påfallande hur många brister de hade. Kritiken riktade sig inte enbart mot 
den indelta armén utan i nästan lika hög grad mot den värvade. 

Kritiken mot den indelta armén kan sammanfattas i fyra punkter: 1) Nyrekryteringen 
av manskap var för dyrbar, 2) soldaterna var för gamla, 3) härens fältduglighet var 
dålig, 4) övningstiden var för kort, befälsbrist, och sociala missförhållanden. 

Den värvade stamtruppens olägenheter, som de bedömdes av kritikerna, kan sam
manfattas i föl jande punkter: 1) Stamtruppen kostade staten för mycket, 2) betydande 
svårigheter att upprätthålla den värvade stamtruppens numerär. 

7. Försvarsbeslutet 1901 

I juli 1900 uppdrog dåvarande lantförsvarsministern Jesper Crusebjörn åt generalstabs
chefen Axel Rappe att utarbeta ett förslag till ny härordning. Tyngdpunkten i fö rslaget 
skulle utgöras av en utökning av den allmänna värnplikten. Istället skulle indelnings
verket helt avvecklas (inbegripet de värvade förbanden). 

8. Generalstabens förslag 

Generalstabens chef Axel Rappe kunde den 13 november 1900 presentera ett förslag, 
vari föreslogs en utökning av värnpliktstiden från 90 till 365 dagar samt indelnings
verkets avskaffande. Dessutom skulle det vid varje regemente anställas volontärer 
för "att kunna rekrytera befälet och giva special vapnen nödig stadga".8 

Bibehållandet av stamtruppen - i detta fall manskapet - behövdes enligt general
staben, därför att de värnpliktigas övningstid var alltför kort och därav följde att 
den värnpliktiges färdigheter var otillräckliga.9 Stamtruppens styrka kunde endast mins

5 Nordensvan, s. 70. 
6 KVT 1876, s. 144. 
7 Se bilaga 2. 
8 Underdånigt förslag till ny härordning . . . s. IV. 
9 ibid., s. 14. 
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kas under förutsättning att de värnpliktigas övningstid utökades.1 Vid infanteriet be
hövdes enligt generalstabens förslag en övningstid av minst 8 månader för att stam
truppen till huvudsaklig del kunde avskaffas.2 Den princip som framlades i generalstabens 
förslag, att det förelåg ett samband mellan å ena sidan övningstidens längd och å 
andra sidan storleken av den fastställda manskapsstyrkan, var grundläggande. 

Det fast anställda manskapet tänkte man sig rekryterat ur de värnpliktigas led, men 
eftersom detta tillvägagångssätt var en osäker väg, ville man hålla vägen öppen, att 
genom frivilligt avtal förmå ungdomar att taga fast anställning. "Helt visst vore det 
önskvärt, att denna personal (volontärerna) kunde helt och hållet påräknas utgå ur 
de värnpliktiges led, dvs att erforderligt antal värnpliktige komme att efter under
gången rekrytutbildning (den första tjänstgöringen) taga fast anställning såsom vo-
lontärer. Då emellertid detta icke kan med fullständig visshet beräknas, torde för
siktigheten bjuda, att man bibehåller den utvägen öppen att genom frivilligt avtal 
förmå unga män att, innan de inträtt i värnpliktsåldern . . . ikläda sig förpliktelsen 
att tjäna en viss för deras utbildning till underbefäl tillräcklig tid, och på detta sätt 
fullständiga det behövliga antalet".3 

Styrkan av det fast anställda manskapet beräknades uppgå till 190 man vid varje 
infanteriregemente, vid artilleriet 330 man, vid kavalleriet 292 man, vid ingeniör-
trupperna 231 man samt vid trängtrupperna 94 man.4 

9. Propositionen till 1901 års riksdag 

Den 18 januari 1901 kunde regeringen von Otter (h) framlägga en proposition om 
ny härordning, vilken i stort byggde på det av generalstaben avgivna förslaget. 

10. Volontärinstitutionens syfte och organisation 

I propositionen utsädes att syftet med Volontärinstitutionen var dels att försvarsmakten 
skulle innehålla en fast anställd kader av volontärer ur vilken de bästa skulle befordras 
till underbefäl, dels för "att giva specialvapnen nödig stadga".5 Enligt propositionen 
skulle antalet fast anställt manskap uppgå till c:a 27 000 man sex år efter härordningens 
genomförande och efter tolv år till c:a 13 800 man. Minskningen skulle åstadkommas 
genom att de kvarvarande indelta soldaterna utgick ur organisationen.6 före härord

1 ibid., s. 15. 
2 ibid., s. 16. 
3 ibid., s. 33 f. 
4 Beräkningarna av manskapsstyrkan avser ett normalregemente. När det gäller ingeniörtrupperna 

avses Svea och Göta ingeniörkår. Vid infanteriet var följande regementen undantagna: Svea 
och Göta livgarde, Karlskrona och Vaxholms grenadjärregementen samt Gotlands infanteri
regemente. Vid kavalleriet var följande regementen undantagna: Skånska husarregementet och 
Skånska dragonregementet. Vid artilleriet undantogs följande regementen: Wendes artillerire
gemente, Positionsartilleriregementet och artillerkårerna i Karlsborg och Boden samt artillerikåren 
på Gotland. Dessa ovannämnda regementen eller kårer hade antingen en större eller mindre 
styrka manskap. Se Underdånigt förslag till ny härordning . . ., s. 30 ff, 42, 54, 64 ff och 
70 f. 

5 Prop nr 2 1901, s. 22 och 44. Jfr not 8 ovan s. 20. 
6 ibid., s. 106 f. 
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ningsbeslutet uppgick den totala manskapsstyrkan till c:a 33 000 man. Av dessa var 
c:a 11000 värvade.7 

När beräkningarna gjordes på antalet volontärer vid varje truppslag, tog man i be
aktande att det vid vissa truppslag skulle finnas en fast anställd styrka av volontärer 
utöver dem som erfordrades för rekryteringen till underbefälet. Sådant var fallet vid 
t ex kavalleriet, fältartilleriet och fältingeniörtrupperna, men inte vid infanteriet.8 I 
propositionen stadgades vidare att allt underbefäl av manskapsklassen skulle kontrakt-
anställas under ön första period av 2, 3 eller 4 år.9 Minimiåldern för att bli antagen 
som volontär var satt till 17 år.1 

Kontraktet kunde förlängas efter den första anställningstidens utgång s k rekapi
tulation - med 1 till 2 år i taget. Kontraktet kunde emellertid inte förlängas längre 
än till 28 års ålder för obefordrad volontär eller 6 tjänsteår. För befordrad volontär 
var gränsen satt till 32 års ålder. 

Eftersom anställningstiden var begränsad kunde man befara att detta förhållande 
skulle inverka menligt på rekryteringen. Problemet hade uppmärksammats i gene
ralstabens förslag, där det sades "att det med hänsyn till rekryteringen av ett 
gott och dugligt underbefäl helt visst skulle vara ändamålsenligt, om vid avskedet 
underbefälet, i så stor utsträckning som möjligt kunde erhålla lämplig civil anställ
ning".2 I generalstabsförslaget hade vidare framhållits att "De brister, som vidlåta 
en medelst frivilligt avtal uppsatt trupp, kunna aldrig fullständigt hävas, enär denna 
grund för anskaffning av krigsfolk alltid är mer eller mindre otillförlitlig, men de 
kunna till en viss grad avhjälpas: genom ökade avlöningsförmåner, genom att bestämma 
högre anställningsålder såsom villkor för anställning".3 Uttalandet i generalstabens 
förslag antyder att man inom generalstaben fruktade att om inte förmånerna inom 
stamskoleutbildningen var tillräckligt goda, skulle försvaret komma att rekrytera kva
litativt sämre volontärer. 

I Kungl. Maj:ts förslag betonades att det inte skulle uppstå några problem med 
rekryteringen. Skälen till detta var att rekryteringen skulle ske ur de värnpliktigas 
led, den utsträckta övningstidens längd, de förbättrade avlöningsförmånerna samt de 
utökade befordringsmöjligheterna för volontärerna.4 Den skepsis som framkom i ge
neralstabens förslag angående rekryteringen ur de värnpliktigas led framträder inte 
i K ungl. Maj.ts förslag.5 På några ställen framkommer dock i pro positionen vissa tvivel. 
Det sägs bland annat att man "icke med fullkomlig visshet" kan uttala sig angående 
möjligheterna att rekrytera ur de värnpliktigas led, men mot bakgrund av de ovan 
anförda skälen torde det bli lättare att anskaffa volontärer.6 I samband med korpral
utbildningens utformning framhölls det också att den borde innehålla utbildning i 
allmännyttiga ämnen som läsning, skrivning och räkning. Det skulle enligt Kungl. 
Maj:ts förslag underlätta för manskapet att erhålla en civil anställning efter avskedet 

7 Nordensvan & Krusenstierna, s. 106 ff. 
8 Prop nr 2 1901, s. 36. 
9 Anställningstiden bestämdes av vederbörande regementschef. 
1 Volontären måste under det första anställningsåret fylla 18 år. 
2 Underdånigt förslag till ny härordning .. . s. 34. 
3 ibid., s. 15. 
4 Prop nr 2 1901, s. 119. 
5Jfr Underdånigt förslag till ny härordning..., s. 15. 
6 Prop nr 2 1901, s. 119. 
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och det skulle påverka rekryteringen i positiv riktning.7. Kungl. Maj:ts förslag ansågs 
också det dittills använda systemet med värvare förlegat.8 

11. Riksdagsdebatten 

Innan en närmare analys göres av riksdagens syn på Volontärinstitutionen skall kort 
redovisas riksdagens uppfattning om det nya härodningsförslaget i stort. 

När frågan kom upp i r iksdagen hade man att vänta ett hårt motstånd. Andra kam
marens största parti - lantmannapartiet - var av hävd sparsamma i f råga om militära 
anslag och rädda för en ökning av värnpliktstiden. Detta var ett arv som lantman
napartiet hade från det gamla bondeståndet. Det fanns emellertid bland lantman
napartiets ledamöter de som var övertygade om nödvändigheten av en omorganisation 
av försvaret.9 

Även inom det liberala samlingspartiet - bildat vid 1900 års riksdag - var åsikterna 
delade. Bland liberala samlingspartiets ledamöter höjdes röster för en sammankoppling 
av försvars- och rösträttsfrågorna. Bakom dessa idéer stod främst partichefen Sixten 
von Friesen. Tanken var att man genom samarbete med förstakammarhögern skulle 
få igenom en ettårig värnplikt samt en rösträttsreform. Sixten von Friesen fick emellertid 
riksdagsgruppen emot sig. Den senare yrkade på avslag.1 

Debatten kring härordningsförslaget kom att bli mycket intensiv och varade i an dra 
kammaren i f em dagar. I särskilda utskottets förslag hade en minskning av de värn
pliktigas övningstid gjorts i för hållande till regeringspropositionen, vilken lantförsvars-
ministern beklagade. Denne ansåg emellertid trots detta att regeringen kunde godtaga 
särskilda utskottet förslag.2 Övningstiden hade av särskilda utskottet minskats från 
365 till 240 dagar.3 

Första kammaren biföll som väntat särskilda utskottets förslag. I andra kammaren 
var emellertid utgången oviss in i det sista. Liberala samlingspartiets von Friesen krävde 
- i samband med diskussionen kring särskilda utskottets förslag - under parollen 
"försvar och reformer", att rösträttsfrågan först skulle avgöras innan beslut fattades 
om härordningen.4 Den dåvarande liberalen Hugo Hamilton vände sig bestämt mot 
detta och sade att devisen "försvar och reformer" inte fick förvandlas till "intet försvar 
utan reformer".5 Även inom lantmannapartiet fanns det de som önskade uppskov 
med hela frågan. En stark falang under ledning av Ivar Månsson i T rä var emellertid 
mån om att ett positivt beslut togs.6 

I andra kammaren röstade man slutligen mot särskilda utskottets förslag, vilket 
fick till följd att kamrarna hade fattat olika beslut.7 En sammanjämkning blev därvid 
nödvändig. Särskilda utskottet fick därför utarbeta ett sammanjämkningsförslag. I detta 

7 Prop nr 2 1901, s. 59. 
8 Prop nr 2 1901, s. 119. 
9 Carlsson, Lantmannapolitiken och industrialismen, s. 330 ff. 
1 ibid., s. 329. 
2 AK prot 32 1901, s. 33. 
3 SäU (n:o 1) memorial n:o 12 1901, s. 4. 
4 AK prot 32 1901, s. 36 f. 
5 AK prot 33 1901, s. 41. 
6 AK prot 36 1901, s. 7 ff. 
7 AK prot 37 1901, s. 68. 
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föreslogs 240 dagars övningstid för flertalet truppförband men 300 dagar för flottan 
och 365 dagar för arméns specialvapen.8 Eftersom övningstiden minskades så följde 
att antalet volontärer utökades med c:a 1 800 man i en lighet med den tidigare nämnda 
principen om manskapsstyrkans storlek beroende av de värnpliktigas övningstid.9 

Första kammaren biföll sammanjämkningsförslaget, fastän flera ledamöter - främst 
militärerna - var tveksamma.1 I andra kammaren gick sammanjämkningsförslaget 
igenom med röstsiffrorna 126 mot 98.2 

12. Debatten kring Volontärinstitutionen 

Fastän den hårdaste striden om den nya härordningen gällde övningstidens längd 
upptogs en inte oväsentlig del av debatten av frågor som rörde stamtruppen och i 
synnerhet Volontärinstitutionen. 

De riksdagsledamöter som tog upp diskussioner kring stamtruppen var i de flesta 
fall tämligen kritiska. Med hänvisning till de tidigare värvade trupperna vid de gar-
nisonerade förbanden hävdades, att den tilltänkta stamtruppen skulle bli svårrekry-
terad.31 andra kammaren ansåg C.G. Österberg (lib.) det i län gden ohållbart att "tävla" 
med jordbruket och industrin om arbetskraft.4 Den moderatliberale AK-ledamoten 
J. Nydal ansåg att systemet med att stamtruppen skulle värvas ur de värnpliktigas 
led var alltför dyrbar.5 Under debatten kring särskilda utskottets utlåtande tog också 
lantförsvarsminister Crusebjörn till orda. Denne menade att en sänkning av de värn
pliktigas övningstid, vilket föreslogs i sä rskilda utskottets förslag, skulle bibehållandet 
av det i Kungl. Maj:ts förslag föreslagna antalet volontärer dels medföra svårigheter 
med rekryteringen dels skulle kostnaderna stiga. Crusebjörn betonade vidare mycket 
starkt stamtruppens storlek beroende av övningstidens längd: "ju längre den lagbundna 
övningstiden är, ju större utsikter har man, att folk skall underkasta sig att bliva 
volontärer".6 

Den kritik som riktades mot Kungl. Maj:ts förslag ifråga om stamtruppens storlek 
intensifierades i samband med sammanjämkningsförslagets presenterande. I första 
kammaren menade S.E.W. Brehmer (h), att sammanjämkningsförslaget innehöll en 
stam, vilken "man icke kan sätta någon tillit till, försåvitt man ens någonsin kan 
få den". Brehmer, som tidigare tjänstgjort som överste vid Hälsinge regemente (114), 
ansåg att stamtruppen endast fanns på "papperet".7 Sixten von Friesen fann det betänkligt 
att utskottet i sammanjämkningsförslaget föreslog en ytterligare ökning av stamtruppen 
med 1 800 man "om man tänker på de svårigheter, som under vissa konjunkturer 
uppstått att värva manskap".8 Von Friesen hade redan i samband med utskottsbe

8SäU (n:o 1) memorial n:o 12. 
9 Jfr ovan s. 21. 
1 FK prot 35 1901, s. 45. Angående de tveksamma militärerna se t ex FK prot 35 1901, s. 3 

ff (Brehmer), 18 ff (Falk), 31 f (Björnstierna) och 39 (Bildt). 
2 AK prot 42 1901, s. 58. 
3 Jfr ovan s. 19. 
4 AK prot 35 1901, s. 49. Angående partibeteckningarna vid 1901 års riksdag se Carlsson, Lant

mannapolitiken och industrialismen, s. 420 ff. 
5 AK prot 37 1901, s. 10. 
6 AK prot 32 1901, s. 33. 
7FK prot 35 1901, s. 5. 
8 AK prot 42 1901, s. 19 f. 
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handlingen av Kungl. Maj:ts förslag i en reservation påtalat konjunkturernas inverkan 
på rekryteringen.9 Riksdagsledamöterna Anders Göransson (h) och Carl Persson i Stal -
lerhult (h) pekade också på de problem som de värvade förbanden haft att hålla man
skapsstyrkan fulltalig.1 Persson i Stallerhult noterade att sammanjämkningsförslaget 
innebar en ökning av den värvade stammen med c:a 3 000 man och frågade sig hur 
landets högsta militärer kunde tillstyrka ett dylikt förslag trots vetskap om att den 
hittillsvarande stamtruppen vid de värvade förbanden inte hade kunnat hållas fulltalig.2 

Persson i Stallerhult avsåg ökningen i förhållande till den värvade stammen under 
indelningsverkets slutskede. 

Tillvägagångssättet vid anställningen av volontärer ansågs på flera håll som otill
fredsställande. Dittills hade armén till största delen använt sig av s k värvare, vilket 
bedömdes vara ett föråldrat sätt och tillika dyrbart, enär värvaren erhöll s k värv-
ningsdusör. Detta hade påpekats i Kungl. Maj:ts proposition, där detta system föreslogs 
avskaffat.3 

I första kammaren sade N.A.H. Palmstierna (h) att Kungl. Maj:ts förslag innehöll 
alltför mycket värvning och för lite värnplikt, vilket medförde att förslaget blev för 
dyrt.4 Redan tidigt i d ebatten hade generalmajoren C.W. Ericson (h) förklarat att man 
i debatten alltför mycket använde ordet värvning med tanke på att ordet värvning 
"har en tämligen dålig klang i vårt land".5 

Några talare anförde att det nya härordningsförslaget också medförde vissa sociala 
konsekvenser som var av övervägande negativ karaktär. En av dessa var förslaget 
om förläggning i kaserner. Många starka ord togs till för att beskriva kasernernas 
sociala avigsidor. En ledamot i a ndra kammaren ansåg kasernlivet depraverande.6 Li
beralen H. Hedlund ansåg att det var en "olycka i vårt land, att vi sedan gammalt 
ha kvar minnet av de värvade trupperna sådana de voro och sköttes för åtskilliga 
årtionden sedan, ävensom det kasernliv, som därmed var förknippat".7 För att råda 
bot på detta föredrog Hedlund att man skulle byta ordet kasern mot krigsskola. 

Kasernerna hade emellertid sina försvarare. J.E. Biesèrt som tillhörde högerflygeln 
bland liberalerna i andra kammaren ansåg att kasernernas nackdelar var överdrivna. 
Genom den allmänna värnpliktens införande skulle "söner från alla samhällslager kom
ma tillsammans".8 Ett sätt att undkomma problemet med kasernerna var enligt en 
del riksdagsledamöter, att förlägga kasernerna på landsbygden.9 

Påståendet som gjordes av Biesèrt ger en antydan om att tidigare värvade trupper 
skulle ha varit selekterade med avseende på manskapets sociala ursprung. Under riks
dagsdebatten framfördes också liknande påståenden av andra ledamöter. Den ovan 
nämnde Biesèrt betecknade i s itt anförande de tidigare värvade trupperna som "löst 

9 SäU nr 11 1901, s. 334. 
1 AK prot 42 1901, s. 36 och 43. Jfr även AK prot 42 1901, s. 17 (Göthberg), 19 f (v. Friesen), 

41 (Staaff) och 50 (Andersson i Nöbbelöv). 
2 AK prot 42 1901, s. 42. 
3 Prop nr 2 1901, s. 119. 
4FK prot 35 1901, s. 26. 
5 AK prot 32 1901, s. 47. 
6 AK prot 34 1901, s. 11 f (Holmgren, lib.). 
7 AK prot 33 1901, s. 42. 
8 AK prot 34 1901, s. 7. 
9 Ak prot 35 1901, s. 47 (Hedin, h.) och AK prot 37 1901, s. 14 (Odqvist, h.). 
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sammanrafsat folk".1 Andrakammarledamoten C.G. Österberg (lib.) påstod, att om 
man lyckades värva folk enligt den nya härordningens förutsättningar, skulle troligen 
inte de bästa personerna rekryteras.2 Av en annan talare - A. Göransson (h)- framfördes 
att de värvade trupperna i St ockholm utgjorde "den sämsta delen av befolkningen".3 

Moderatliberalen J. Nydal uttryckte liknande tankar genom att påstå att volontärerna 
skulle komma att "rekryteras ur ett samhällslager, vars bildningsnivå icke är särdeles 
hög".4 Samtliga dessa uttalanden bestyrker den tes som inledningsvis framfördes av 
van Doorn, att värvade trupper är selekterade.5 

Dessa sista antydningar och påståenden är av intresse för den fortsatta diskussionen, 
därför att i dessa påpekas ett viktigt problem med värvade trupper. Regeringen och 
de som stod bakom dess syn på stamtruppens rekrytering trodde synbarligen på att 
det för framtiden alltid skulle finnas en outsinlig del av människor, vilka på grund 
av socialt arv och dålig bildning inte kunde få någon annan utbildning eller arbete 
än det som gavs av försvarsmakten. 

13. Sammanfattning 

Genomförandet av 1901 års försvarsbeslut innebar att indelningsverket avskaffades 
och allmän värnplikt infördes. Beslutet genomfördes inte utan motstånd. Riksdags
debatten kring härordningsfrågan 1901 visar, att trots att det stora intresset var knutet 
till ökningen av värnpliktstiden fanns det ett flertal representanter i riksdagen som 
intresserade sig för den föreslagna Volontärinstitutionen. Syftet med volontärinsti-
tutionen var att det dels skulle finnas en fast anställd kader volontärer ur vilken 
de bästa kunde befordras till underbefäl, dels skulle i h ändelse av krig finnas ett stort 
antal reservbefäl bestående av välutbildade f d stamanställda. Enligt den militära be
dömningen var stamtruppens storlek beroende av övningstidens längd för de värn
pliktiga. En längre övningstid innebar en mindre stamtrupp och vice versa. 

I riksdagen utsattes Volontärinstitutionen för mycket kritik. En av anledningarna 
till detta var att den hade för mycket gemensamt med sin föregångare de värvade 
trupperna. De värvade trupperna hade varit mycket svårrekryterade. För många riks
dagsmän framstod det som en självklarhet att även personalen till Volontärinstitutionen 
skulle bli svårrekry terad. Förutom att Volontärinstitutionen skulle bli s vårrek ryterad 
framhölls att den var dyrbar. 

Vidare fanns hos många riksdagsmän en negativ inställning till byggandet av ka
serner, vilket man ansåg skulle skapa sociala problem. Erfarenheterna från kaserne
ringen av de värvade trupperna var, menades det, övervägande negativa. 

Fastän många kritiska röster höjdes mot Volontärinstitutionen så fanns det även 
de som försvarade denna. Stamtruppen var nödvändig, enligt dessa bedömare, så länge 
som utbildningen för de värnpliktiga var för kort. När det gällde rekryteringen hade 
man i härordningsförslaget och i Kungl. Maj:ts proposition tänkt sig att volontärerna 
skulle rekryteras bland de värnplikt'ga, dock med det förbehållet att om inte det lyckades 
skulle rekryteringen ske i likhet med de värvade trupperna. 

1 AK prot 34 1901, s. 7. 
2 AK prot 35 1901, s. 50. 
3 AK prot 34 1901, s. 27. 
4 AK prot 37 1901, s. 10. 
5 Jfr ovan s. 9. 
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III. Volontärrekryteringen 1903-1922 

1. Utfallet av volontärrekryteringen 
I det problemkomplex, som här benämnts underbefälsfrågan utgjorde volontärrekry
teringen en mycket betydelsefull del. Som framhölls inledningsvis är det nödvändigt 
att studera det faktiska utfallet av volontärrekryteringen eftersom värvade arméer, 
enligt van Doorn, får svårigheter med rekryteringen. Dessutom var det mot bakgrund 
av vakanssituationen, som myndigheterna vidtog sina åtgärder. 

Enligt försvarsbeslutet 1901 skulle den fast ställda manskapsstyrkan - distinktions
korpraler, korpraler, vice korpraler och meniga - uppgå till 14 749 man. Redan tidigt 
efter försvarsbeslutet visade det sig att vakanserna var påtagliga inom armén. De låg 
till och med på en nivå som var högre än för de värvade trupperna under indel
ningsverkets slutskede. Vid ett studium av vakanssiffrorna för armén åren 1903-1913 
visar det sig att det aldrig under denna 10-årsperiod fanns en fulltalig manskapsstyrka. 

Diagram 1. Antalet vakanser inom manskapsstyrkan i procent av styrkan enligt stat 
1903-1913 

2 0  • •  

08 

Källa: Utredning och förslag angående åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan, s. 305, 
tab. 8 och KVT 1904, 1908 och 1910. 

Vakanssiffrorna för armén visar, att dessa låg mellan 16 och 30 % under hela perioden. 
När vakanserna var som lägst - storstrejksåret 1909 - uppgick de till 16,4 % eller 
2 426 man. Åren 1906, 1907 och 1913 var vakanserna som störst. 

Genom att studera vakanssiffrorna kan man inte avgöra om de orsakades av en 
ogynnsam rekrytering eller en kraftig avgångsbenägenhet hos manskapet. En tredje 
möjlighet står också till buds, nämligen att dessa två faktorer samverkade. I den följande 
tabellen redovisas antalet nyrekryterade volontärer till armén under perioden 
1903-1910. 
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Tabell 4. Antalet rekryterat manskap under åren 1903-1910 

ÅR 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 S:A 

ANTAL 3617 3 894 3 590 3 129 2 969 4 606 4 560 3 787 30 152 

96 av antalet be
fintliga stater .. 24,5 26,4 24,3 21,2 20,1 31,2 30,9 25,7 

Källa: KVT 1904, 1908, 1910 och 1912. 

Av tabellen framgår att den årliga nyrekryteringen var ganska jämn med några 
undantag. Det minsta antalet nyrekryteringar skedde åren 1906 och 1907. Åren 1908 
och 1909 hade armén det högsta antalet nyrekryterade under den åberopade perioden. 

En liknande jämförelse mellan antalet avgångna inom manskapsgraderna redovisas 
i tabellen nedan. 

Tabell 5. Antalet avgånget manskap under åren 1903-1910 

ÅR 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 S:A 

ANTAL 3 470 3 583 3 532 3 747 3 395 3 549 3 587 4 093 28 956 

% av antalet be
fintliga stater .. 23,5 24,3 23,9 25,4 23,0 24,1 24,3 27,8 

Källa: KVT 1904, 1908, 1910 och 1912. 

Tabellen över antalet avgånget manskap visar att avgången bland manskapet var 
mycket jämt fördelad över perioden. Variationen utgör endast 4,8 % mellan det högsta 

Diagram 2. Antalet vakanser inom manskapsstyrkan i procent av styrkan enligt stat 
1913-1922 

70 

60 .. 

-I9-I3 14 15 16 17 'ö i? ^1 cc 
Källa: Betänkande och förslag angående åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan, s. 305 
tab. 8 och Prop nr 248 1922, s. 179. 
Anm: Vakanssiffrorna för åren 1921 och 1922 gäller februari månad respektive år. 
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och det lägsta värdet. År 1907 var avgången lägst med 23,0 96 o ch år 1910 var den 
högst med 27,8 96. 

En jämförelse mellan rekrytering och avgång visar att antalet nyrekryterade var 
fler än antalet avgångna åren 1903-1905 och 1908-1909, medan det motsatta förhål
landet gällde 1906-1907 och år 1910. 

Den tendens till ökning av vakanserna som skedde efter 1909 kom tillfälligt att 
brytas 1914 i s amband med första världskrigets utbrott, men denna tillfälliga förbättring 
varade emellertid endast ett år varefter vakanserna ökade. 

Som framgår av diagram 2 ökade antalet vakanser inom armén från 1914 till 1919. 
Därefter sjönk de till en början sakta för att plötsligt mellan åren 1921 till 1922 sjunka 
till en nivå jämförbar med tiden före första världskriget. 

Den bild som här givits av vakanssituationen inom manskapsgraderna vid armén 
ger emellertid inte en rättvis bild av vakansläget, ty vakanserna varierade högst avsevärt 
mellan de olika truppslagen, vilket följande diagram visar. 

Diagram 3. Antalet vakanser inom manskapsstyrkan i procent av styrkan enligt stat vid de 
olika truppslagen 1913-1920 

>•_ infanteriet 
mm kavalleriet 
mm trängtrupperna 

, • «ingeniörtrupperna ^ • 
• »artilleriet * 6 0 , .  

20 

1 9 1 3 1 4 1 5 l o  

Källa: Se diagram 2 ovan s. 28. 

Diagram 3 visar att arméns truppslag hade ett mycket skiftande vakansläge under 
perioden 1913-1920. Infanteriet hade det högsta antalet vakanser under hela perioden 
därefter följde ingeniörtrupperna och artilleriet samt kavalleriet och trängtrupperna. 

Vid infanteriet uppgick vakanserna år 1913 till c:a 43 96, varefter de sjönk till 31 96 
år 1914. Från år 1915 (32 96) st eg antalet vakanser oavbrutet fram till år 1919 då 
de uppgick till c:a 73 96. F rån 1920 sjönk emellertid vakanserna vid infanteriet. Vid 
artilleriet och ingeniörtrupperna var vakanssituationen tämligen likartad för perioden 
som helhet. Vid kavalleriet var antalet vakanser år 1913 c:a 10 96 varefter det sjönk 
år 1914 till c:a 6 96. Med början år 1915 steg vakanserna vid kavalleriet mycket kraftigt 
under åren 1916 och 1917 för att nå ett högsta vakanstal 1919 med c:a 44 96. Vid 
kavalleriet liksom vid de övriga truppslagen sjönk vakanserna efter år 1919. Vid träng
trupperna var vakanserna lägst under perioden som helhet med undantag för år 1915. 
År 1913 var det c:a 5 96 vakanta stater. Denna siffra sjönk 1914 till c:a 1 96, v arefter 
vakanserna ökade fram till år 1919, då de var som högst med c:a 34 96. 
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Trots att truppslagen inbördes hade mycket skiftande vakanssituation förefaller det 
som om tendensen i v akanserna var likartad. I samtliga fall sjönk vakanserna mellan 
1913 och 1914. Därefter steg vakanserna för samtliga truppslag och år 1919 nådde 
de sitt maximum för perioden, varefter de sjönk i slutet av undersökningsperioden. 
Denna ensartade utveckling bör rimligen ha sin förklaring. Som framhölls tidigare 
ansåg van Doorn att rekryteringen var beroende av konjunkturerna. Dessa ståndpunkter 
hade också framförts i s amband med diskussionen kring härordningen. Innan någon 
närmare analys göres av detta samband skall vi närmare studera hur man från myn
digheterna och militärt håll såg på vakanserna inom manskapsstyrkan. 

2. Synen på volontärvakanserna 

De problem som uppstod i samband med vakanserna medförde att Kungl. Maj.t redan 
i december 1904 tillsatte en kommitté - 1906 års civilanställningssakkunniga -, vars 
uppgift var att komma med ett förslag till lösning av rekryteringsproblemet. Kom
mitténs uppgift var att framlägga ett förslag om civilanställning för uttjänt manskap.1 

Enligt utredarna inom denna kommitté var orsakerna till rekryteringssvårigheterna 
dels konkurrensen från den civila arbetsmarknaden, vilken trots de höjda löner som 
givits underbefälet, hade bättre avlönade anställningar, dels de ringa framtidsutsikterna 
den militära anställningen erbjöd, där bl a avsaknaden av en ordnad civilanställnings-
verksamhet framhölls.2 

Även inom den år 1907 tillsatta Volontärkommissionen framhölls den ringa civil-
anställningsverksamheten, de låga lönerna och den ringa utbildningen i civ ila ämnen, 
vilka sammantaget gjorde att framtidsutsikterna vid en militär anställning var mindre 
lockande.3 Inom de utredningar som tillsattes under första världskriget, med anledning 
av de då stigande volontärvakanserna framhölls också den civila arbetsmarknadens 
och konjunkturernas inflytande på rekryteringen. Nu betonades dessutom ytterligare 
en faktor, nämligen den försvarsfientliga propagandans negativa inflytande på rek
ryteringen.4 Den försvarsfientliga propagandan hade visserligen uppmärksammats ti
digare men dess inflytande på volontärrekryteringen hade inte betonats i n ågon högre 
utsträckning.51 den vid årsskfitet 1918/1919 publicerade utredningen om civilanställ
ning åberopades däremot endast de låga lönerna och de ringa framtidsutsikterna.6 

I de här nämnda kommittéerna, med undantag av den år 1904 tillsatta civilan
ställningskommittén, satt endast högre militärer, vilket gör det möjligt att tämligen 
väl fixera den svenska officerskårens inställning i denna fråga. Det kan visserligen 
invändas, att de som deltog i de nämnda kommitteérnas arbete, utgjorde en liten 

1 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 3 f. Se även Kungl. brev 8/12 1904 
i Samling av författningar.. . 1904, s. 282. 

2 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 33 f och 70 f. 
3 Volontärkommissionens betänkande 1907, passim. 
4 Utredning och förslag angående åtgärder till främjande av manskapsrekryteringen vid armén, 

passim. För en bättre överblick av uttalandena från enskilda regementschefer hänvisas till Kom
mittéarkiv nr 66. Inkomna handlingar. RA. Jfr Inkomna handlingar 2/1 1917 och Koncept 
till utgående skrivelser 12/3 1917. Chefsexpeditionen. Generalstabens arkiv. KrA. 

5 Jfr Svenska Underbefälets riksförbunds program ovan s. 42. 
6 Utredning och förslag angående beredande av civilanställning..., s. 40. 
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del av den totala officerskåren, men det förefaller som om uttalandena stämmer mycket 
väl med vad som sades av enskilda officerare i andra sammanhang. 

I t ex tidskrifterna Det Nya Sverige, Svensk Tidskrift, Svensk Militär Tidskrift och 
Krigsvetenskapsakademins Tidskrift gjordes ett flertal inlägg i frågor, vilka berörde 
Volontärinstitutionen.-1 nästan samtliga dessa artiklar framhölls de ringa framtids
utsikterna, konkurrensen från den civila arbetsmarknaden samt den försvarsfientliga 
propagandan som huvudorsaker till svårigheterna att hålla manskapsstyrkan fulltalig.7 

Den sistnämnda orsaken betonades främst under första världskriget. 
Några undantag fanns emellertid som t ex signaturen "Catte" i Krigsvetenskaps

akademins Tidskrift 1906. Denne ansåg liksom de flesta andra militärer att lönerna 
för manskapet var för låga, men framhöll samtidigt att volontärkadrarna var för stora. 
Volontärkadrarna borde, enligt författaren, endast fylla fredsbehovet och inte som för
svarsbeslutet innebar såväl fredsbehovet som krigsorganisationen.8 

Studerar man riksdagspartiernas syn på volontärvakanserna var åsikterna i denna 
fråga skiftande. Generellt kan man säga att oavsett politisk uppfattning ansågs de 
låga lönerna och de ringa framtidsutsikterna vara orsaken till de höga vakanserna. 
I den förra frågan fanns inga väsentliga åsiktsskillnader men däremot i den andra. 
Från de konservativa riksdagsledamöternas sida avsåg man med framtidsutsikter när
mast vad som väntade manskapet efter den militära anställningen.9 Liberaler och so
cialdemokrater lade istället tonvikten på framtidsutsikterna inom det militära.1 Kon
sekvensen av detta blev följaktligen, att de två grupperna förordade två helt olika 
lösningar ifråga om volontärrekryteringen. Medan de konservativa främst fordrade 
att civilanställningsfrågan borde lösas ansåg liberaler och socialdemokrater, att man
skapet skulle ges förbättrade möjligheter inom det militära systemet, som t ex större 
befordringsmöjligheter. Det bör emellertid framhållas, att även från i första hand liberalt 
håll sågs civilanställning som ett verksamt medel för att komma tillrätta med vo
lontärvakanserna.2 Till dessa frågor skall vi återknyta i samband med en analys av 
de åtgärder som föreslogs för att lösa underbefälsfrågan. 

Underbefälets syn i denna fråga var under hela den undersökta perioden mycket 
bestämd. Från underbefälets sida framhölls i huvudsak två orsaker till de höga va
kanserna nämligen, dels de låga lönerna och dels de ringa framtidsutsikterna såväl 
inom det militära som efter den militära anställningen.3 

När det gällde framtidsutsikterna inom det militära avsåg underbefälet anställnings
formen (kontrakt under en viss tid istället för konstitutorial eller fullmakt), vidare 
befordringsmöjligheter samt utbildningen i ci vila ämnen för att förbereda en civil an

7 Se t ex Westerlund, I civilanställningsfrågan (DNS 1907), von der Lancken, Arméns under
befälsfråga (DNS 1917), Rosenblad, Underbefälsfrågan (SvT 1917). Några synpunkter angående 
infanteriets underbefälsfråga (KVT 1918), Hultström, Underbefälsfrågan (SMT 1918), Norden
svan, Vår armés framtid (SMT 1918) och Ribbing, Arméns underbefälsfråga . . . (SvT 1920). 

8 Catte, Underbefälsfrågan vid infanteriet (KVT 1906). 
9 Se t ex AK mot 58 1914 (O.A.F. Lithander, h.) AK prot 40 1914, s. 41 (Olsson i Berg, h.), 

Prop 58 1914 B (regeringen Hj. Hammarskjöld) och Prop nr 299 1917, s. 2 ff (J. Åkerman, 
krigsminister). 

1 Se t ex AK prot 40 1914, s. 42 (M. Bengtsson, soc.dem.), ibid., s. 46 (F. Månsson, soc.dem.), 
AK prot 65 1917, s. 20 f (Bogren, lib.) och ibid., s. 23 (E.A. Nilsson, lib.) 

2 Se t ex Prop nr 1 1918 (E.A. Nilsson, krigsminister, lib.). 
3 Se t ex Drabanten nr 1 och 9/1907, SFT nr 4/1918 och 2/1920 samt Kongressprotokoll april 

1918, oktober 1918 och 1919. Svenska Furirförbundet. 
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ställning efter den militära anställningen. När det gällde framtidsutsikterna efter den 
militära anställningen ansåg underbefälet att dessa var ringa, då ingen ordnad civil
anställning fanns. Inställningen till civilanställning skilde sig emellertid något mellan 
de två underbefälsorganisationer som här studerats. Denna åsiktsskillnad kommer dock 
att behandlas närmare längre fram.4 

3. Volontärvakanserna, ekonomisk utveckling och arbetsmarknad 1901-1922 

Inom det problemkomplex, som här benämnts "underbefälsfrågan" intog volontär-
rekryteringen redan från början en central roll. Ur försvarssynpunkt var denna mycket 
betydelsefull. Det låg i statsmaktens och militärledningens intresse, att den fast anställda 
manskapsstyrkan hölls fulltalig i en lighet med de stater som beslutades vid riksdagen 
1901. För det första utgjorde den fast anställda manskapsstyrkan - främst underbefälet 
- en viktig del i utbildningen av de värnpliktiga och för det andra var behovet av 
välutbildade f d stamanställda i krigsorganisationen stort. 

I tidigare avsnitt har vi kunnat konstatera, att armén redan tidigt efter försvarsbeslutet 
1901 fick vidkännas betydande svårigheter med volontärvakanserna.5 Detta problem 
hade betonats av motståndarna till den nya härordningen redan vid riksdagsbehand
lingen av försvarspropositionen 1901. Från statsmaktens sida visade man tämligen 
snart, att man var medveten om de problem som volontärrekryteringen förde med 
sig. För att få till stånd en lösning av problemet tillsattes under kort tid två kommittéer, 
dels civilanställningskommittén 1904 dels Volontärkommissionen 1907, vars syfte var 
att komma med förslag till lösningar av volontärrekryteringsproblemet. Inom kom
mittéerna var man tämligen överens om orsakerna till rekryteringssvårigheterna. En 
av de orsaker som betonades var det ogynnsamma inflytande konkurrensen från in
dustri- och jordbruksnäringarna hade på rekryteringen. Problemet formulerades enligt 
följande: gynnsamma konjunkturer inom industrin och jordbruket medförde svårig
heter ifråga om volontärrekryteringen och vice versa. 

Innan någon närmare analys görs av sambandet mellan volontärrekryteringen och 
konjunkturutvecklingen är det nödvändigt att studera hur den ekonomiska utveck
lingen tedde sig i stora drag under de två årtionden som följde på försvarsbeslutet 
1901. 

4. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 1901-1922: allmän översikt 

En av de mest genomgripande förändringarna inom det svenska näringslivet mellan 
åren 1870-1920 var jordbrukets tillbakagång och industrins kraftiga uppsving, vilket 
bl a speglas i befolkningsförändringen inom dessa näringsgrenar. 

Som framgår av tabell 6 kunde nästan 3/4 av befolkningen hänföras till jordbruket 
och det närliggande näringsgrenar år 1870, medan endast c:a 1/7 av befolkningen 
var knuten till industrin vid samma tidpunkt. Femtio år senare var befolkningens 
fördelning på dessa näringsgrenar betydligt jämnare. Dessa genomgripande förändringar 
i näringslivets struktur påverkade givetvis hela den ekonomiska utvecklingen. 

4 Se nedan s. 93. 
5 Se ovan s. 27 ff. 
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Tabell 6. Befolkningens fördelning efter näringsgren 1870-1920 (procent) 

Näringsgren/År 1870 1880 1890 1900 1910 1920 

Jordbruk med binäringar 72,4 67,9 62,1 55,1 48,8 44,0 
Industri och hantverk . . 14,6 17,4 21,7 27,8 32,0 35,0 
Övriga 13,0 14,7 16,2 17,1 19,2 21,0 

Källa: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967, s. 82. 

De första åren av detta sekel kännetecknades av en gynnsam ekonomisk utveckling. 
Under åren 1901-1907 steg värdet av den samlade produktionen, exporten och im
porten. 

Tabell 7. Korttidsvariationer i Sveriges produktion, export och import 1901-1909 och 
1909-1912. Index = 1901-1909 = 100 och 1909-1912 = 100 

År Produktion Export Import 

1901 83 82 82 
1902 86 89 86 
1903 89 97 91 
1904 94 92 98 
1905 96 101 100 
1906 110 111 113 
1907 118 114 121 
1908 114 107 104 
1909 109 105 104 
1901-1909 100 100 100 
1909 86 76 89 
1910 100 96 98 
1911 103 107 101 
1912 111 121 112 
1909-1912 100 100 100 

Källa: Lindahl, Dahlgren, Kock, National Income of Sweden 1861-1930 II, del 1, s. 136. 

Den stora höjningen av indextalen 1906 orsakades av en samtidig prisstegring.6 

Från 1908 inleds en period av depression, vilken varade även det följande året och 
vars mest markanta utslag var storstrejken. Från senare delen av år 1909 började åter 
den svenska ekonomin att stabiliseras, vilket fortsatte fram till år 1912, varvid såväl 
produktionen som exporten och importen visade stegrade värden. 

De första åren av 1900-talet steg även lönerna medan däremot levnadskostnaderna 
var i d et närmaste konstanta. För perioden 1900-1904 har man beräknat att den reala 
årslönen steg med c:a 7 96. År 1904 började emellertid levnadskostnaderna att öka 
med c:a 10 % per år fram till 1907. En samtidig stegring av årslönerna med c:a 15 % 

6 Schiller, Storstrejken 1909, s. 115. 
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medförde således att reallöneökningen stannade vid 5 %. Från senare delen av år 
1907 inträdde en stagnation i löneutvecklingen, vilken fortsatte under de närmast 
följande åren. Den mycket kraftiga minskningen i såväl de nominella som de reala 
årsinkomsterna 1909 orsakades naturligtvis av den förlamning storstrejken hade på 
den svenska industrin. Efter storstrejken skedde en mycket kraftig stegring av lönerna. 
Levnadskostnaderna fortsatte dock att sjunka fram till år 1912.7 

Några officiella redovisningar av arbetslöshetens storlek under början av 1900-talet 
finns inte. Den äldsta statistiken över antalet arbetslösa - andelen arbetslösa bland 
fackföreningarnas medlemmar startade först 1911. Detta medför att vi inte kan säga 
någonting om arbetslöshetens inverkan på rekryteringen till det militära före 1911. 
Men med utgångspunkt från tidigare resonemang när det gällde konjunkturerna kan 
man dock formulera en hypotes vilken går ut på att en hög arbetslöshet var gynnsam 
för den militära rekryteringen. 

När första världskriget bröt ut medförde det att stora förändringar skedde inom 
näringslivet i form av driftsinskränkningar och arbetslöshet. 

Tabell 8. Fackföreningarnas arbetslöshetsprocent 1913-1922 (årsmedeltal) 

År 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 

% 4,4 7,3 7,2 4,0 4,0 4,6 5,5 5,4 26,6 22,9 

Källa: Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 58. 

Mellan juli och augusti 1914 steg antalet arbetslösa inom fackföreningarna från 3 
till 8,1 96.8 

Inom vissa sektorer av näringslivet uppkom paradoxalt nog en brist på arbetskraft.9 

Under åren 1915 och 1916 expanderade den svenska industrin kraftigt. Det gällde 
också jordbruket.1 Under år 1917 uppstod åter svårigheter inom vissa arbetsområden, 
där råvarubristen till följd av avspärrning och ransonering gjorde sig gällande. Att 
det trots detta inte följde en ökning av arbetslösheten har tillskrivits den ansvällning 
som andra näringsgrenar samtidigt uppvisade.2 De näringsgrenar som främst expan
derade var järn- och metallindustri, kemisk-teknisk industri, jordbruk och skogsav
verkning. Bristen på arbetskraft var t o m på sina håll så stor att diskussioner fördes 
om införandet av allmän tjänsteplikt för att tillgodose arbetskraftsbehovet inom i för sta 
hand bränsleavverkningen.3 

Efter vapenstilleståndet 1918 hade man räknat med en ökad arbetslöshet, men denna 
uteblev på grund av en inträdande högkonjunktur.? Högkonjunkturen varade i un gefär 

7 ibid. Se även Bagge, Lundberg, Svennilsson, del 1, s. 260 f. 
8 Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 58. 
9 Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 29 f. 
1 Jörberg, Krantz, Ekonomisk utveckling i de nordiska länderna s. 36. 
2 Arbetslöshetsutredningens betänkande, I s. 30 f. 
3 ibid. 
4 ibid., s. 31. 
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två år, men avbröts hösten 1920 av en över hela världen inbrytande allmän depression, 
den s k fredskrisen. Depressionen medförde inte bara en nedgång i produktionen, ex
porten och importen utan också en ökad arbetslöshet av dittills okända mått. 

Tabell 9. Korttidsvariationer i Sveriges produktion, export och import 1918-1922. Index 
1913-1922 = 100 

År Produktion Export Import 

1918 122 104 99 
1919 138 122 175 
1920 171 175 239 
1921 109 81 86 
1922 94 89 78 

Källa: Lindahl, Dahlgren, Kock, del 1, s. 136. 

Tabell 10. Fackföreningarnas arbetslöshetsprocent 1918-1922 (månadsvis) 

År 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 

1918 6,0 5,0 4,9 5,0 4,0 4,6 4,2 
1919 7,5 7,6 8,1 7,5 6,1 4,6 3,8 
1920 7,6 7,5 4,5 3,5 2,9 3,4 2,8 
1921 20,1 20,7 24,5 24,2 25,1 27,7 27,9 
1922 34,3 31,9 30,5 28,3 22,9 20,9 18,2 

År 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 M 

1918 3,5 3,7 3,2 3,4 7,3 4,6 
1919 3,2 3,1 3,2 3,8 7,2 5,5 
1920 3,0 2,9 4,3 7,0 15,8 5,4 
1921 27,4 27,3 27,1 28,8 33,2 26,6 
1922 16,7 15,1 15,5 17,2 21,3 22,9 

Källa: Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 58. 

Som framgår av tabellen över arbetslösheten inom fackföreningarna steg arbets
lösheten från hösten 1920 oavbrutet fram till januari 1922, då den nådde sitt maximum. 
Antalet arbetslösa var då 34,4 %.5 För att få en uppfattning om hur stor arbetslösheten 
var när den var som störst kan man t ex jämföra med tidigare statistik från krigsutbrottet 
1914. Den då högsta arbetslöshetssiffran uppnåddes i december 1914 med 15,0 96.6 

Studerar man den samtidiga löne- och levnadskostnadsutvecklingen under perioden 
1914-1922 företedde den en stigande utveckling från 1914 fram till 1920, varefter 
den började sjunka i samband med depressionen.7 

5 Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 58. 
6 ibid., s. 58. 
7 Angående beräkningsgrunderna för de i tabellen redovisade indextalen se Arbetslöshetsutred

ningens betänkande I, s. 165 not 1 och 2. 
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Tabell IL Löne- och levnadskostnadsindex utveckling 1914-1922, Index 1913 — 100 

Index/År 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 

Levnadskostnader 102 115 130 162 225 261 269 241 195 

Lön/år 100 107 120 143 200 256 294 271 208 

Reallön 98 93 92 88 89 98 109 112 107 

Källa: Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 165. 

Efter denna korta överblick av den ekonomiska utvecklingen i S verige under åren 
1901-1922 skall vi återvända till den egentliga avsikten med detta avsnitt, nämligen 
att studera om de påståenden som framfördes var riktiga, om det fanns ett samband 
mellan volontärrekryteringen och å ena sidan konjunkturutvecklingen och å andra 
sidan situationen på den offentliga arbetsmarknaden. En hypotes har redan formulerats, 
men den förtjänar att upprepas. När arbetslösheten var hög var volontärrekryteringen 
relativt sett gynnsammare. En hög arbetslöshet bör således avspeglas i ett relativt 
mindre antal vakanser. Den andra hypotesen kan formuleras enligt följande: Kon
junkturerna bör speglas i antalet vakanser på ett sådant sätt att lågkonjunkturer medför 
låga vakanser och högkonjunkturer höga vakanser. Eftersom vi tidigare sett att vakanser 
förekom under hela perioden blir vi tvungna att koncentrera oss på eventuellt markerade 
toppar och dalar i respektive kurvor. 

Som ett mått på konjunkturerna användes medellönen för arbetare inom tillverk
nings- och gruvindustri under åren 1902-1922, vilket redovisas i ne danstående diagram. 

Diagram 4. Löneutvecklingen för arbetare inom tillverknings- och gruvindustri 1902-1922 
Index 1910/13 = 100 

Index 1910/13=100 

200- -

100. 

1905 

Källa: Bagge, Lundberg, Svennilsson, Wages in Sweden, del 1, s. 260 f. 

20 22 

Medellönen inom tillverknings- och gruvindustri visade en långsamt stigande ut
veckling fram till år 1908. Under storstrejk såret sjönk den några enheter, för att därefter 
stiga fram till 1914. När första världskriget bröt ut sjönk åter lönen. Under den följande 
krigsperioden steg dock lönen kraftigt fram till den påföljande fredskrisen då lönerna 
sjönk avsevärt. 
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Vakanserna inom armén var synnerligen varierande under hela perioden, vilket ås
kådliggörs i nedanstående diagram. 

Diagram 5. Vakanserna i armén i procent av antalet stater 1903-1922, 

A °/o 

20 

10  _  

190 5  10  15  
Källa: Se ovan s. 27 och 28 diagram 1 och diagram 2. 
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En jämförelse mellan diagrammen visar ett klart samband mellan konjunkturerna 
och vakanssituationen inom manskapsgraderna. De år då konjunkturerna var dåliga, 
som åren 1909, 1914, 1921 och 1922, motsvaras av ett relativt sett lägre antal vakanser. 
Medan de perioder då löneutvecklingen var gynnsam, som perioden 1902-1908, 
1910-1913 och 1915-1920, motsvaras av ett stigande antal vakanser. Det förefaller 
till och med som om rekryteringen var känsligare än lönen för dåliga konjunkturer, 
vilket kan avläsas i kurvorna för åren 1909 och 1914. 

Efter denna jämförelse skall vi övergå till den andra av de två hypoteserna, nämligen 
att en ökad arbetslöshet medför ett relativt sett gynnsammare vakansläge. I nedan
stående diagram redovisas fackföreningarnas arbetslöshetssiffror under åren 1911-1922. 

Diagram 6. Fackföreningarnas arbetslöshetsprocent 1911-1922 (årsmedeltal) 

20" 

2 2  

Källa: Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 58. 
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Av diagrammet framgår att arbetslösheten sjönk något mellan åren 1911-1913, var
efter den steg med c:a 3 % 1914 och låg på denna nivå även 1915. År 1916 sjönk 
arbetslösheten, men började åter stiga, dock mycket lite fram till 1920. Till följd av 
fredskrisen steg emellertid arbetslösheten ofantligt från c:a 5 % till drygt 26 96, varefter 
den sjönk något år 1922. 

En jämförelse med diagrammet över vakanserna inom armén ger inte en helt klar 
bild. Den tidigare formulerade hypotesen tycks dock i stort stämma överens med 
arbetslösheten utveckling i det att tider med låg arbetslöshet missgynnade det militära 
och vice versa. 

Under åren 1911-1913, då arbetslösheten sjönk steg vakanserna inom armén. Sedan 
följer emellertid en period mellan åren 1914-1920, då bilden inte är helt klar. År 1914 
var överensstämmelsen fortfarande god. Den ökade arbetslösheten under det första 
krigsåret motsvaras av ett förbättrat rekryteringsläge. Den snabba stegring som sedan 
skedde i v akanssituationen motsvaras inte av någon större förändring i ar betslösheten. 
Arbetslösheten stiger visserligen - undantaget år 1915 - men det är fråga om mycket 
små procentuella förändringar. Den mycket kraftiga arbetslösheten under fredskrisen 
får en motsvarande minskning i antalet vakanser. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det otvivelaktigt förelåg ett samband 
mellan vakansernas storlek och konjunkturutvecklingen. Detta samband gestaltade 
sig så att lågkonjunkturer hade en gynnsam inverkan på vakansläget på så sätt att 
vakanserna minskade, medan det motsatta förhållandet rådde vid högkonjunkturer. 
Arbetslöshetens utveckling förefaller också ha haft en inverkan på vakanssituationen 
i d et att tider av hög arbetslöshet ofta medförde lägre vakanser inom armén och vice 
versa. 
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IV. Organisationssträvandena börjar 

1. Tidningen Drabanten 

De företa åren efter härordningens genomförande har visat att de farhågor som många 
hade hyst angående Volontärinstitutionen till en del hade besannats. Två utredningar 
tillsattes - som tidigare nämnts - kort efter försvarsbeslutet och i den offentliga debatten 
hade problemen diskuterats. Från manskapets sida hade emellertid inte några åsikter 
framförts till stor del beroende på att det inte hade något forum att framföra sina 
åsikter i. 

I april 1907 skulle emellertid situationen förändras. På initiativ av främst det tidigare 
underbefälet P.W. Ståhl startades en tidning i Ystad med namnet Drabanten, vilken 
vände sig till underbefäl av manskap. Visserligen hade det funnits tidningar tidigare, 
vilka företrädde försvarsmaktens lägre befälskårer, men deras innehåll var av en helt 
annan karaktär.1 

Redaktör och ansvarig utgivare för Drabanten var P.W. Ståhl och tidningens ekonomi 
baserade sig på prenumerations- och annonsintäkter. Tidningen gavs till en början 
ut med ett nummer i månaden men senare varannan vecka. Upplagan var c:a 3 000 
exemplar.2 

I s itt första nummer framförde Drabanten sin programförklaring. Tidningen skulle 
vara "ett särskilt organ för underbefäl av manskap inom såväl armén som flottan. 
Det har länge varit ett känt behov för vår kår att äga en tidning, som kunde samla 
de olika kårerna till en mera helgjuten enhet till förmån för såväl oss själva som 
vårt fosterland".3 

Tidningens programförklaring visar på att man strävade mot en gemensam sam
manslutning redan från begynnelsen. Formen sägs det inget om men en antydan gavs 
i formuleringen "samla de olika kårerna". 

Tidningen Drabanten innebar något unikt för underbefälet. I tidningen kunde man 
kritisera förhållanden inom det militära systemet, vilka man annars inte kunnat dis
kutera, ty allt tal om otillräcklighet av lön, beklädnad eller underhåll var enligt straff
lagen för krigsmakten förbjudet.4 Anledningen till att det var möjligt att diskutera 
dessa frågor var att tidningens innehåll föll utanför strafflagen för krigsmakten. Tid
ningen kunde endast fällas enligt tryckfrihetsförordningen.5 

Redan i tidningens första nummer behandlades frågor, vilka enligt strafflagen för 
krigsmakten var förbjudna ämnen. I det första numret behandlades såväl lönefrågan 
som civilanställningsfrågan. 

1 Widén, s. 259 ff. 
2 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 241 ff och Widén, s. 265 f. 
3 Drabanten nr 1/1907. 
4 Angående förbudet se SFS 1881:55 §81. Jfr Widén, s. 220 och Wieslander, s. 195. 
5 Se debatten i samband med föreningsrättsstriden. Nedan s. 44 ff. 
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I c ivilanställningsfrågan visade tidningen en viss skepsis. Man frågade sig vari för
delen låg i a tt vänta en längre tid på en anställning, som man lika lätt kunde erhålla 
genast. Civilanställningsidén var, enligt signaturen "Urd", behjärtansvärd, men un-
derbefälsfrågan kunde endast lösas genom bättre avlöning.6 Detta bestämda hävdande 
av lönefrågan, som det helt avgörande, kom att prägla tidningen.7 För den fortsatta 
framställningen är detta ställningstagande från Drabantens sida av synnerlig vikt, ty 
det år 1918 bildade Svenska Furirförbundet kom att intaga en annorlunda attityd till 
civilanställningsfrågan. En fråga som omedelbart inställer sig är varför man i Dr abanten 
ställde sig så avvisande till civilanställningen. Svaret på denna fråga ges delvis av 
signaturen "Urd", då denne påstår att manskapet kunde erhålla de föreslagna platserna 
utan flera års militär anställning. För underbefälet gav inte dessa anställningar något 
socialt avancemang, då de föreslagna tjänsterna var att jämställa med den militära 
anställningen. I det året därpå bildade Svenska Underbefälets riksförbunds program 
var ett av ändamålen med förbundet "Att söka lyfta och höja underbefälets anseende 
samt göra detsamma aktat och ärat bland den civila befolkningen".8 

I sitt första nummer kommenterade också Drabanten riksdagens bifall till den år 
1907 föreslagna höjningen av underbefälets löner. Tidningen var inte nöjd med den 
föreslagna höjningen utan sade mycket syrligt: "Härliga framtidsutsikter! Hoppet har 
gått förlorat".9 

Kommentaren visar på den vikt man från tidningens sida fäste vid lönefrågan. Denna 
kommentar är också intressant ur ett annat perspektiv, ty i inlägget framhölls två 
riksdagsmän som speciellt framsynta när det gällde att tillvarataga underbefälets in
tressen, nämligen F.V. Thorsson (soc.dem.) och E. Wawrinsky (lib.).1 

Tidningen Drabantens första år präglades av artiklar och debattinlägg om frågor 
av ekonomisk och social karaktär, som lön, framtidsutsikter och tjänstgöringsförhål
landen.2 En fråga som aktualiseras här är: Hur representativ var tidningen för un
derbefälets åsikter? 

Frågan är svår att besvara, men det förefaller som om de åsikter som framkom 
i tidningen var de som hystes av underbefälet. För detta talar bl a det stora antal 
insändare från lokala kårer, där tankegångarna var desamma som i t idningen i öv rigt. 
Det starkaste argumentet är dock det faktum att drygt ett år efter grundandet av 
tidningen skulle ett riksförbund komma att bildas. 

2. Ett riksförbund bildas 
I aprilnumret 1908 av Drabanten kunde man under rubriken "Militära livsfrågor" 
läsa följande: "Kan ej underbefälet självt göra något för att åstadkomma eller påskynda 
förbättring i sin egen ställning".3 Det var korpralskåren vid Infanterivolontärskolan, 
som krävde att frågan om bildandet av ett riksförbund togs under behandling. Denna 

6 Drabanten nr 1/1907. 
7 Se t ex Drabanten nr 2, 9/1907 och 1, 2/1908. 
8 Se nedan s. 41. 
9 Drabanten nr 1/1907. 
1 E. Wawrinsky blev från 1911 socialdemokrat. Jfr Drabanten nr 2/1907, där man är kritisk 

mot Persson i Stallerhult (h) och Eriksson i Bäck (h). 
2 Se t ex Drabanten nr 2, 4, 9/1907 och 1, 2/1908. 
3 Drabanten nr 8/1908. 
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framställning kan sägas vara inledningen till försöken att åstadkomma ett gemensamt 
förbund bland underbefälet. 

Knappt två månader senare följde en ny uppmaning från förste konstapel- och dis-
tinktionskorpralssällskapet i Boden. Denna gång var uppmaningen mer precis, ty i 
tidningen krävdes att ett möte skulle hållas i Stockholm den 5 oktober.4 

I Drabantens kommentar till detta sades: "Sålunda har första steget till bildandet 
av ett riksförbund för korpraler och konstaplar blivit taget. Det lider ju heller inget 
tviVel om att ovanstående sätt är det rätta att gå tillväga för att få detta förbund 
till stånd11.5 Tidningen var emellertid skeptisk angående möjligheten att få ihop personal 
till ett dylikt möte, beroende på de under oktober pågående regementsövningarna. 

I det första oktobernumret 1908 publicerades en inbjudan till konstituerande möte 
i Stockholm den 24, 25 och 26 oktober för bildandet av ett riksförbund för Sveriges 
underbefäl.6 

3. Riksförbundets konstituerande möte 

Drabantens redaktör P.W. Ståhl kunde vid mötet den 24 oktober konstatera att ett 
40-tal regementen hörsammat kallelsen.7 Enligt tidningen Drabanten hade två rege
menten hindrats från att deltaga i m ötet, nämligen Kl i St ockholm och A8:s bataljon 
i K arlsborg.8 Förbundet antog namnet Svenska Underbefälets riksförbund. Vid mötet 
antogs ett program i nio punkter, vilket uttryckte förbundets ändamål och syften. 

SVENSKA UNDERBEFÄLETS RIKSFÖRBUND 

Program 

Förbundets ändamål är: 

§ 1 

Att samla och förena allt Sveriges underbefäl i ett stort, enigt och starkt förbund med under
befälskårens och fosterlandets bästa som sitt förnämsta och högsta mål. 

§ 2  

Att söka åstadkomma en god samverkan och förståelse de olika truppslagen emellan. 

§3 

Att höja medlemmarnas intelligens och vetande genom att vid de olika regementena och kårernas 
klubbar anordna nyttiga och fostrande föredrag, föreläsningar, aftonkurser och diskussioner i 
militära, vetenskapliga, historiska, nykterhets- och allmänmedborgerliga ämnen. 

§4 

Att söka lyfta och höja upp underbefälets anseende samt göra detsamma aktat och ärat bland 
den civila befolkningen och skapa ett ömsesidigt förtroende mellan dessa båda kategorier av 
Sveriges folk. 

4 ibid., 11/1908. 
5 ibid. 
6 ibid., 20/1908. Se även bilaga 3. 
7 Drabanten nr 22/1908. Det exakta antalet var 42. 
8 ibid. 
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§5 

Att främja och höja intresset för skytteverksamheten och idrotten. 

§ 6  

Att främja och understödja den militära nykterhetsverksamheten. 

§7 

Att bland Sveriges folk på allt sätt söka höja intresset för de militära ämnena och övningarna 
genom humanitet och gott föredöme söka förebygga oegentligheter och missgrepp. 

§ 8  

Att med alla lovliga medel, som stå till buds, motarbeta den oförsynta och skadliga antimilitära 
agitationen. 

§9 

Att på upplysningens grundval söka tillvarataga underbefälets ekonomiska intressen. 

Programmet var till sitt innehåll mycket återhållsamt och präglades av att man 
från förbundets sida inte ville komma i k onflikt med rådande bestämmelser eller med 
den högre militära ledningen. Det finns skäl att dröja vid programmets formuleringar 
och syften, då det inte enbart innehöll syften, vilka formulerats mot bakgrund av 
de rådande lagbestämmelser som fanns inom krigsmakten, ty det var till sin uppläggning 
mycket likt andra tjänstemannaorganisationers och de tidigaste arbetarfackföreningar-
nas. 

Som framgår av Svenska Underbefälets riksförbunds program hade förbundet ett 
flertal syften. Liksom i W esterhults arbete om fögderitjänstemännen kan man konsta
tera ifråga om Svenska Underbefälets riksförbund, att karaktären av fackförening delvis 
skyms av programmets många syften. Det är dessutom slående hur lika program
förklaringarna är i övrigt. Med några få undantag kan man återfinna formuleringar 
i S venska Underbefälets riksförbunds program i de olika fögderitjänstemannaorgani-
sationernas program. Således ville underbefälet liksom fögderitjänstemännen höja sitt 
anseende som kår samt kårens "intelligens och vetande".9 När det gäller det senare 
syftet kan vi konstatera att detta också var något som betonades av de tidigaste ar-
betarfackföreningarna. I dessa organisationers program betonades ofta bildningsaspek
ten.1 Ett annat gemensamt syfte som Svenska Underbefälets riksförbund hade med 
arbetarfackföreningarna var nykterhetsverksamheten.2 

Några av programpunkterna i Svenska Underbefälets riksförbunds program var emel
lertid betingade av kårens speciella ställning i s amhället, som t ex paragraferna 1 och 
8. I den förra betonandet av "fosterlandet" och i den senare motarbetandet av den 
antimilitära propagandan.3 

I Svenska Underbefälets program fanns emellertid en paragraf som klart markerade 
förbundets fackliga karaktär. I § 9 stadgades att förbundet skulle tillvarataga med
lemmarnas ekonomiska intressen. Liknande formuleringar återfinns också hos fög

9Westerhult, s. 158 och 182. 
1 Lindbom, s. 337 ff och Westerståhl, s. 26. 
2 Lindbom, s. 338. 
3 Jfr ovan "militär organisation" s. 13 f. 
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deritjänstemännen.4 Denna programpunkt var trots de i ö vrigt återhållsamma formu
leringarna tillräcklig för att bli upphov till en föreningsrättsstrid tillkommen efter det 
att översten E. Oxenstierna förbjudit de under honom lydande korpralerna att deltaga 
i förbundets konstituerande möte. 

4. Underbefälet och föreningsfriheten 

En betydelsefull faktor i underbefälets organisationssträvanden utgör de ifrågasättanden 
av underbefälets föreningsrätt som förekom under åren 1908-1922. Den mest bety
delsefulla och den mest uppmärksammade var den föreningsstrid som följde på bil
dandet av Svenska Underbefälets riksförbund och där även Sveriges Underofficers
förbund var indraget. De föreningsrättsliga striderna som gällde underbefälet måste 
liksom föreningsrättsstriderna mellan arbetare och arbetsgivare sättas in i ett större 
perspektiv i vilket klassamhällets attityder och föreställningar utgjorde en betydelsefull 
för att inte säga avgörande del på hur man såg på förhållandet arbetstagare och ar
betsgivare. När det gäller den militära sektorn måste inte bara hänsyn tagas till ar
betsgivaren - staten - utan också till det militära systemets struktur med en inflytelserik 
officerskår inte bara inom det militära utan även utanför det militära systemet samt 
en underlydande befälskår bestående av underofficerare och underbefäl. 

Innan vi går närmare in på underbefälets föreningsrättsstrid 1908-1909 måste en 
kort återblick göras över föreningsrättens utveckling fram till Svenska Underbefälets 
riksförbunds bildande. Därigenom blir inte underbefälets föreningsrättsstrid isolerad 
från sitt sammanhang. 

Under 1800-talets senare del drabbades Sverige av ett flertal strejker varav den mest 
kända var den i Sundsvall 1879.5 Upphovet till strejkerna var i många fall missnöje 
över att inga socialpolitiska åtgärder vidtogs för att förbättra arbetarnas situation. Mot
ståndet i so cialpolitiska frågor fanns främst hos de konservativa lantmännen. När den 
fackliga aktiviteten alltmer började tillta ökade missnöjet hos de konservativa lant
männen, vilka vid ett flertal tillfällen under 1890-talet väckte motioner i riksdagen, 
i vilka de ville minska fackföreningarnas rörelsefrihet. När stadsliberalerna och so
cialdemokraterna 1902 ställde krav på en lagstadgad föreningsrätt avvisade riksdagen 
detta. De konservativa lantmännen lyckades emellertid 1899 få igenom den sk Åk-
arpslagen. Lagen fick sitt namn efter den moderate riksdagsmannen Pehr Pehrsson 
i Åkarp, i vars hemtrakter strejker utbrutit. Lagen innebar att man kunde få straffarbete 
i högst två år redan vid försök att genom våld eller hot tvinga någon att inställa 
arbetet eller avböja erbjudet arbete.6 Från vänsterhåll stämplades Åkarpslagen som 
en "klasslag", vilken riktade sig mot arbetarna.7 

Åkarpslagen blev utsatt för många angrepp och reviderades kraftigt 1914, men av
skaffades inte fullständigt förrän 1938. Vid 1899 års riksdag hemställdes också om 
åtgärder till skydd för arbetsavtalets helgd. Denna utredning blev klar 1905 och fram

4 Westerhult, s. 160. 
5 SOS. Arbetsstatistik. Arbetsinställelser under åren 1903-1907 jämte öfversikt af arbetsinställelser 

under åren 1859-1902 samt den s k politiska storstrejken 1902, s. 327 ff. 
6 SFS 1899:55. 
'Carlsson, Svensk historia. 2. Tiden efter 1718, s. 467. 
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lades av regeringen Boström. I förslaget ingick ansvarsbestämmelser rörande sam-
hällsfarligt brytande av vissa arbetsavtal. Förslaget innehöll från början endast av
talsbrott begångna av arbetarna men under utskottsbehandlingen inbegreps också ar
betsgivarna. Förslaget föll emellertid i riksdagen. Några år senare avvisade riksdagen 
ett förslag som innebar förbud mot att i pressen infora meddelanden, avsedda att 
skada strejkbrytare. Förslaget går efter upphovsmannen under benämningen "lex Hil-
debrand". 

En mer betydelsefull innebörd fick de år 1906 genomförda sk Staafflagarna, vilka 
avsåg att stävja antimilitaristisk mötes- och broschyrverksamhet inom krigsmakten.8 

Det är mot bakgrund av det ovan sagda som underbefälets föreningsstrid 1908-1909 
skall ses. 

5. Föreningsrättsstriden 1908-1909 

I samband med bildandet av Svenska Underbefälets riksförbund framkom att översten 
vid Livgardet till häst (Kl) E. Oxenstierna förbjudit de av honom underlydande korp
ralerna att tillhöra Svenska Underbefälets riksförbund. 

Upprinnelsen till det rättsliga efterspelet, som inte bara berörde underbefälet och 
underofficerarna utan också medförde tre ministrars avgång, våren artikel i Stockholms 
Dagblad den 21 februari 1909. I denna påstods att överste Oxenstierna vid ett möte 
den 8 september 1908 skulle ha förbjudit underofficerarna vid Kl att tillhöra det år 
1907 bildade Sveriges Underofficersförbund.9 Denna artikel föranledde liberalernas då
varande ledare Karl Staaff att anmäla Oxenstierna till JO, då det enligt Staaff inte 
fanns något lagrum som förbjöd föreningsfrihet.1 JO infordrade härvid en förklaring 
av Oxenstierna. Denne sade då, att han vid det åberopade tillfället inte förbjudit un
derofficerarna att tillhöra Sveriges Underofficersförbund. Däremot hade han fäst un
derofficerarnas uppmärksamhet på, att det vid underofficerskongressen hade förekom
mit överläggningar, vilka stred mot strafflagen för krigsmakten. Översten hänvisade 
till § 81 i vilken det sades "Håller krigsfolk sammankomst för rådplägning i ämnen, 
genom vilkas avhandlande fruktan, misströstan eller missbelåtenhet kan hos krigsfolket 
utbredas såsom: om faran eller olämpligheten av krigsföretag eller annan tjänsteför
rättning, därtill befallning är given eller förväntas; om vådan av den ställning, vari 
krigsmakten eller någon del därav sig befinner; om förmans förhållande eller åtgärder; 
om otillräckligheten av lön, beklädnad eller underhåll; eller om annat dylikt" straffas 
etc.2 

I sin förklaring till JO uttalade Oxenstierna även sin personliga åsikt ifråga om 
föreningssträvanden hos militären. Oxenstierna ville förklara varför han vidtagit sär
skilda åtgärder när det gällde underofficerarna och underbefälets tillhörighet till res
pektive organisation. Det senare hade Oxenstierna förbjudit att tillhöra Svenska Un
derbefälets riksförbund, då underbefälet i än högre grad än underofficerarna, enligt 
Oxenstierna, kunde befaras befatta sig med frågor av ekonomisk art. Anledningen 
härtill var den korta anställningstiden underbefälet hade. Syftet med en förening av 
underbefäl måste - om den inte var politisk - falla inom det ekonomiska området. 

8 SFS 1906:42. 
9 St.D 21/2 1909. 
1 JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 26 f. Se riksdagstrycket 1910. 
2 SFS 1881:55 § 81. 
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Därvid kunde det hända, att underbefälet vid ett givet tillfälle tog sina ekonomiska 
intressen i egna händer i strid med statsintresset.3 Som regementschef kunde inte 
Oxenstierna, stödjande sig på tjänstgöringsreglementet för armén, åse att det inom 
regementet uppstod en politisk eller ekonomisk fackförening.4 

Justitieombudsmannen fann inte Oxenstiernas förklaring tillräcklig utan förde målet 
vidare till Krigshovrätten. JO anförde bl a att "Sveriges grundlag innehåller icke någon 
föreskrift angående föreningsfrihet. Denna medborgerliga rättighet är ej heller garan
terad genom någon i allmänna lagen uttalad grundsats. Anledningen till lagens tystnad 
uti ifrågavarande afseende är uppenbar: föreningsrätten har ansetts självklar såsom 
hörande samman med svenska folkets urgamla frihet1'.5 

I maj 1909 kom utslaget i K rigshovrätten, varvid åtalet ogillades av rättens militära 
ledamöter general H. Gadd, kommendör C.O.F. Ljungquist, överste C. Rosenblad 
samt överstelöjtnant C.A. Fock, medan den civile ledamoten krigshovrättsrådet A.G. 
Berencreutz ansåg att Oxenstierna borde fällas för tjänstefel.6 

Krigshovrättens utslag medförde, att justitieombudsmannen uppdrog åt krigsfiskal-
ämbetet, att fullfölja JO:s talan mot Oxenstierna. Denna gång fördes målet upp i Hö gsta 
Domstolen. I september 1909 avkunnade HD sin dom. I denna sades, att 
Oxenstierna "icke ägt tillräcklig anledning antaga, att vid ifrågavarande förbunds sam
mankomster rådplägning skulle förekomma i ä mnen, som afses i 8 1 § strafflagen för 
krigsmakten, samt att förty öfversten genom förbudets utfärdande och vidhållande 
öfverskridit den honom tillkommande ämbetsmyndighet; men som berörda förfarande 
dock icke vore af beskaffenhet att böra för öfversten medföra ansvar för tjänstefel, 
pröfvade Kungl. Maj:t lagligt fastställa det beslut, Krigshofrättens utslag innehölle".7 

Innan reaktionen från underbefälet och andra behandlas skall kort den konstitutio
nella strid behandlas som blev följden av att ett av riksdagens utskott hade hört Sveriges 
Underofficersförbund i en fråga angående underofficers befordran till officer. Båda 
dessa frågor står mycket nära varandra, ty båda kan ses utifrån perspektivet att offi
cerskåren ville hålla tillbaka de lägre befälskårernas krav på en ökad demokratisering 
och ökat inflytande inom försvarsväsendet. 

Till följd av en av Sven Palme (lib.) väckt motion om underofficers befordran till 
officer hade den liberale andrakammarledamoten Erik Palmstierna, å ett av andra 
kammarens tillfälliga utskotts vägnar, kontaktat Sveriges Underofficersförbunds ord
förande fanjunkare Ekström vid Livgardet till häst (Kl), för att höra förbundets syn 
i denna fråga.8 Palmstiernas åtgärd blev upphov till en mycket intensiv debatt, där 
riksdagsordningens § 46 åberopades.9 Det ansågs att Palmstierna genom att höra Sve
riges Underofficersförbund, utan att först inhämta Kungl. Maj:ts befallning hade brutit 
mot RO. Initiativet i f rågan togs av den tidigare nämnde överste Oxenstierna, vilken 

3JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 30. 
4 ibid., s. 33. 
5 Enligt Tjänstgöringsreglemente för armén II, kap 1, § 4 mom 8, var regementschef "Konungen 

ansvarig för ordning och tukt inom det honom anförtrodda regementet." Cit. i JO:s ämbets
berättelse 1910, s. 31. 

6JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 40 och Nytt Juridiskt Arkiv 1909, s. 419. 
7JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 41. 
8 Angående Palmes motion se AK mot 141 1909. 
9 SFS 1866:27 §46. 
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anmälde Palmstierna för chefen för fjärde arméfördelningen generallöjtnant C. Warberg, 
vilken vidarebefordrade anmälan till lantförsvarsminister O.B. Malm. Anmälan delgavs 
även statsminister Arvid Lindman.1 Krigsministern utfärdade till följd av det inträffade 
ett förbud för underofficerarna, att lämna ut uppgifter till riksdagens ledamöter.2 

Det var i detta sammanhang som kopplingen mellan de två frågorna kommer in 
i bilden. Utskottsfrågan blev nämligen föremål för en interpellation i riksdagen av 
G. Sandström (lib.). Upphovsman till interpellationen var Karl Staaff.3 Den interpel-
lationsdebatt som följde i riksdagen i mars 1909 var den dittills längsta och sträckte 
sig över en hel dag. Lindmans beslut att hävda att utskottet handlat felaktigt fick 
till följd att tre av statsråden avgick, nämligen utrikesminister Eric Trolle, jordbruks
minister Alfred Pettersson i Påboda och det konsultativa statsrådet Gustav Roos. 

Efter denna genomgång av det faktiska händelseförloppet skall en närmare analys 
göras av underbefälets och tidningspressens reaktion på det inträffade. De två frågor 
som därvid aktualiseras är hur underbefälet och pressen såg på det inträffade och 
vilka orsaker som kan ligga bakom. Först skall underbefälets reaktion studeras därefter 
tidningspressens. 

6. Svenska Underbefälets riksförbund och den Oxenstiernska målet 

Reaktionen på Oxenstiernas utspel en månad före underbefälets organisationsbildande 
lät inte vänta på sig. I samband med inbjudan till mötet vände sig P.W. Ståhl i ett 
öppet brev till regementscheferna i Stockholm.4 

Från förbundshåll betonades mycket starkt både i sk rivelsen till regementscheferna 
och i artiklar i Drabanten, att förbundet inte var avsett att bli "en makt, som skulle 
sätta sig upp mot befälet". I samma anda påpekades dock lika starkt att ett förbud 
att organisera sig omedelbart skulle leda till att alla underbefäl tog avsked kommande 
1 november.5 Det senare uttalandet måste från officershåll ha betraktats som ett syn
nerligen allvarligt hot. De rent militära synpunkterna var givetvis uppenbara, men 
det var även en utmaning mot det militära systemet. Uttalandet kunde användas 
mot underbefälet, då det rimligen föll inom ramen för vad som var förbjudet enligt 
strafflagen för krigsmakten. 

Som tidigare sagts gick inte underbefälsförbundet i spetsen för att hävda sin egen 
föreningsrätt utan det blev Karl Staaff som tog initiativ i denna fråga. Staaffs enga
gemang var naturligtvis inte enbart knutet till en omsorg om de lägre befälskårerna, 
utan i lika hög grad var det en fråga om att hävda en av liberalismens grundpelare 
frihetsbegreppet. Riktigheten i denna tankegång framstår som alltmer uppenbar när 
denna fråga knyts samman med den tidigare behandlade utskottsfrågan, där Staaff 
var huvudman bakom interpellationen. I utskottsfrågan gällde det också att hävda 
friheten, nämligen friheten för riksdagen gentemot Kungl. Maj:t. 

I Drabanten upprördes man över de förklaringar Oxenstierna gav JO, eftersom Ox
enstierna bl a gjorde skillnad på underofficerarnas rätt att bilda fackförbund och un
derbefälets rätt därtill. I tidningen Drabanten betraktades Oxenstiernas handlande som 

1 Palmstierna var kapten i reserven. 1910 blev han socialdemokrat. 
2 Palmstierna ger i sina memoarer en antydan om att andra personer stod bakom Oxenstiernas 

anmälan. Se Palmstierna, Ett brytningsskede, s. 112. 
3 Palmstierna, s. 113 och Kihlberg, Karl Staaff 2, s. 158. 
4 Bilaga 4. 
5 Drabanten nr 5/1909. 
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"bevis på vad en egensinnig och hänsynslös chef kan tillåta sig gentemot sina un
derlydande, då han en gång fått idén i sitt huvud".6 

I en artikel under rubriken "Inför avgörandet" kommenterades den punkt i för
bundets program, där det talades om att "tillvarataga underbefälets ekonomiska in
tressen".7 I tidningen medgavs att denna programpunkt hade en viss beröring med 
vad man kallade "den elastiska ekonomiparagrafen", men det var inte fråga om att 
upplysa underbefälet, ty det visste ju rena om detta. Frågan var istället att upplysa 
andra om underbefälets ekonomiska villkor.8 Denna förklaring förefaller en aning krys
tad, men samtidigt fullt förståelig med tanke på att föreningsrätten var ett mycket 
känsligt kapitel. 

När JO hade beslutat sig för att väcka åtal mot Oxenstierna konstaterade Drabanten 
i e n artikel, att riksförbundets existensberättigande var erkänt.9 Den i april uttryckta 
glädjen över JO:s åtgärd förbyttes emellertid till mer mollstämda tongångar, när utslaget 
i Kr igshovrätten tillkännagavs. Enligt Drabanten skapade Krigshovrättens utslag kaos.1 

I sin motivering angav visserligen Krigshovrätten, att det stod krigsman fritt att ansluta 
sig till varje förening, så länge som föreningen inte verkade för ändamål, vilka stred 
mot lagen.2 P.W. Ståhl menade i en artikel i D rabanten, att genom denna formulering 
var varje militär förening otillbörlig, eftersom den inte kunde förete i jä mförelse med 
krigslagarna godkännbara garantier, att en dylik förening i fra mtiden inte skulle befatta 
sig med förbjudna frågor.3 

Överste Oxenstierna hade inför rätten anfört, att underofficersförbundet vid sina 
sammanträden diskuterat otillåtna spörsmål, samt att ordföranden i Svenska Under
befälets riksförbund - P.W. Ståhl - inte var en aktiv militär, vilken kunde ställas 
under krigslagarna. P.W. Ståhl hade i tidningen Drabanten - enligt Oxenstierna -
publicerat artiklar i ämnen, vilka stred mot § 81 i s trafflagen för krigsmakten. Enligt 
Oxenstierna kunde det förmodas, att underbefälet vid sina sammanträden skulle följa 
underofficersförbundets exempel.4 

Dessa formuleringar var enligt P.W. Ståhl i Drabanten krystade, dels bestod styrelsen 
inom Svenska Underbefälets riksförbund av flera personer - summa sex - av vilka 
fem var aktiva militärer och således kunde åtalas enligt krigslagarna dels föll artiklar 
i Drabanten, för vilken han var redaktör och ansvarig utgivare, under en helt annan 
lag, nämligen tryckfrihetsförordningen. Enligt den senare kunde han dömas.5 

När det gällde de åberopade artiklarna i Drabanten hade även JO ansett dem som 
otillbörliga, men likväl inte åtalbara enligt tryckfrihetsförordningen.6 

Högsta Domstolens dom mottogs av Svenska Underbefälets riksförbund som ett 
tecken på att föreningsrätten var erkänd. "Visserligen ha vi icke själva framkallat 
detsamma (Drabanten betecknar HD:s dom som ett prejudikat), men vi kunna dock 
icke annat än känna oss nöjda över att veta vad vi ha att rätta oss efter".7 

6 ibid., nr 6/1909. 
7 Se ovan s. 42. 
8 Drabanten nr 7/1909. 
9 ibid., nr 8/1909. 
1 ibid., nr 11/1909. 
2JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 39 f. 
3 Drabanten nr 11/1909. 
4JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 40. 
5 Drabanten nr 11/1909. Jfr Karl Staaffs inlägg i AK 1901. Se AK prot 37 1901, s. 49. 
6JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 38 f. 
7 Drabanten nr 2/1910. 
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7. Pressen och underbefälets föreningsrätt 

Det var inte enbart underbefälet som reagerade över Oxenstiernas agerande, utan även 
i Stockholmspressen väckte både förbudet och anmälan mot Palmstierna en livlig 
debatt, där åsikterna tydligt gick isär. 

I den konservativa pressen uppfattades Palmstiernas och utskottets handlande som 
felaktigt och man upprördes över att Palmstierna vänt sig till en organisation som 
mer hade karaktären av en "privat sammanslutning'1 och detta dessutom "bakom 
befälets rygg".8 I Nya Dagligt Allehanda (N.D.A.) frågade man sig om det var till 
gagn eller skada för staten, att "riksdagen allt mer öfvergår till ett systematiskt vädjande 
till underlydande kritik af öfverordnande".9 I Nya Dagligt Allehanda menade man 
vidare, att handlingssättet bara underblåste "en rörelse, som till den svenska statens 
stora fara redan fått växa sig all för bred inom en mängd statsinstitutioner".1. Enligt 
tidningen stred i många fall de åsikter, som dessa organisationer hade, mot statens 
intressen. Uttalandena knyter an till de ståndpunkter, som officerskåren och kon
servativa riksdagsledamöter hade intagit i a ndra frågor som gällde underbefälsfrågan. 
Bakom dessa ståndpunkter låg klassisk konservativ ideologi i form av den tidigare 
nämnda organismteorin, vilken satte statens intresse över alla andra intressen. Det 
motstånd som Nya Dagligt Allehanda visade mot fackföreningar var emellertid inge 
något generellt för konservatismen. Konservatismen var endast motståndare till fack
föreningarna när deras intressesynpunkter tog sig allmänpolitiska uttryck. När statens 
intresse berördes måste emellertid detta komma i främsta rummet.2 

I den konservativa pressen intervjuades också krigsministern, generallöjtnant War-
berg och överste Oxenstierna. Krigsministern var rädd, att underofficerarna skulle få 
en sådan makt gentemot "det lagliga befälet", att det skulle undergräva den militära 
disciplinen. Warbergs synpunkter gick i samma riktning.3 I sitt inlägg i Stockholms 
Dagblad yttrade Oxenstierna bl a att han avsåg att skydda armén från "demokratische 
Umtriebe". Ett yttrande av krigsministern O.B. Malm understryker att demokrati
seringen inom försvaret var så långt gången som man inom officers- och konservativa 
kretsar kunde tänka sig. I en artikel i Stockholms Dagblad sade Malm att officers
rekryteringen var "så demokratiserad som gärna möjligt vore. Officersbanan är öppen 
för alla samhällsklasser. Börd eller förmögenhetsvillkor göra intet till blott den stadgade 
kompetensen i kunskaperna förefinnes".4 Detta uttalande skall jämföras med ett ut
talande som gjordes i Drabanten där klasskillnader angavs som det avgörande för 
framgång i de t militära.5 Malms uttalande saknade all grund, ty det svenska samhället 
var vid århundradets början ett utpräglat klassamhälle. 

De uttalanden som gjordes av Malm, Warberg och Oxenstierna i pressen pekar 
entydigt på, att det främst var fråga om att skydda officerskårens intressen gentemot 
underofficerare och underbefäl. För officerskåren utgjorde det lägre befälet ett hot 
mot en priviligierad ställning, som endast kunde behållas så länge det lägre befälet 

8 St.D 20, 21/2 1909. Jfr AK prot 27 1909, s. 14. A. Lindman använder samma uttryck. 
9 N.D.A. 22/2 1909. 
1 ibid. 
2 Se Torstendahl. Mellan nykonservatism och liberalism, kap 4. 
3 St.D 21/2 1909. 
4 ibid. 
5 Drabanten nr 9/1907. 
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hölls nere. Ett uttalande av Malm i en senare del av intervjuen i Sto ckholms Dagblad 
ger besked om detta. "Jag vill då först säga det att bland våra underofficerare finns 
många både hyggliga och duktiga män... Men på samma gång är det för vår armé 
av den allra största betydelse att icke dess officerskår sjunker i k valitativt avseende".6 

I den konservativa pressens uppföljning av det Oxenstiernska målet framkom ytter
ligare synpunkter som klargjorde den konservativa synen på underbefälets föreningsrätt. 
I Nya Dagligt Allehanda sågs Krigshovrättens frikännande av Oxenstierna med till
fredsställelse, då denne enligt tidningen handlat på grund av omsorg om ordning och 
tukt. Enligt tidningen borde alla vara överens om "att landet bär den dryga tungan 
för försvarsväsendet, för att hären skall vara ett starkt och fast redskap åt nationens 
vilja i tider, då ödesdigra afgöranden stå för dörren. Hvarje försök att minska denna 
nödvändiga fasthet i försvarsväsendets inre beskaffenhet motverkar direkt de af skatt-
dragarna gjorda uppoffringarna och är alltså en dårskap".7 Nya Dagligt Allehanda lade 
här liksom tidigare tonvikten på konflikten mellan statsintresset och det enskilda in
tresset. 

I d en liberala och socialdemokratiska pressen var inställningen till hela denna prob
lematik en helt annan. I den fråga som gällde utskottets handlande var man enbart 
positiv. Frisinnade Svenska Morgonbladet ansåg att det hade gjorts "ett alltför stort 
nummer" av det inträffade. Åtgärden att höra Sveriges Underofficersförbund betrak
tades av Svenska Morgonbladet som "erkännansvärd", då utredningen på detta sätt 
skulle bli m er allsidig. Tidningen påpekade vidare, att ett enhälligt utskott stod bakom 
åtgärden, således även utskottets konservativa ledamöter.8 I Dagens Nyheter intog 
man en liknande hållning. Hela frågan var enligt Dagens Nyheter ett utslag av mi
litarism, där krigsministerns påbud betecknades som "signalen till upplösning av alla 
underofficerssällskap".9 

I Social-demokraten karakteriserades Oxenstiernas handling som "oförsynt preus
seri". I utskottsfrågan ansåg Social-demokraten, att utgången var av stor principiell 
betydelse, eftersom det var fråga om att utestänga utskotten från inhämtande av upp
lysningar.1 "Rätten är således solklart på utskottets sida och att den över huvud taget 
kunnat förnekas vittnar endast om den övermodets och kastandans okunnighet, som 
så ofta berett militära auktoriteter obehagliga påminnelser om var deras befogenhet 
börjar och slutar".2 Uttalandet av huvudredaktören i Social-demokraten C.N. Carleson 
vittnar om att man från tidningens sida såg hela konflikten som en strid mellan militära 
och civila intressen. 

Krigshovrättens dom ansågs i den liberala och socialdemokratiska Stockholmspressen 
som ett utslag av den militära klass- och yrkesuppfattningen i Dagens Nyheter ville 
man göra gällande att domstolens dom grundade sig mer på skyddandet av ett klass
intresse än på verklig rättsuppfattning. I Dagens Nyheter hette det att "Krigshovrättens 

6St.D 21/2 1909. Ett flertal inlägg i samma anda förekom i samband med Palmes motion. Se 
FK prot 46 1909. Inlägg av friherre Beck-Fries, överstarna C-G Hult och C.G. Skytte samt 
greve A. Douglas; samtliga högermän. Se även AK prot 51 1909, s. 93. Inlägg av ryttmästare 
Fleetwood (h). 

7N.D.A. 12/5 1909. 
8 Sv.M 22/2 1909. 
9 DN 20/2, 22/2 1909. 
1 S ocial-demokraten 20/2, 22/2 1909. Jfr AK prot 27 1909, s. 53. Hjalmar Branting. 
2 Social-demokraten 22/2 1909. 
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accepterande av överste Oxenstiernas uppfattning... ger en bjärt bekräftelse på hur 
rätt de ha som säga att ingen genom domaredens avläggande kan befria sig från den 
klass- och yrkesuppfattning som tillhör hans väsen".3 

I Social-demokraten gjorde man också gällande att domen hade dikterats av offi
cerskårens intressen. Därför var utgången i Krigshovrätten väntad, då forum var en 
militärdomstol. Domen medförde enligt C.N. Carleson i S ocial-demokraten att krigs
mans föreningsrätt var "utelämnad åt rena godtycket, och disciplinen, tillskuren och 
tillämpad efter befälets mening triumferar i krigshovrätten".4 Dagens Nyheter och 
Social-demokratens åsikter var inte obefogade, med tanke på att samtliga militära le
damöter hade frikänt Oxenstierna medan den enda civila ledamoten hade en avvikande 
mening.5 

Högsta Domstolens beslut att erkänna underbefälets föreningsrätt fick ett blandat 
mottagande i pr essen. I Dagens Nyheter och Social-demokraten var man odelat positiv 
till beslutet. I Social-demokraten hette det: "På ett viktigt område har nu genom 
detta utslag gränsen utstakats för regementsbefälets disciplinära myndighet... att med
borgerlig rätt ej upphör innanför kasernens portar".6 I Dagens Nyheter menade man 
att underbefälets föreningsrätt var erkänd.7 I Svenska Morgonbladet konstaterades, 
att föreningsrätt inte kunde nekas underbefälet, men samtidigt framhölls att för
eningsrätten inte fick missbrukas till skada för armén eller flottan.8 

Inom den konservativa pressen var inställningen till HD:s dom annorlunda. I Stock
holms Dagblad var kommentarerna sparsamma, men man konstaterade att Oxenstierna 
inte blivit åtalat.9 Nya Dagligt Allehanda var däremot mycket oroade över HD:s dom, 
då den skapade "ett märkligt prejudikat". "Enligt det nu åstadkomna prejudikatet 
måste öfverste Oxenstierna återkalla sitt förbud, och regementsbefälets kontroll över 
regementets personals medlemskap i olika slag af sammanslutning synes, så vidt vi 
kunna förstå, blifva alldeles illusorisk. Hvilka följder, som häraf kunna uppstå, låter 
sig lätt tänkas. Ur den synpunkten är det icke utan bekymmer, som man har att 
motse konsekvenserna af det meddelade prejudikatet".1 Enligt en intervju med en 
högre militär skulle konsekvenserna bli vådliga för upprätthållandet av disciplinen 
inom armén.2 

8. Föreningsrättsstriden 1908-1909: en slutsats 

Den föreningsrättsliga strid som Svenska Underbefälets riksförbund drogs in i redan 
vid starten visar att organisationssträvandena inom underbefälskåren och i viss mån 
underofficerskåren sågs med stort ogillande av officerskåren och de konservativa inom 
regering och riksdag och vissa tidningar. Parallellerna med föreningsrättsstriderna inom 

3 DN 12/5 1909. 
4 Social-demokraten 12/5 1909. Jfr Svenska Morgonbladet 23/9 1909. 
5 Se JO:s ämbetsberättelse 1910, s. 40 f. 
6 Social-demokraten 23/9 1909. 
7 DN 23/9 1909. 
8 Sv.M 23/9 1909. 
9 St.D 23/9 1909. 
1 N.D.A. 22/9 1909. 
2 ibid., 23/9 1909. 
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fackföreningsrörelsen var och är uppenbara.3 Liksom de konservativa i riksdagen 
genomdrev lagar, vilka gynnade arbetsgivarna gentemot arbetarna på samma sätt för
sökte man från officershåll inskränka föreningsfriheten bland underbefälet. Båda dessa 
handlingssätt har sina uppenbara likheter. I det förra fallet var det fråga om att hävda 
arbetsgivarens och kapitalägarens rätt att bestämma över sina underställda. I det andra 
fallet gällde det att bibehålla officerskårens oinskränkta auktoritet gentemot de lägre 
befälskårerna. En organiserad underofficers- eller underbefälskår utgjorde givetvis ett 
hot mot officerskårens priviligierade ställning. Krav från dessa organisationer på en 
ökad demokratisering inom försvarsväsendet, som t ex vidgade möjligheter för offi
cersbefordran för underofficerare och underbefäl skulle av naturliga skäl medföra att 
officerskårens priviligierade ställning bröts. En mer demokratiserad officersrekrytering 
skulle givetvis medföra att officerskåren skulle genomsyras av nya idéer av förmodligen 
radikalare natur. 

Analysen visar också att den liberala och socialdemokratiska pressen tog parti för 
de lägre befälskårerna, liksom vänsterns riksdagsledamöter. Att socialdemokraterna 
tog underbefälets parti i föreningsrättsstriden måste ju vara helt naturlig, då det här 
gällde att försvara en facklig organisation. Förutom detta måste den hos socialde
mokraterna avoga inställningen till officerskåren och i viss mån till försvaret som 
helhet ha spelat en avgörande roll. 

Liberalernas roll i detta sammanhang har också sin förklaring. För dem spelade 
förenings- och församlingsfriheten en avgörande roll i de n liberala ideologin. Däremot 
var inte Karl Staaffs utspel helt okomplicerat mot bakgrund att han 1906 hade genom
drivit vissa lagar mot antimilitaristisk verksamhet, som sedan fått namn efter honom 
- de s k Staafflagarna. Det förefaller emellertid som om förenings- och församlings
friheten var av större betydelse för Staaff än en nedtryckt underofficers- och under
befälskår. I samband med interpellationsdebatten den 17 mars 1909 yttrade Staaff föl
jande: "Jag anser det vara synnerligen viktigt, att det fastslås, att de, som tillhöra 
det underordnade befälet, få vara människor och medborgare, de också. Jag tror, att 
om man icke hävdar den principen, om man alltså låter sådana åtgärder, som krigs
ministern här vidtagit, passera utan anmärkningar och utan starka anmärkningar, blir 
detta i själva verket ödesdigert för hela vårt försvar. Ty för detta är en god och till
fredsställd underofficerskår av den allra högsta betydelse, och någon sådan får vi icke, 
utan att dess medlemmar äga medborgerliga rättigheter i t illbörlig utsträckning".4 En 
ytterligare faktor som måste ha spelat in var givetvis det liberala och socialdemokratiska 
kravet på en demokratisering av försvarsväsendet. 

9. Svenska Underbefälets riksförbund 
10. Källmaterial 

När det gäller kännedomen om Svenska Underbefälets riksförbund ställs forskaren 
inför ett mycket otillfredsställande faktum, nämligen det närmast obefintliga käll
materialet. Emellertid har bristen på arkivmaterial inte alltid varit likadan, ty i ju
bileumsskriften från 1923 sägs att Svenska Underbefälets riksförbund lämnade efter 

3 Med fackföreningsrörelsen avses de till LO anslutna arbetarna. 
4 AK prot 28 1909, s. 10. 
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sig ett "synnerligen rikhaltigt" material.5 Jag har emellertid inte i mi na efterforskningar 
återfunnit detta. Redan Albin Widén konstaterade 1938 att protokollen från årsmötena 
hade gått förlorade.6 Den följande framställningen bygger därför dels på tidningen 
Drabanten dels på monografier över underbefälet. 

11. Medlemsrekrytering 

Tiden från riksförbundets bildande fram till september 1909 upptogs till största delen 
av frågor knutna till föreningsrättsstriden. För att stärka förbundets position propagerade 
man från förbundets sida för en ökad anslutning till förbundet. Under appellen "Enighet 
ger styrka11 uppmanade förbundsordföranden P.W. Ståhl underbefälet på respektive 
förband bilda underbefälsföreningar och ansluta dessa till förbunden.7 

Appellen tycks emellertid ha klingat ohörd till en början, ty förbundsstyrelsen åter
kom vid ett flertal tillfällen i d enna fråga. Vid utgången av år 1908 hade inte någon 
lokalförening slutit sig till förbundet. Enligt förbundets stadgar § 2 utsädes angående 
medlemsskap: "Under Riksförbundet bör, såvitt möjligt, finnas distriktsorganisationer 
i f orm av arméfördelnings- eller garnisonsförband. Dock kunna inom de regementen 
eller garnisonsorter, där sådana ej finnas resp. klubbar ansluta sig direkt till förbundet11.8 

Stadgarna uteslöt emellertid inte att enskilda underbefäl själva ansökte om medlems-
skåp.9 

Anslutningen till förbundet skedde vanligtvis genom bildande av klubbar eller för
eningar på varje regemente.1 

Anslutningen började ta fart i b örjan av 1909. I ap ril samma år hade åtta föreningar 
anslutit sig till förbundet. Av dessa tillhörde två infanteriet, två kavalleriet, tre artilleriet 
samt en trängtrupperna.21 majnumret av Drabanten anmodade ånyo förbundsledningen 
underbefälet att bilda föreningar.3 Under år 1909 anslöt sig sammanlagt 21 föreningar, 
1910 ytterligare 11 samt 1911 5.4 Förbundsledningens upprepade försök att förmå un
derbefälet att organisera sig ledde till att ungefär 2/3 av samtliga regementen inom 
armén var representerade inom Svenska Underbefälets riksförbund. Studiet av med
lemsrekryteringen visar att benägenheten att gå in i f örbundet var skiftande om man 
ser till förhållandet mellan de olika arméfördelningarna. 

Anslutningen var i slutet av 1911 mycket ojämt fördelad. Högst var anslutningen 
inom sjätte arméfördelningen, där 80,0 96 a v förbanden var anslutna, därefter följde 
femte arméfördelningen med 71,4 96, första med 63,6 96, andra och fjärde med 57,1 96 
respektive 58,3 96 och lägst var anslutningen inom tredje arméfördelningen med 
44,4 96.5 (Se kartogram 1 nedan s. 53.) 

Studerar man anslutningen från olika truppslag blir fördelningen enligt tabell 12. 

5Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 215. 
6 Widén, s. 247. 
7 Drabanten nr 22/1908. 
8Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 231. 
9 ibid. 
1 Drabanten nr 7, 21-22/1910. 
2 ibid. 
3 ibid. 
4Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 233. Drabanten nr 7, 21-22/1910. Enligt Widén skulle 

antalet anslutna föreningar vara: 1909 20, 1910 31 och 1911 34. Se Widén, s. 247. 
5 Procentsiffrorna är beräknade på basis av uppgifter i Schedin och Drabanten. 
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Kartogram 1. 
Andelen anslutna regementen till 
Svenska underbefälets riksförbund 
(arméfördelningsvis) 

Källa: Schedin, Sv. Furirförbundet, s. 223. 

Den högsta anslutningen hade artilleriet och ingeniörtrupperna, där samtliga re
gementen var representerade, medan anslutningen vid kavalleriet var 62,5 96, infan
teriet 57,1 96 och trängtrupperna 50,0 96. 

I en insändare i Drabanten talades det om en inre svaghet.6 Bakgrunden till detta 
var att man redan tidigt kunde skönja en tendens att avskilja de olika underbefäls-
graderna från varandra genom att bilda föreningar där endast någon speciell grupp 
inom underbefälskåren var företrädd. En närmare granskning av de enskilda föreningar-

6 Drabanten nr 10/1910. 
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Tabell 12. Medlemsutveckling inom Svenska Underbefälets riksförbund. Antal föreningar 
fördelade på truppslag. 

År/Truppslag Inf Kav Art Ing Träng S:a 

1909 
1910 
1911 
S:a . 

10 
4 
2 

16 

2 5 
4 

3 21 
1 1  
5 

37 
2 
5 9 4 3 

i % av antalet regementen 
inom respektive truppslag 

57,1 62,5 100,0 100,0 50,0 66,9 

Källa: Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 223 och Drabanten nr 7, 21-22/1910. 

na ger vid handen, att tre typer av föreningar var företrädda, nämligen distinktions-
korpralsföreningar, underbefälsföreningar samt korprals- eller konstapelföreningar.7 De 
sistnämnda dominerade. Enligt förbundets stadgar var Svenska Underbefälets riks
förbund avsett att omfatta: distinktionskorpraler, korpraler och vice korpraler, l:e och 
2:e konstaplar samt vice konstaplar, underofficerskorpraler och l:a och 2:a kl. sjömän 
jämte andra av motsvarande rang.8 

Antalet medlemmar i de lokala föreningarna visar att i de flesta lokala föreningarna 
var endast en grupp inom underbefälsgraderna företrädd.9 Av de underbefalsföreningar 
som ingick i S venska Underbefälets riksförbund hade endast ett litet antal föreningar 
vid inträdet en medlemssiffra som indikerar att fler än en underbefälskategori skulle 
vara företrädd.1 De felsta av dessa fanns inom infanteriet. Av de sexton underbe
fälsföreningarna inom infanteriet hade 6 stycken beteckningen distinktionskorprals-
klubb, 6 stycken benämningen korpralsklubb, 1 beteckningen underbefälsförening 
samt 3 stycken saknade beteckning. Av namnet och medlemssiffrorna att döma berör 
den förstnämnda endast distinktionskorpraler. Den andra betecknar sannolikt en fö
rening bestående av enbart korpraler utom i e tt fall - 112 - där antalet medlemmar 
överstiger antalet fasta korpralsbeställningar med 20 personer. Beteckningen under
befäl sförening är den vidaste beteckningen och antalet medlemmar indikerar också 
att det här är fråga om en sammanslutning av flera underbefälskategorier. Inom de 
övriga truppslagen tycks representativiteten ha varit större.2 

12. Riksförbund och medlemmar 

Den aktivitet och det intresse för ekonomiska och sociala frågor, som i bö rjan präglade 
tidningen Drabanten och förbundsledningen avmattades ju längre fram i tiden vi 

7 ibid., 7, 21-22/1910. 
8 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 231. 
9 Drabanten nr 7, 21-22/1910 och Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 223 f. Jfr bilaga 5. 
1 Det följande resonemanget bygger på antalet manskapsstater enligt 1901 års härordning. För 

infanteriet var detta vid ett normalregemente (23 av de 28 infanteriregementena) enligt följande: 
distinktionskorpraler 36, korpraler 48 och vice korpraler 48. För kavalleriet 20, 30 och 30 samt 
för artilleriet 55, 55 och 55. 

2 Se bilaga 5. 
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går. Frågor som lönefrågan och civilanställningsfrågan kom alltmer i bakgrunden för 
riksförbundets egna rekryteringsproblem. En tämligen klar gräns tycks härvidlag för
eningsrättsstriden ha utgjort. Före och under denna aktualiserades ständigt ekonomiska 
och sociala frågor, medan tiden efter karakteriseras av övervägande organisatoriska 
frågor. Ett undantag utgör dock några artiklar 1912.3 

Denna utveckling förefaller märklig eftersom utgången av föreningsrättsstriden sna
rare borde ha stärkt riksförbundet i dess önskan att behandla frågor av social och 
ekonomisk karaktär. I tidningen Drabanten fanns det ju möjligheter för riksförbundet 
eller enskilda underbefäl att föra fram dylika frågor, då tidningens innehåll föll under 
tryckfrihetsförordningen.4 Likväl gjorde man inte detta och orsaken därtill står troligen 
att finna dels i förbundets svåra rekryteringsproblem, dels i en rädsla för att dragas 
in i juridiska svårigheter igen. Några förändringar i strafflagen hade inte företagits, 
vilket fortfarande gjorde det möjligt att åtala dem som muntligen diskuterade frågor 
som nämndes i §81. 

Det finns emellertid andra faktorer som kan ha spelat en roll här. I tidigare forskning 
har man pekat på att föreningsrättsstrider och konjunkturer ofta har haft ett negativt 
inflytande på fackföreningarnas medlemsrekrytering och dess möjligheter till mobi
lisering. En tillfällig handlingsförlamning har ofta inträtt.5 De enskilda föreningsmed
lemmarna blir helt enkelt rädda för att mista sina arbeten. Vid den tidpunkt som 
här behandlas var dessutom arbetsgivarens makt betydande. Därtill kommer, vilket 
är speciellt påtagligt inom det militära, trycket från de överordnade, främst officerskåren. 

De problem som medlemsrekryteringen förde med sig uppmärksammades av både 
förbundsledning och enskilda underbefäl. Man frågade sig hur det var möjligt att förena 
en hel kår när det inte var möjligt att på lokal nivå lösa detta.6 Från förbundsledningens 
sida tyckte man att en stor del av det svenska underbefälet visade en intresselöshet 
för organisationstanken, vilket man endast kunde beklaga.7 Splittringen inom man
skapsgraderna medförde också att man började ifrågasätta om riksförbundets orga
nisationsform var den rätta. I en artikel i D rabanten hävdades att huvudtanken måste 
vara att allt underbefäl skulle samlas under ett förbund. Att bilda olika föreningar 
för respektive manskapsgrad var därför meningslöst. I artikeln framfördes vidare, att 
splittringen oftast ledde till att det var distinktionskorpralerna som bildade en förening 

3 De artiklar som åberopas här stod införda i Nya Drabanten - en tidning som tillkom efter 
det att Drabanten lades ned i januari 1912. I den historik som finns införd i Schedin över 
det gamla förbundet omtalas överhuvud taget inte denna tidning. Dessutom påstås, att förbundets 
upplösning skulle ha skett vid årsskiftet 1911-1912, likväl fortfor ett flertal lokala föreningar 
att inbetala sina medlemsavgifter för 1912. Av det första numret av Nya Drabanten omtalas 
att Svenska Underbefälets riksförbund nu själva tagit hand om tidningen. Orsaken anges vara 
dels att tidningen på slutet alltför ofta utkommit på obestämda tider dels att marinens underbefäl 
stått helt främmande för Drabanten. Som utgivare står Svenska Underbefälets riksförbunds 
tidningsutskott och ägare är samma förbund. Artikeln är undertecknad "Redaktionen". I det 
första numret framgår också att den tidigare kassören W. Linder är kassör 1912. Av det andra 
numret framgår att P.W. Ståhl är förbundets ordförande. På intet ställe i jubileumstidskriften 
anges dessa fakta om Nya Drabanten. Egendomligt nog nämner varken P.W. Ståhl eller se
kreteraren A. Lööw, som medverkar i jubileumsskriften något om Nya Drabanten. Av lööws 
redogörelse framgår dock att förbundet ännu existerade fram till hösten 1912. 

4 Jfr ovan s. 47 och JO:s ämbetsskrivelse 1910. 
5 Se t ex Lindbom, s. 168 ff. 
6 Drabanten nr 10/1910. 
7 ibid., nr 15/1910 och 16/1911. 
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utelämnande de andra manskapsgraderna.8 Denna tendens gick även igen hos för
bundsstyrelsen, där samtliga ledamöter tillhörde den högsta manskapsgraden.9 

Om detta är riktigt leder det osökt till de iakttagelser som gjorts i samband med 
studier av aktiviteten inom fackföreningar och ideella organisationer. I d essa studier 
har man funnit att en liten kärntrupp har varit aktiv medan massan har varit passiv. 
Det har ofta varit de som hade en längre yrkeserfarenhet som ingått i kärntruppen. 
Parallellerna med Svenska Underbefälets riksförbund syns vara uppenbara. De med 
den längre yrkeserfarenheten - distinktionskorpralerna - utkristalliseras. Distinktions
korpralerna var väl att jämföra med yrkesutbildade arbetare, medan de lägre befäls
kategorierna inom manskapsgraden närmast var jämförbara med icke-yrkesutbildade 
arbetare.1 Denna jämförelse stärks ytterligare om man beaktar att det år 1918 bildade 
Svenska Furirernas riksförbund endast omfattade den högsta manskapsgraden. 

Intresselösheten fanns inte bara utom förbundet utan även bland dem som var 
medlemmar av Svenska Underbefälets riksförbund. Det var nämligen ganska vanligt 
att de lokala föreningarna underlät att betala medlems- och årsavgifter. Av de 28 
lokalföreningarna som var anslutna till riksförbundet i no vember 1910 hade åtta stycken 
underlåtit att inbetala nämnda avgifter för detta år.2 Ett närmare studium av riks
förbundets räkenskaper visar också på en betydande nedgång i de n procentuella andelen 
av riksförbundets inkomster som utgjordes av medlems- och årsavgifter. För räken
skapsåret 1908-1909 utgjorde dessa 51,9 96, 1909-1910 12,9 % samt 1910-1911 9,1 %? 

Det minskade intresset hos underbefälet för riksförbundets verksamhet gjorde sig 
också gällande inför riksförbundets årliga kongresser. De motioner som förelåg inför 
riksmötena 1910-1911 hade författats av en mycket liten krets. Av de sammanlagt 
24 motionerna som förelåg vid dessa årsmöten hade 6 författats av konstapelklubben 
vid Smålands artilleriregemente (A6) i Jönköping, 7 stycken hade undertecknats av 
Svenska Underbefälets riksförbunds kassör W. Linder, tillika l:e konstapel vid A 64, 
3 av förbundsstyrelsen, 3 av korpralsklubben vid Karlskrona grenadjärregemente (17), 
2 av konstapelklubben vid Wendes artilleriregemente (A3) samt en från respektive 
distinktionskorpralsföreningen vid Dalregementet (113), P .W. Ståhl och korpralsklub
ben vid Svea ingeniörkår (Ing 1 ).5 

Denna bundenhet av aktiviteten i riksförbundet till en mindre krets blir än mer 
påtaglig, då det visar sig att majoriteten av de lokala föreningarna som skrev motioner 
till riksförbundets årsmöten också var representerade i s tyrelsen. Styrelserepresentan
terna var under perioden 1909-1911 följande.6 

8 ibid., nr 10/1911. 
9 ibid., nr 22/1908, 19/1909, 19-20/1910 och 21/1911. Se även Schedin, Svenska Furirförbundet, 

s. 222. Ett undantag utgjorde P.W. Ståhl, liksom sekreteraren 1911 och kassören W. Linder, 
som 1911 benämns förlagsföreståndare. 

1 Lundkvist, Folkrörelserna i d et svenska samhället 1850-1920, s. 122 och där anförd litteratur. 
Jfr även ibid., s. 218 ff. 

2 Drabanten nr 21-22/1910. 
3 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 226 ff. 
4 Två av Linders motioner är också undertecknade av G. Serwin, Smålands artilleriregemente 

(A6). Se Drabanten nr 15, 16, 18, 19 och 21/1911. 
5 Drabanten nr 16, 17, 18/1910 och Drabanten nr 15, 16, 18, 19 och 21/1911. 
6 Styrelsen 1908-1909 såg ut enligt följande: Ordf. P.W. Ståhl, v. ordf. A. Forsén, Mora-Noret, 

sekreterare E. Lööw, A6, vice sekreterare J. Jerth, K8, kassör Berglund, 12 samt W. Linder, 
A6. Revisorer var 1 :e konstapel Pålsson, A9, distinktionskorpral Elg, Ing3 och distinktionskorpral 
Ohlsson, II. Se Drabanten nr 22/1908, Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 222 och Widén, 
s. 246. 
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Tabell 13. Styrelserepresentantema i Svenska Underbefälets riksförbund 1909-1911 för
delade på regemente. 

Styrelsepost/År 1909 1910 1911 

Ordförande 
V. ordförande A2 12 A2 
Kassör A6 A6 A6a 

Sekreterare Al Al A3 
V. sekreterare K8 II Ing3 
Övriga 113 113 Al 
Suppleant - A3, A6, Ingl 117, T6, Ing2 

Källa: Drabanten nr 19/1909, 19-20/1910 och 21/1911. 
a Kassören W. Linder har år 1911 titeln förlagsföreståndare. 

Vad som sagts ovan bekräftar den av Michels framförda teorin om en liten elitistisk 
grupp. Svenska Underbefälets riksförbund tenderade att bli en organisation, som alltmer 
främjade sig från den stora delen av underbefälskåren. 

Mötesplatserna för riksförbundets årsmöten visar också att man främst valde platser, 
där förbundet hade en fast förankring. Årsmötet 1909 hölls i Göteborg, 1910 i Stockholm 
och 1911 i Jönköping.7 

En fråga som man ställer sig i de tta sammanhang är hur kommunikationerna funge
rade mellan å ena sidan förbundsstyrelsen och å andra sidan de lokala föreningarna. 

En central roll måste härvidlag riksförbundets organ Drabanten sedermera Nya Dra
banten ha intagit. Tidningarna gav ju de enskilda medlemmarna möjlighet att informera 
sig om förbundets verksamhet. Det förefaller emellertid som om tidningarnas spridning 
inte var så stor. Inför förbundsmötet 1910 förelåg en motion från korpralsklubben 
vid Smålands artilleriregemente (A6), där man förordade en agitationsvecka för Dra
banten mot bakgrund av det svala intresse underbefälet visat tidningen. Konstapel-
klubben såg synnerligen allvarligt på situationen och menade att underbefälet ville 
"jordfästa sitt eget organ". Man menade vidare att ingen förening eller inget förbund 
kunde "uppehålla livsgnistan om det ej har ett språkrör".8 

Förutom nämnda motion inlämnade konstapelklubben vid Smålands artillerirege
mente (A6) ytterligare två motioner som berörde tidningen. I den ena av dessa uttalades 
en önskan om att tidningen på ett bättre sätt skulle föra förbundets och underbefälets 
talan. I motionen framgick emellertid inte på vilket sätt tidningen tidigare brustit 
i detta avseende.9 Den andra motionen gällde tidningens ekonomi, där konstapel
klubben menade att tidningen Drabanten för att kunna kallas underbefälets eget organ, 
måste tillåta att enskilda medlemmar kunde teckna aktier i denna.1 Detta var inte 

7 Drabanten nr 19/1909, 19-20/1910 och 21/1911. En motstridig uppgift förekommer i Widén, 
där det säges att 1910 års riksmöte hölls i Jönköping. Denna uppgift är emellertid inkorrekt. 
Detsamma gäller påståendet att ett planerat möte i Karlskrona 1911 fick inställas. Mötet i Karl
skrona avsåg en idrottsfest. 

8 Motion nr 3 till Svenska Underbefälets riksförbunds årsmöte 1910. Tryckt i D rabanten nr 16/1910. 
9 Motion nr 4 till Svenska Underbefälets riksförbunds årsmöte 1910. Tryckt i Drabanten nr 16/1910. 
1 Motion nr 5. ibid. 
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enligt gällande bestämmelser möjligt, ty man hade reserverat denna rätt endast till 
förbundet och föreningar.2 

Möjligheterna för de enskilda föreningarna att komma till tals i D rabanten förefaller 
ha varit mycket stora. Detta kan emellertid bero på att dessa i d e flesta fall inte hade 
något kontroversiellt att meddela. För det mesta rörde det sig om vad den lokala 
föreningen gjort för sina medlemmar. Verksamheten karakteriseras av olika nöjese
venemang. 

En viss kritik av förbundet och tidningen kan emellertid spåras. I dessa fall är 
det informationen från förbundet till de lokala föreningarna som kritiseras.3 Den mest 
långtgående kritiken utdelades av distinktionskorpralsklubben vid Karlskrona grenad-
järregemente (17), v ilka förde fram denna på förbundets årsmöte 1911. Det problem 
man angrep kan i och för sig förefalla banalt men visar ändå med all tydlighet att 
informationen inte fungerade väl. I en motion till årsmötet 1911 krävde föreningen 
att samtliga till förbundet anslutna föreningar och klubbar skulle få sig tillsända ett 
avtryck av årsmötesförhandlingarna. I s in motivering till förslaget sade man att under 
nuvarande förhållanden visste man ganska lite om riksförbundets verksamhet ute på 
de lokala föreningarna.4 

13. Från Drabanten till Nya Drabanten 
1 tidigare verk som behandlat underbefälet och dess organisationer förekommer inte 
på något ställe nämnt den tidning som går under namnet Nya Drabanten. Detta kan 
synas en aning märkligt, men det finns troligen en förklaring till detta. I tidigare 
verk har upplösningen av Svenska Underbefälets riksförbund satts i samband med 
nedläggningen av tidningen Drabanten. 

I och med tidningen Drabantens nedläggning 1912 efter endast ett nummer upphörde 
emellertid inte Svenska Underbefälets riksförbund att inneha ett tidningsorgan. Kort 
efter nedläggningen av Drabanten utkom en ny tidning med namnet Nya Drabanten, 
vars ansvarige utgivare var Svenska Underbefälets riksförbunds tidningsutskott. Ut
givningsorten var Jönköping mot tidigare utgivningsort Ystad.5 

I tidningens första nummer meddelades läsaren att Svenska Underbefälets riks
förbund nu själva tagit hand om tidningen.6 Anledningen till detta angavs vara att 
den förra tidningen hade utkommit på allt för obestämda tider till förtret för läsaren. 
Dessutom sade man att tidningen varit för ensidigt inriktat på arméns underbefäl, 
vilket gjort att marinens underbefäl känt sig stå utanför, trots att tidningen vände 
sig till dessa båda grupper. En förändring var nu att vänta.7 

Av de två första numren av Nya Drabanten framgår också med all tydlighet att 
förbundet fortfarande existerade och att P. W. Ståhl var dess ordförande samt W. Linder 
dess kassör.8 

2 ibid. 
3 Drabanten nr 12-13 och 18/1910. 
4 Motion nr 10 till Svenska Underbefälets riksförbunds årsmöte 1911. Tryckt i Drabanten nr 

19/1911. Jfr förbundsstyrelsens motion nr 9 till Svenska Underbefälets riksförbunds årsmöte 
1911. I Drabanten nr 18/1911. 

5 Nya Drabanten nr 1/1912. 
6 ibid. 
7 ibid. Representanter för flottan hade lovat att medverka i tidningen. 
8 ibid., nr 1, 2/1912. 
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14. Riksförbundets sista tid 

Nya Drabanten innebar en renässans i förbundets historia. Från att under några år 
ha åsidosatt problem som man i början ägnade stort intresse började dessa åter behandlas 
i Nya Drabanten. Löneförhållanden, civilanställning och förbättrade anställningsför
hållanden började återigen att debatteras. Någon ny syn på dessa frågor var det emellertid 
inte fråga om, utan de tidigare kraven var oförändrade och orsakerna till underbe
fälsproblemet ansågs vara desamma som tidigare. 

I tidningen framhölls att lösningen på underbefälsproblemet endast kunde ernås 
genom bättre ekonomiska förhållanden, en övergång till fastare anställning för un
derbefälet i form av konstitutorial eller fullmakt och förbättrad utbildning.9 

När det gällde löneförhållandena framgår med all tydlighet att dessa fortfarande 
var ett mycket känsligt kapitel. I en artikel i Ny a Drabanten sades att det var förknippat 
med problem att diskutera löneförhållanden och därmed sammanhängande problem, 
ty "när det gäller armébefäl äro lönefrågorna än vanskligare att behandla enär det 
i allmänhet anses som ett brott mot krigstukten11. 

Inställningen till civilanställningen var emellertid fortfarande inte särskilt positiv. 
Anledningen till att man från förbundsstyrelsens sida intog denna attityd var att i 
de förslag som förts fram vilka byggde på tyska erfarenheter, förutsattes att underbefälet 
utan konkurrens skulle erhålla dessa platser.2 Från förbundshåll förordade man istället 
en fri konkurrens, där det kunde visa sig om underbefälet ägde den kompetens, som 
fordrades för dessa typer av arbeten. I annat fall var det mycket lätt att tillsättnings
förfarandet kunde uppfattas som om underbefälet fick dessa tjänster därför att de 
inte kunde erhålla några andra. Av denna anledning hade man vid 1911 års förbunds
möte antagit en motion om inrättandet av en särskild platsförmedling i förbundets 
regi, vilken skulle ha till syfte att förmedla tjänster till uttjänta underbefäl.3 

Man stödde kravet på fastare anställning med argumentet att en sådan reform skulle 
råda bot på vad man kallade underbefälskårens kroniska sjukdom, den höga omsätt
ningen av personal. Genom att höja avgångsåldern från dåvarande 32 år till 50-55 
års ålder, vilket motsvarande underofficerarnas avgångsålder, skulle man uppnå en 
ökad stabilitet och tjänstbarhet.4 

En förbättrad utbildning för kårens medlemmar var ytterligare en nödvändighet, 
ty utbildningen, menade man, hade alltsedan 1901 års försvarsreforms genomförande 
försämrats. Speciellt påtagligt var detta när det gällde de icke militära ämnena, vilka 
endast återfanns "på papperet11.5 

9 ibid., nr 2-6, 8-10/1912. Artikelserien "Underbefälet". 
1 Nya Drabanten nr 9/1912. 
2 ibid., nr 3/1912. Det förefaller som om man från Svenska Underbefälets riksförbunds sida miss

tolkat innebörden av t ex Civilanställningssakkunnigas förslag. Det var dock inte alla tjänster 
som föreslogs tillsatta utan fordran på kompetens. Jfr Betänkande och förslag angående ci
vilanställning (1906) s. 9 ff, 13 ff och 18 ff. 

3 Drabanten nr 12/1911. Se även motion nr 8 till årsmötet 1911 i Drabanten nr 18/1911. Jfr 
även Drabanten nr 21/1911 och Nya Drabanten nr 6/1912. 

4 Nya Drabanten nr 2 och 8/1912. 
5 ibid., nr 3/1912. Jfr Drabanten nr 3/1911. Förhållandet mellan värnpliktigas utbildning och 

underbefälets utbildning. Angående de allmänbildande ämnena se bilaga 6. 
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15. Svenska Underbefälets riksförbund: det sista skedet 

Försöket från Svenska Underbefälets riksförbund att trots nedläggningen av Drabanten 
upprätthålla kontakten med medlemmarna genom utgivandet av ett nytt tidningsorgan 
- Nya Drabanten - misslyckades. Svenska Underbefälets riksförbund upphörde i o k
tober 1912. 

Den direkta orsaken till att Svenska Underbefälets riksförbund lades ned angavs 
i Nya Drabanten vara tvåfaldig dels hade inga motioner inlämnats till 1912 års riksmöte, 
vilket var avsett att hållas i St ockholm, dels hade ett litet fåtal lokalföreningar anmält 
sitt intresse för mötet.6 

I en artikel med rubriken "De trötta11 i det si sta numret som utkom av Nya Drabanten 
konstaterades, att man nått ett stadium, då underbefälets föreningsrörelse snart skulle 
vara en saga blott.7 

Att intresset för riksförbundets verksamhet var i avtagande bekräftas också av att 
endast omkring 20 lokalföreningar redovisas som betalande medlemmar.8 Från för
bundsstyrelsens sida trodde man att avgiftsfrågan var en av orsakerna till den ringa 
aktiviteten hos de lokala föreningarna och i juni föreslog man därför att avgifterna 
till förbundet skulle avskaffas.9 Förslaget tycks emellertid inte ha haft någon effekt. 

16. Nya organisationssträvanden: Svenska Furirernas riksförbund bildas 

Efter det att Svenska Underbefälets riksförbund lades ned 1912 skulle det dröja nästan 
sex år innan ett nytt initiativ togs i underbefälets organisationssträvanden. 

Initiativet till bildandet av en ny gemensam organisation för underbefälet togs vid 
ett möte i Ö stersund i f ebruari 1918. Ursprungligen var mötesdeltagarna samlade för 
att diskutera den då mycket aktuella dyrtidsfrågan. Att underbefälet nu kunde ta 
upp spörsmål av ekonomisk natur till diskussion, vilket sex år tidigare hade varit 
en omöjlighet, berodde på att strafflagen för krigsmakten ändrades 1914. De delar 
i S 81 i de n äldre strafflagen, som berörde ekonomiska spörsmål, hade nämligen tagits 
bort i den nya.1 

Sammankomsten hade initierats av två furirer vid Jämtlands fältjägarregemente (123) 
C.S. Hedlund och Ivar Nilsson.2 Kallade till mötet var förutom furirkårerna vid re
gementena i Östersund dessutom furirer som vid denna tidpunkt var förlagda till 
Östersund för vinterutbildning. Till mötets ordförande valdes furiren vid Jämtlands 
fältjägarregemente (123), V.E. Schedin och till sekreterare valdes furiren vid Norrlands 
artilleriregemente (A5) W. Wildenau. 

Vid mötet framkom, att det fanns ett behov av ett mer bestående samarbete mellan 
furirkårerna. Det var inte endast dyrtidsfrågan som förenade kårerna. Vid mötet fö
reslogs, därför att en kommitté skulle tillsättas för att utarbeta stadgar och förbereda 
bildandet av en gemensam riksorganisation. Det enda direktiv som kommittén fick 
var att organisationen endast skulle omfatta arméns furirer. Orsaken till att endast 

6 Nya Drabanten nr 17/1912. 
7 ibid. 
8 ibid.. nr 1. 2. 9. 11. 14 och 15/1912. 
9 ibid.. nr 11/1912. 
1 S e SFS 1914:324 § 73. 
2 Schedin. Svenska Furirförbundet. s. 5. 
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furirer kom ifråga var tidigare erfarenheter, vilka hade visat att furirerna var den un-
derbefalsgrupp som var bäst organiserad ute vid förbanden.3 Som kunde konstateras 
tidigare hade distinktionskorpralerna inom Svenska Underbefälets riksförbund tenderat 
till att bilda egna föreningar utestängande de andra underbefälsgrupperna. Vi möter 
nu ett förbund som från början har en elitistisk uppbyggnad, ty det består endast 
av underbefälskategorins översta skikt. 

Kommittén blev färdig med sitt arbete den 24 februari 1918, varvid Svenska Fu-
rirernas riksförbund bildades.4 Till förbundets första styrelse invaldes V.E. Schedin, 
Jämtlands fältjägarregemente (123), J.G. Svensson, Jämtlands fältjägarregemente (123), 
W. Wildenau, Norrlands artilleriregemente (A5), C.S. Hedlund, Jämtlands fältjägar
regemente (123) och A.F. Bergée, Norrlands artilleriregemente (A5). Att styrelsevalet 
utföll så att samtliga styrelsemedlemmar kom från regementen belägna i Östersund 
får väl tillskrivas att mötet hölls i Ö stersund.5 Samtidigt med att Svenska Furirernas 
riksförbund hade bildats upptogs frågan om utgivandet av ett eget tidningsorgan. Den 
5 april utkom det första numret av denna tidning som fick namnet Svenska Fu-
rirförbundets Tidning (SFT).6 

Furirförbundets bildande väckte blandade känslor hos de övriga militära kårerna. 
Underofficerarna hälsade det nybildade förbundet i positiva ordalag, och menade att 
det låg i underofficerarnas intresse att det fanns ett förbund som företrädde under
befälet.7 Bland officerarna var dock mottagandet inte lika positivt. Representanter för 
officerskåren visade vid ett flertal tillfällen under förbundets första år sitt missnöje 
mot att furirerna organiserade sig.8 

17. Organisation och medlemsutveckling 

Personalorganisationen inom furirförbundet var mycket enkelt uppbyggd och följde 
till stora delar den militära indelningen. Inom varje regementsort fanns en lokal styrelse 
och förtroendemän. Den centrala ledningen, vars ursprungliga säte var Östersund, 
flyttade efter riksmötet i Visby 1919 till Stockholm. Samtidigt med flyttningen till 
Stockholm anställdes en ombudsman, vars huvudsakliga uppgift var dels att fungera 
som redaktör för förbundets tidning dels att bevaka frågor som angick underbefälet, 
vilka behandlades inom regering, riksdag och kommittéer.9 

Förbindelsen mellan förbundsstyrelsen och medlemmarna upprätthölls till en början 
genom tidningen, vilken fungerade både som ett internt och externt organ. Den interna 
kontakten genom tidningen ansågs emellertid inte tillfredsställande, då den var alltför 

3 ibid., s. 8 och 33 f. 
4 Vid kongressen 1921 ändrades namnet till Svenska Furirförbundet. År 1925 gjordes en ny nam

nändring till Försvarsväsendets Underbefälsförbund, vilket i sin tur ändrades 1972 till Plu-
tonofficersförbundet. 

5 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 6 och Widén, s. 254. 
6 ibid., s. 11 och ibid., s. 255. 
7 Inkomna handlingar 21/8 1918. Korrespondens med Svenska Underofficersförbundet. Försvars

väsendets Underbefälsförbund arkiv. 
8 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 194 ff. Se även överste von Rosens angrepp på Furirför

bundet. Citerad i SFT nr 20/1919 och G. Rosenblads artikel i SvD 4/8 1922. Citerad i Wieslander, 
s. 195. Ett undantag gjorde dock C.O. Nordensvan. Se Svensk Militär Tidskrift 1918. 

9 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 22 f. 
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offentlig. Som en följd av detta började förbundet istället att utge cirkulärskrivelser.1 

Benägenheten att ansluta sig till förbundet var hög hos furirerna, vilket till stor 
del får tillskrivas kårens homogenitet.2 Anslutningsprocenten var år 1922 omkring 
85 96.3 

Diagram 7. Medlemsutvecklingen inom Svenska Furirförbundet 1918-1922 

• 1000-tal 

2 , 1 "  

2,0-

1,9-

1,7" 

AR 

19 21 2 2  1918 20 

Källa: Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 41 f. 
Anm: Medlemssiffrorna är beräknade för 1918 (1/12), 1919 (1/10), 1920 (1/11), 1921 (1/10) och 
1922 (19/11). 

Som diagrammet utvisar skedde en stark nedgång i antalet medlemmar efter det 
första verksamhetsåret. Först efter 1920 börjar åter medlemsantalet att stiga. Orsaken 
till denna nedgång var att ett flertal kårer utträdde ur förbundet under åren 1919-1920. 
De kårer som utträdde ur förbundet var följande: K3 i Skövde, Ing 1 i Stockholm, 
Ing 2 i Karlsborg och II i Stockholm. Deras sammanlagda medlemstal uppgick till 
c:a 100 personer.4 

Trots den betydande ökningen som inträdde efter 1920 var man från förbunds
ledningens sida inte nöjd med medlemsutvecklingen utan man startade s k a gitations
veckor, under vilka man försökte värva nya medlemmar. 

1 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 19 f. En genomgång av cirkulärskrivelserna från perioden 
februari 1918 till maj 1925 visar att de ämnen som däri behandlades inte på något sätt kan 
anses som uppseendeväckande. Under denna tid utgavs 59 stycken förbundsmeddelanden. De 
flesta gäller normalt fackligt arbete som t ex styrelse- och revisionsberättelser, medlemsrekry
tering, motionshäften till riksmöten, utgivande av underbefälsrulla m m. 

2 Militären anses tillhöra de mest homogena grupperna i s amhället pga att de är relativt isolerade 
från samhället i övrigt och de militära skolornas karaktär. Se närmare Abrahamsson, s. 77 f 
och Janowitz, The Professional Soldier, s. 79 ff. 

3 SFT nr 11/1923. Tidningen angav att medlemstalet var c:a 80-85 96. I Schedin anges det totala 
antalet furirer vara 2 388 den 19/11 1922. Av dessa var 353 eller 14,78 96 inte anslutna till 
förbundet. Jfr bilaga 7. 

4 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 45. 
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18. Svenska Furirförbundet och medlemmarna 

Medlemmarnas möjligheter att komma till tals förefaller ha varit tämligen stora, ty 
i varje nummer av SFT fanns det reserverat ett utrymme för de lokala föreningarna. 
Under rubrikerna "Från fronterna" och "Från kår till mäss" förekom i v arje nummer 
inlägg från de lokala föreningarna. Enligt förbundets stadgar hade varje medlem rätt 
att i tidningen försvara sig mot angrepp från enskilda personer eller pressen.5 Hu
vuddelen av de insändare som var från de lokala föreningarna behandlade lokala ak
tiviteter. Det var mycket sällan som några angrepp riktades mot förbundets verksamhet. 
Ett skäl till detta kan vara att förbundet till skillnad från Svenska Underbefälets riks
förbund var mycket mer homogent. 

I den del som rörde Svenska Underbefälets riksförbund kunde konstateras att det 
ju längre tiden gick alltmer kom att ledas av en mindre krets och aktiviteten inom 
förbundet omfattades endast av ett fåtal föreningar. En jämförelse mellan de båda 
förbundens styrelser ger vid handen att makten inom Svenska Furirförbundet var 
utspridd på flera personer. 

Tabell 14. Styrelserepresentanterna inom Svenska Furirförbundet 1918-1921 fördelade på 
regemente 

Styrelsepost/År 1918a 1919 1920 1921 

Ordförande 123 Intlc IIe Alg 

V. ordförande A4 I2d Alf Kl 
Sekreterare A4 123 (123) (123) 
V. sekreterare 123 Ing3 K2 
Kassör I23b Ing3 Ing3 123 
Övriga . Ing,3, 12, A9, Ingl, Ing3 

Intl Al, Kl, Ing3 
Ing3 

Källa: Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 257 ff. Efter 1921 hölls årsmöte vartannat år. 
Anm: 
a) Avser den styrelse som tillsattes 24/10 1918. 
b) Ett byte skedde 10/4 1919 varvid N.W. Andersson, A4 blev kassör. 
c)Vice ordförande blev ordförande 16/12 1919. 
d) Suppleanten R. Hailing, 12 blev vice ordförande 16/12 1919. 
e)S. Engström, Al blev ordförande 30/11 1920. 
^A.V. Lundström, Ingl blev vice ordförande 30/11 1920. 
g)P. Nordell, Intl blev ordförande från 11/10 1921. 

Som framgår av tabellen var styrelseposterna inom Svenska Furirförbundet fördelade 
på ett stort antal personer representerande många olika förband. Denna bild är dock 
skenbar om man studerar vid vilka orter förbanden ligger. Det visar sig nämligen 
då, att samtliga styrelserepresentanter kommer från antingen Östersund eller Stock
holm. Som sagts tidigare var det naturligt att Svenska Furirförbundets första styrelse 
kom från Östersund, då förbundet hade bildats där. 

5 Se SFT nr 1/1920. 
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En klar tendens i styrelsens sammansättning kan skönjas. När Svenska Furirför-
bundet hade sitt säte i Östersund var samtliga ledamöter utom en från regementen 
i Ö stersund. När förbundet flyttar till Stockholm 1919 kommer alla styrelserepresen
tanter från regementen belägna i S tockholm. Sekreteraren J.G. Svensson, som tillika 
är förbundets ombudsman, kommer visserligen ursprungligen från Östersund, men 
är från och med 1919 inte längre militärt anställd.6 Även 1920 och 1921 var samtliga 
ledamöter från Stockholm. J.G. Svensson blev 1921 både sekreterare och kassör. Denna 
geografiska koncentration i r ekryteringen av styrelsemedlemmar kan med all säkerhet 
förklaras utifrån det faktum att detta var mycket praktiskt. Arbetet inom styrelsen 
kunde skötas mycket smidigare. 

Flyttningen till Stockholm bör också ses utifrån praktiska orsaker, nämligen närheten 
till de beslutande organen, regering och riksdag. Men även en sådan sak som möj
ligheten att träffas bör ha spelat en avgörande roll. I tidigare historiker över underbefälets 
organisationssträvanden har också framhållits att förbundet före Visbymötet inte var 
starkt nog för att en förflyttning från Östersund kunde ske utan konsekvenser.7. 

6 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 23. 
7 ibid. s. 23 f. 
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V. Underbefälets lönefråga 

Bland underbefälsfrågans många delfrågor utgjorde underbefälets lönefråga en bety
delsefull del. Förbättrade löner för manskapet var både ett mål i s ig för underbefälet 
samtidigt som det var ett medel för statsmakten att underlätta rekryteringen. Lönens 
betydelse betonades redan i generalstabens förslag till ny härordning. Enligt gene
ralstaben var det viktigt att löneförmånerna ökades genom tillskapandet av volontä-
rinstitutionen, ty värvning ansågs vara ett otillförlitligt rekryteringssätt, som emellertid 
kunde avhjälpas om manskapet erhöll förbättrade löner.1 

Förbättrade löner för manskapet var också enligt många en förutsättning för att 
försvaret skulle kunna hävda sig i konkurrensen om arbetskraft med den civila ar
betsmarknaden. Lönerna på den civila arbetsmarknaden var i regel högre och en följd 
av detta blev att under högkonjunkturer på den civila arbetsmarknaden hade försvaret 
mycket svårt att rekrytera volontärer.2 

I kapitlet om tidningen Drabanten framkom att man från underbefälets sida främst 
krävde höjda löner medan kravet på en ordnad civilanställning inte prioriterades lika 
högt.3 Denna inställning från underbefälets sida skulle emellertid ändras när Svenska 
Furirförbundet bildades 1918. Från statsmakternas och den högre militärens sida fö
respråkades emellertid båda dessa åtgärder i bl a de tidigaste utredningarna angående 
underbefälsfrågans lösning.4 När det gäller underbefälets lönefråga förefaller följande 
tre frågeställningar vara av intresse att besvara: Flur såg löneutvecklingen ut för man
skapet? Hur såg underbefälets löner ut i jä mförelse med motsvarande civila gruppers? 
Vilken betydelse lade manskapet i lö nefrågan? Skedde därvid några förändringar över 
tiden? 

1. Lönefrågan 1901-1918 

Vid genomförandet av 1901 års härordning bestämdes årslönen för manskapet till 
482:50 för distinktionskorpral, 386 för korpral, 289:50 för vice korpral och 216:50 för 
menig volontär.5 Någon ändring i löneförhållandena ägde inte rum förrän 1907, då 
riksdagen beslöt att höja lönen för distinktionskorpral till 542:50 kronor, för korpral 
till 446 kronor, för vice korpral till 349:50 kronor samt för menig volontär till 253 
kronor.6 I tidningen Drabanten väckte denna åtgärd ingen större entusiasm, ty man 
hade hoppats på en större löneökning.7 

Underdånigt förslag till ny härordning..., s. 15. 
2 Se t ex riksdagsdebatten kring 1901 års härordning. Ovan s. 23 ff. Jfr också van Doom, s. 

57 och Janowitz i Foreign Affairs 1971/72. 
3 Jfr ovan s. 40. 
4 Jfr ovan s. 30 f. 
5 Prop nr 1:4 1901, s. 26 ff. 
6 Prop nr 1:4 1907, s. 31. 
7 Drabanten nr 1/1907. 
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Lönen både före och efter höjningen 1907 visar på betydande skillnader mellan 
de olika manskapsgraderna. Mellan t ex distinktionskorpralen och den menige Vo

lontären var löneskillnaden i absoluta tal före 1907 266 kronor och efter 1807 hade 
den ökat till 289:50 kronor. Distinktionskorpralen hade i förhållande till korpralen 
en oförändrad löneskillnad i ab soluta tal med 95:50 kronor. Samma förhållande gällde 
mellan distinktionskorpralen och vice korpralen fastän skillnaden var här 193 kronor. 
Något annorlunda ställde sig skillnaderna om man ser till den procentuella skillnaden 
före och efter 1907 års lönehöjning. 

Tabell 15 Löneskillnaderna mellan manskapsgraderna före löneförhöjningen 1907 

Grad 1 2 3 4 

Distinktionskorpral (1) 20,0 40,0 55,1 
Korpral (2) - 25,0 45,9 
Vice Korpral (3) - 25,2 
Menig volontär (4) -

Källa: Prop nr 1:4 1901, s. 26 ff. 

Tabell 16 Löneskillnaderna mellan manskapsgraderna efter löneförhöjningen 1907 

Grad 1 2 3 4 

1 17,8 35,4 53,4 
2 - 21,7 43,3 
3 - 27,6 
4 -

Källa: Se tabell 15 ovan. 

Som framgår av tabellerna fick korpralerna, vice korpralerna och de meniga vo-
lontärerna en i förhållande till distinktionskorpralerna större procentuell löneökning. 
I den proposition som låg till grund för lönehöjningen sades, att avsikten med lö
neförhöjningen var dels att förbättra rekryteringen av meniga volontärer dels att un
derlätta rekryteringen av underbefäl.8 

Det kan emellertid ifrågasättas om den metod som förordades i pro positionen kunde 
få en dylik effekt, ty det stora problemet ifråga om volontärvakanserna var det ojämna 
nytillskottet av volontärer. Det var osannolikt att denna satsning på de lägre man
skapskategorierna kunde medföra att omsättningen inom manskapsgraderna minskade, 
vilket fick till följd, på grund av att antalet stater var begränsat, att möjligheterna för 
den menige att avancera minskade samtidigt som medelåldern inom hela kåren ökade. 

Det senare och det faktum att systemet med Volontärinstitutionen förutsatte re-
kapitalation, kan leda till svårigheter när det gällde att erhålla ett civilt arbete efter 
avslutad militär tjänstgöring. Två naturliga konsekvenser av detta slag blir dels kravet 
på ökade avancemangsmöjligheter inom det militära och dels kravet på civilanställning. 

De löner som bestämdes av 1907 års riksdag kom att vara bestående med några 

8 Prop nr 1:4 1907, s. 30. 

66 



smärre förändringar fram till 1921. Vid 1914 års senare riksdag i samband med hä
rordningsbeslutet beslöts att distinktionskorpralsgraden skulle delas i två klasser -
l:a klass och 2:a klass furir -, varvid den högre erhöll en löneförhöjning med 240 
kronor per år. Vid 1917 års riksdag erhöll gifta furirer ett särskilt lönetillägg. I samband 
med införandet av tillfällig löneförbättring för officerare och underofficerare 1918 fick 
furirer av l:a klassen en tillfällig löneförbättring med 120 kronor årligen. Vid 1919 
och 1920 års riksdagar beslutades om en tillfällig förhöjning av dagavlöningen för 
manskapet inom armén enligt följande belopp, nämligen furir 50 öre, korpral 35 öre, 
vice korpral 20 öre och menig volontär 30 öre.9 

I samband med den utredning som tillsattes 1916 för att utreda manskapsrekry
teringen vid armén diskuterades olika ekonomiska lösningar för att komma tillrätta 
med manskapsrekryteringen. Det var emellertid få remissinstanser bland de högre 
militärerna som ansåg att ekonomiska förbättringar var det rätta medlet för att erhålla 
en förmånligare rekrytering. En av de få som framhöll detta medel var infanteriinspek
tören Lars Tingsten, vilken menade att i rådande situation var en höjning av an
ställningspremierna det enda tillförlitliga medlet. Trots att de flesta remissinstanser 
inte trodde på lösningar av ekonomisk natur, var dessa de dominerande i u tredningen. 

I u tredningen konstaterades emellertid att lönerna inte kunde höjas till samma nivå 
som de civila arbetsförtjänsterna, eftersom det skulle åsamka staten alltför stora ut
gifter.2 Det ligger nära till hands att jämföra med det resonemang som fördes kring 
civilanställningsfrågan. Kostnaderna för denna, menade många, skulle inte bara be
kostas genom försvarsanslag utan i lika hög grad av andra statliga institutioner och 
verk.3 

Manskapssakkunnigas betoning av att manskapets löner inte kunnde höjas till samma 
nivå som motsvarande civila arbeten aktualiserar två väsentliga frågor. Vilka tjänster 
ansågs motsvara manskapets tjänster? Hur såg löneutvecklingen ut inom dessa civila 
tjänster i jämförelse med manskapets löneutveckling? 

De motsvarande löntagargrupper som de flesta avsåg var arbetarna inom industri 
och jordbruk.4 I v issa fall gjordes också hänvisningar till en specifik yrkesgrupp.5 Med 
utgångspunkt från detta är det möjligt att göra en jämförelse mellan löneutvecklingen 
för manskapsgraderna och vissa yrkesgrupper inom industri och jordbruk. För att en 
dylik jämförelse skall vara meningsfull måste emellertid tagas i beaktande att manskapet 
förutom den kontanta årslönen också erhöll lön in natura i form av fri kost, logi 
och beklädnad. Naturaförmånernas värde har beräknats utifrån en uppgift från 1916, 
där värdet angavs till 50 kronor i m ånaden eller 600 kronor på ett år.6 Med kännedom 
om förändringen i le vnadskostnadsindex kan naturaförmånerna beräknas för perioden 
som helhet. Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan å ena sidan manskaps
lönerna och å andra sidan lantarbetarlönen samt arbetarlönen inom tillverknings- och 
gruvindustri. 

9 1918 års militära avlöningssakkunniga, s. 33 f. 
1 Inkomna handlingar 30/5 1916. Kommittéarkiv nr 66. RA. 
2 Utredning och förslag angående manskapsrekryteringen, s. 38 ff. 
3 Jfr ovan s. 82. 
4 Se nedan s. 68. 
5 Se t ex KVT nr 5 1906. Manskapsgraderna jämförs där med ogift bonddräng och rättare. 
6 Axelsson, Vänstern och militärbefälets lönefråga, s. 4. 
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Diagram 8 Jämförelse mellan lönen för manskapsgraderna, och arbetare inom til/verknings-
och gruvindustri 1911-1919 

i i KR ONOR 

tillverknings- och 
gruvindustri 

furir 
lantarbetare 2000L. 

korpral 

100' 

Källa: Bagge, Lundberg, Svennilsson, Wages in Sweden 1860-1930, del 1 s . 261 1918 års militära 
avlöningssakkunniga, s. 33 f och Betänkande med förslag om minimilöner för lantarbetare, s. 
106. 
Anm: Furirslönen motsvarar före 1914 distinktionskorpralslön, därefter l:a klass furir som är 
ogift. 

Som framgår av diagrammet var lönen för arbetare inom tillverknings- och gru
vindustri högre än samtliga manskapslöner under hela perioden. Furirslönen var den 
enda manskapslönen som översteg lantarbetarlönen. Den senare var till en början 
lägre än korprals- och vice korpralslönen, men efter 1914 låg den högre än vice korp
ralslönen och efter 1916 översteg den också korpralslönen.7 

Den ovan gjorda jämförelsen bekräftar att industrin och jordbruket utgjorde en all
varlig konkurrent om arbetskraft om man tar hänsyn till de löner som erbjöds därstädes. 

2. Lönefrågan 1918-1922 

Vid förbundets start kom lönefrågan att stå i centrum pga dyrtiden, vilken enligt 
furirförbundet drabbade arméns furirer mycket hårt. Det premiesystem - anställnings-
och avskedspremier - som beslutades av riksdagen 1917 var inte ägnat att förbättra 
furirernas ställning, ty det uppmanade endast till kortare anställningar, eftersom det 
var fullt möjligt att gå från regemente till regemente och därmed erhålla ny anställ
ningspremie. Till avskedspremierna var man från furirförbundets sida mer positiv, 
då dessa utgjorde en viss ersättning för utebliven civilanställning.8 

Vid furirförbundets första kongress i april 1918 var lönefrågan högaktuell. De dis
kussioner som fördes vid kongressen ledde till att en skrivelse författades till Kungl 

7 Jfr bil 8, där de absoluta lönerna redovisas. 
8 Schedin, Svenska Furirförbandet, s. 88. 
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Maj:t, i v ilken furirförbundet framförde sin syn på furirernas ställning inte bara i e ko
nomiskt avseende utan även i en del andra frågor.9 Anledningen till skrivelsen var 
att underbefälet lämnats utanför vid den lönereglering som tillkom de övriga militära 
kårerna. I skrivelsen framhölls att lönerna för arméns underbefäl i st ort sett var oför
ändrade sedan 1901, fastän omkostnaderna under speciellt de tre senaste åren hade 
stigit kraftigt. Från furirförbundet beklagade man djupt att det vid den företagna kris
tidsregleringen av lönerna för statens löntagare inte hade givits dem någon s k grund
plåt.1 

Från furirförbundet erhöll man därför hos Kungl Maj:t om att även underbefälet 
skulle få del av ett tillfälligt kristidstillägg. Som skäl för detta tillägg anförde man 
bl a att kronans kost icke var tillräcklig, vilket medförde att underbefälet fick ta från 
sin kontantlön för att förstärka kosten. Därtill kom att skatten var 1/12 till stat och 
kommun samt att den antimilitära propagandan medförde att underbefälet inte längre 
kunde gå i uniform, vilket ökade underbefälets klädkonto.2 

Dyrtiden hade onekligen medfört att levnadskostnaderna hade stigit, vilket bl a visar 
sig vid ett studium av levnadskostnadsindex förändring. Under perioden 1916-1918 
steg levnadskostnaderna med c:a 100 96, medan furirlönen var konstant.3 Detaljpris-
index för vissa baslivsmedel visar också på en betydande stegring under denna tre
årsperiod. 

Diagram 9 Detaljprisindex för vissa baslivsmedel 1913-1919 (1913 = 100). 

Åi Index 1913=100 

fläskkött 

- mjölk 

^ potatis 
# vetemjöl 

200.. 

lR 

Källa: SOS, Socialstatistik. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930, s. 24, 29, 36. 

9 Prop nr 361 1918A. I propositionen motiverade lantförsvarsministern E.A. Nilsson varför inte 
furirerna kom i åtanke vid löneregleringen. Han anförde därvid två skäl, dels var furirbeställ-
ningarna tillgodosedda genom 1914 års beslut, dels hade gifta furirer erhållit 180 kronor genom 
beslut vid 1917 års riksdag. Enligt SFT nr 9/1923 var c:a 25 % av furirerna gifta 1923. Uppgift 
för 1918 saknas. 

1 Kongressprotokoll 1918. Svenska Furirförbundet. Se även SFT nr 2/1918. 
2 Kongressprotokoll 14-16/4 1918 Svenska Furirförbundet. Även i SFT nr 2/1918. 
3 Bagge, Lundberg, Svennilsson, Wages in Sweden 1860-1930, s. 261. 
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För de fyra livsmedelsvaror som medtagits här utgjorde den genomsnittliga pri
sökningen c:a 140 %. 

I konseljen den 16 maj 1918 behandlades furirförbundets begäran men denna avslogs. 
Den uteblivna åtgärden väckte stark misstämning bland furirerna. I S FT den 5 juni 
kunde man läsa följande: "Det går baklänges, ej framåt, det tummas på slantarna 
så att ingen till sist kan hava mod att taga emot dem. Men vi veta, att de skola 
erbjudas oss till sist, den dag då alla utvägar att lösa underbefälsfrågan med dyra 
pappersluntor och teorier är stängda".4 

Några dagar före konseljbeslutet - närmare bestämt den 14 maj - motionerade emel
lertid tre högermän A. Antonsson, K.E.W. Söderhielm och E. Trygger om lönetillägg 
för l:a klass furirer.5 Söderhielm hade tidigare varit inkallad som sakkunnig till den 
kommitté som utarbetade förslaget till lönereglering.6 I motiveringen till motionerna 
sades att l:a klass furirer var att jämställa med underofficerskorpraler i marinen, därför 
borde även en tillfällig löneförbättring tillkomma dem. Statsutskottet tillstyrkte mo
tionen, men ändrade det föreslagna beloppet från 180 till 120 kronor. Motionen för
anledde furirförbundet att i e n skrivelse till motionärerna tacka dem för det initiativ 
dessa tagit. I skrivelsen påpekade emellertid centralstyrelsen att det vore önskvärt 
om motionärerna ville verka för att allt underbefäl skulle komma i åtnjutande av 
tillfällig löneförbättring. Från förbundsstyrelsens sida ansåg man dock att l:a och 2:a 
klass furirer främst borde komma i åtanke.7 

När motionen blev föremål för riksdagens behandling tillstyrktes denna i enlighet 
med vad som sades i st atsutskottets utlåtande.8 Ernst Trygger beklagade att utskottet 
inte hade följt hans och medmotionärernas förslag och han hoppades att man i framtiden 
mer skulle ta hänsyn till furirernas intressen.9 

Furirförbundet var emellertid inte nöjda med de åtgärder som vidtagits i lö nefrågan. 
Vid riksmötet på hösten 1918 kom lönefrågan åter upp. Vid mötet tillsattesen kommitté, 
vars uppgift var att utarbeta ett nytt förslag om kristidstillägg. Kommittén skulle dess
utom försöka intressera inflytelserika personer och pressen för furirernas sak. Med 
inflytelserika personer avsågs riksdagsmän, ty kommittén mottogs av bl a Hjalmar 
Branting, vilken hade uppmärksammat en artikel i DN, där furirernas förhållande 
hade speglats.1 

Enligt ett referat i S FT var Branting välvilligt inställd, men hade samtidigt påtalat 
att alla förhöjningar medförde stora påfrestningar för statskassan.2 Till de tre riks
dagsmännen E. Trygger (h), Eriksson i Grängesberg (soc.dem.) och F. Hamrin (lib.) 
hade kommittén överlämnat en skrivelse, där man anhöll om bistånd vid den urtima 
riksdagen på hösten 1918. Den socialdemokratiske andrakammarledamoten Eriksson 
i Grängesberg, vilken dessutom var ledamot av statsutskottet - det utskott som be

4 SFT nr 3/1918. 
5 FK mot 195 1918A (E. Trygger och A. Antonsson) och AK mot 441 1918A (K.E.W. Söderhielm). 

Initiativet i frågan kom från I17:s furirkår. 
6 Betänkande och förslag angående tillfällig löneförbättring, s. viii. 
7 SFT nr 3/1918. 
8FK prot 44 1918A och AK prot 68 1918A. 
9FK prot 44 1918A, s. 63. 
1 SFT nr 8/1918. 
2 SFT nr 8/1918. Se även Kongressprotokoll 1919. Svenska Furirförbundet. 
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handlade kristidstilläggsfrågan - gav furirförbundet löfte om att han skulle stödja för
bundet i dess krav.3 

Lönefrågan kom att dominera den fackliga verksamheten även år 1919. År 1918 
hade, som nämnts, furirer av l:a klassen erhållit lönetillägg. Vid 1919 års riksdag 
föreslog regeringen i en proposition en tillfällig höjning av daglönen för samtliga av 
manskapsklassen vid armén. I propositionen föreslogs att 1 :a klassens furir skulle erhålla 
en höjd dagavlöning med 17 öre/dag från november månad till 31 december 1919 
och för år 1920 med 50 öre/dag. För 2:a klassens furir föreslogs en höjning med 
50 öre/dag, för korpral 35 öre/dag samt för menig volontär 30 öre/dag.4 

I sin föredragning i konseljen anförde lantförsvarsministern E.A. Nilsson, att med 
tanke på att försvaret stod inför en omorganisation var det omöjligt att göra några 
organisatoriska förändringar utan man var hänvisad till att i första hand förbättra man
skapets löner.5 I statsunderskottets utlåtande gjordes den förändringen att även l:a 
klassens furirer skulle erhålla en höjning med 50 öre/dag även under år 1919.6 Fu
rirförbundet hade i en skrivelse till statsunderskottet framfört ett förslag, som avsevärt 
skilde sig från propositionen. Förslaget från furirförbundet byggde på principen om 
ålderstillägg, vilket innebar att ju längre man varit anställd desto högre blev tillägget. 
Förbundet krävde även en höjning av månadslönen för samtliga manskapskategorier.7 

Tabell 17 Jämförelse mellan Kungl Maj:ts prop nr 320 1919, statsutskottets utlåtande nr 
126 1919 och Svenska Furir förbundets förslag 

Grad 
Prop nr 320 1919 
månadslön daglön 

StU nr 126 
månadslön 

1919 
daglön 

Sv. Fururförb. 
månadslön daglön 

Volontär 0.30 _ 0.30 20 0.50 
V. korpral 0.20 - 0.20 25 0.50 
Korpral 0.35 - 0.35 30 0.50 
Furir 2. kl. 0.50 - 0.50 40-100b 1.00 
Furir 11. kl. 0.50a 

- 0.50 40-100 1.00 

Källa: Prop nr 320 1919, StU nr 126 1919 och Koncept april 1919. Handlingar rörande lönefrågan. 
Försvarsväsendets Underbefälsförbunds arkiv. 
Anm: a) från 1/1 1920 (före detta datum 0.17 kr) b) beroende på antal tjänsteår. 

I skrivelsen till statsutskottet kritiserades Kungl Maj:ts proposition för att den ytter
ligare skulle försvåra rekryteringen och man menade att avgången av fast anställda 
skulle bli s törre än någonsin tidigare.8 Furirförbundet hade också sänt ut sin skrivelse 
till landets samtliga regementschefer, av vilka 35 stycken i huvudsak tillstyrkte fu-

3 Kongressprotokoll 1919. Svenska Furirförbundet. 
4 Prop nr 320 1919, s. 1. 
5 Utdrag ur protokollet över lantförsvarsärenden 14/3 1919, s. 3 ff. I Prop nr 320 1919. 
6 Statsutskottets utlåtande nr 126 1919. 
7 Koncept april 1919. Handlingar rörande lönefrågan. Försvarsväsendets Underbefälsförbunds ar

kiv. 
8 Koncept april 1919. Handlingar rörande lönefrågan. Försvarsväsendets Underbefälsförbunds ar

kiv. 
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rirförbundets förslag.9 Från furirförbundets sida ansåg man det märkligt att ingen hän
syn hade tagits till deras begäran, då den tillstyrkts av en majoritet av regements
cheferna och av rekryteringssakkunniga samt arméns och marinens lönesakkunniga. 
De senare hade framställt ett liknande förslag som byggde på principen om ålderstillägg. 
I samband med föredragningen av propositionen rörde statsrådet E.A. Nilsson vid 
frågan om ålderstillägg, vilken han menade kunde innebära vissa fördelar.1 

Efter riksdagens beslut, varvid statsutskottets utlåtande följdes, var man från fu
rirförbundets sida allt annat än nöjd. Man ansåg att den vidtagna åtgärden endast 
hade till syfte att hålla manskapsnumerären uppe. Anledningen till detta konstaterande 
var att löneförbättringen skulle gälla från den 1 november, den månad då manskaps
anställningen började.2 

Den kommitté som hade tillsatts 1917 för att utreda frågan om tillfällig löneförbättring 
för viss personal inom armén kom att år 1918 få bemyndigande att utreda frågan 
om definitiv lönereglering för arméns och marinens personal.3 Till denna kommittés 
utlåtande satte furirförbundet sin tillit. I kommittén var furirförbundet representerat, 
i den mån att två representanter för underbefälet - furir R. Hailing, Göta livgarde 
och korpral H. Berghne, Göta livgarde - fick närvara när manskapets lönereglering 
behandlades.4 En viktigare roll tycks emellertid underofficersförbundets representant 
i kommittén E. Nyquist ha spelat. Denna hade redan i november 1918 lovat furir
förbundet att han skulle hålla furirerna à jour med vad som hände inom kommittén.5 

Nyquist menade att furirernas ekonomiska situation var av intresse även för under
officerarna eftersom "vi skola aldrig glömma varifrån vi komma'1.6 

Avlöningssakkunnigas betänkande var ämnat att bli färdigt 1920 men kom att fär
digställas först 1921. Furirförbundet hade i en skrivelse i november 1919 framlagt 
ett förslag avseende manskapets löner. 

Tabell 18 Furirförbundets förslag av den 28 november 1919 

Furir from 9:e tjänsteåret till befordran eller avsked 
Furir from 7:e tom 8:e tjänsteåret 
Furir from 5:e tom 6:e tjänsteåret 
Furir from befordran tom 4:e tjänsteåret 
Korpral (konstapel) 
Vicekorpral 
Volontär (menig) 

Källa: 1918 års avlöningssakkunniga, s. 62. 

I f urirförbundets förslag, som tabellen visar, hade man tagit bort skillnaden mellan 
l:a och 2:a klass furir och istället utgått från antalet tjänsteår. Avsikten med detta 

9 ibid. Jfr SFT nr 9 och 12/1919. 
1 Prop nr 320 1919, s. 11. 
2 SFT nr 12/1919. 
31918 års militära avlöningssakkunniga. 
4 ibid. s. VI. Se även Förbundsstyrelsens protokoll 23/7 1920. Försvarsväsendets Underbefäls

förbunds arkiv. 
5 Korrespondens med Svenska Underofficersförbundet 26/11 1918. Försvarsväsendets Underbe-

fälsförbundarkiv. 
6 ibid. 4/7 1919. 

1 565 
1 325 
1 085 

965 
753:75 
633:75 
482:50 
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var att möjligheterna till befordran var så helt olika vid skilda regementen.7 

De sakkunniga presenterade sitt betänkande i januari 1924. I SFT menade man 
att förslaget var ett steg framåt.8 Tidningen var emellertid starkt kritisk mot den re
servation som hade avgivits av kommittéledamoten Nilsson i Kabbarp (h), vilken 
föreslog att begynnelselönen borde sänkas från 1 140 till 960 kronor. Enligt de sak
kunniga hade lönerna satts med hänsyn till de rekryteringssvårigheter som förekommit 
inom armén. I sin iver att spara in medel till statskassan menade Nilsson i Kabbarp 
att med "den redan inträdda omfattande arbetslösheten torde rekryteringssvårighe
ternas tid vara förbi och de talrika vakanserna snart nog vara fyllda".9 Uttalandet 
föranledde SFT att fråga om Nilsson verkligen var sakkunnig och man menade vidare 
att Nilsson visat en ganska stor brist på kännedom om de förhållanden, under vilka 
krigsmaktens fast anställda levde.1 

I den proposition som avlämnades till riksdagen gjordes endast en smärre justering 
i förhållande till sakkunnigas förslag. Inom samtliga manskapsgrader minskades års
lönen med 60 kronor.2 I sin motivering till denna åtgärd anförde försvarsministern 
att han ansåg begynnelselönen för hög, ty den låg 65 kronor över vad en ogift lantarbetare 
hade. Dessutom hade nu en ändring till bättre inträtt, vilket skulle säkerställa re
kryteringen.3 

I s tatsutskottet gjordes ytterligare nedskärningar.4 Man menade att det belopp som 
anfördes av Nilssons i Kabbarp i hans reservation var rimligt. En sänkning till 960 
kronor skulle inte riskera rekryteringen.5 

I riksdagsdebatten ansåg flera talare att lönen var för lågt tilltagen och det fanns 
risk för att en ny lönereglering blev nödvändig om arbetslönerna på den civila sidan 
steg.6 

Efter riksdagsbeslutet, då det av utskottet gjorda förslaget godkändes, var man från 
furirförbundet mycket missnöjd. I en artikel i SFT menade man att propositionen 
ingav hopp men efter statsutskottets behandling frågade man sig: "Skall detta kallas 
lönereglering?" Furirförbundet var mest kritisk mot att man frångått den princip om 
likställighet med statens civila befattningshavare, som man från början tänkt sig.7 

Det kan synas en aning förvånande att furirförbundet var så kritiska mot de ned
skärningar som gjordes enär de löner som föreslogs och sedermera godkändes av riks
dagen låg betydligt över det förslag som furirförbundet inlämnade. Vid riksmötet i 
augusti 1921 i O scar Fredriksborg, Vaxholm, var emellertid synen på löneregleringen 
en annan. I styrelsens berättelse konstaterade man att förbundet inregistrerat den första 

7 1918 års militära avlöningssakkunniga, s. 62. Jfr koncept 16/3 1920 till Lantförsvarsdeparte-
mentet. Lönefrågan. Försvarsväsendets Underbefälsförbund arkiv. 

8 Ang sakkunnigas förslag till manskapslöner se bilaga 9a. 
9 1918 års militära avlöningssakkunniga, s. 172. 
1 SFT 3/1921. 
2 Prop nr 350, 1921, s. 75. Se även bilaga 9b. 
3 ibid. s. 74. 
4 Statsutskottets utlåtande 168, 1921. Se bilaga 9c. 
5 ibid. s. 16. 
6FK prot 44, 1921 s. 9 (J. Nilsson i Malmö (soc.dem.), och AK prot 55, 1921 s. 81. K.E.W. 

Söderhielm (h). Motsatta åsikter av J. Jönsson i Revinge (lib.) och E.A. Nilsson i Örebro (lib.) 
se AK prot 56, 1921, s. 3 och 9. 

7 SFT nr 11/1921. 
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stora framgången, då riksdagen under året fattade beslut om en definitiv lönereglering.8 

I den år 1923 utgivna jubileumsskriften betecknas utgången i lö nefrågan som "ganska 
god". I den senare anges i f yra punkter de förhållanden som inte beaktades av stats
makterna vid löneregleringen, nämligen: 1) att man inte ville jämföra manskapet med 
civila befattningshavare, 2) att man mera räknade med ogifta än gifta furirer 3) att 
man inte tog tillbörlig hänsyn till rekryteringen under normala tider, 4) att man till 
stor del räknade med det statsfinansiella läget.9 

Den för manskapet genomförda löneregleringen kom inte att äga bestånd längre 
än ett år. I samband med behandlingen av en proposition angående vissa lönefrågor 
vid armén och marinen föreslogs en sänkning av manskapets löner. I p roposition hade 
försvarsminister P.A. Hansson (soc.dem.) gjort en antydan om att han skulle önska 
en nedsättning av utgifterna under avlöningsanslaget. Tillströmningen av rekryter hade 
tilltagit i så dan utsträckning sedan 1921 att vakanserna hade sjunkit inom armén från 
47 % till 16,5 % i februari 1922. Denna omständighet och den förestående omor
ganisationen av försvarsväsendet kunde, enligt försvarsministern, ge anledning till 
att det vidtogs åtgärder i syfte att begränsa de nuvarande utgifterna. Försvarsministern 
var emellertid inte beredd att föreslå detta.1 I statsutskottets utlåtande följde man 
dock upp den tanke försvarsministern hade och föreslog en sänkning av samtliga 
manskapslöner med 210 kronor.2 

I s in motivering till sänkningen av manskapets löner anförde utskottet att de löner 
som bestämdes vid 1921 års riksdag hade satts med hänsyn till den lön ogift lantarbetare 
innehade. Denna lön hade emellertid sjunkit med c:a 300 kronor mellan 1920 och 
1921, varför utskottet fann det rimligt att även vidtaga en sänkning av manskapets 
lön.3 Även en sänkning av anställningspremierna föreslogs från 60 till 50 kronor. 

Åtgärden att sänka lönerna kan te sig förbryllande om den inte sätts in i s itt sam
manhang. Hjalmar Branting hade efter andrakammarvalet 1921 bildat sin andra mi
nistär. Ministären tillträdde vid en tidpunkt då den ekonomiska situationen i landet 
var mycket bekymmersam. Produktionen sjönk samtidigt som arbetslösheten steg myc
ket kraftigt. I januari 1922 nådde arbetslösheten sin dittills största siffra, nämligen 
163 000 arbetslösa. Detta motsvarade 34% av de fackföreningsanslutna.4 De eko
nomiska åtgärderna som måste till, var av den storleken att inskränkningar måste 
göras någonstans. Att man bl a valde att skära ned lönerna för manskapet är därför 
inte oförståeligt. En ytterligare faktor som bör ha spelat en avgörande roll är den 
inställning man hade från socialdemokratiskt håll och även liberalt att försvaret kostade 
för mycket. 

Redan när innehållet i propositionen blev känt reagerade furirförbundet mycket 
starkt. Furirförbundet reagerade främst för den del i propositionen där det talades 
om en inskränkning i rekryteringen. Det var enligt furirförbundet förvånande att för
svarsministern på detta sätt föregrep det arbete försvarsrevisionen höll på med. Det 

8 Kongressprotokoll 1921. Styrelseberättelse. Svenska Furirförbundet. 
9Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 117. 
1 Prop nr 248, 1922, s. 179. 
2 Statutskottets utlåtande 104, 1922. Jfr riksdagens skrivelse 262, 1922. Sänkningen skulle endast 

drabba den personal som tog anställning eller rekapitulerade efter den 1 juli 1922. De som 
redan var anställda drabbades först när deras kontrakt löpte ut. 

3 Statsutskottets utlåtande nr 104 1922, s. 9. 
4 Arbetslöshetsutredningens betänkande I, s. 66 och 141 ff. 
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var enligt furirförbundet inte heller säkert att några inskränkningar skulle ske. Eftersom 
försvarsrevisionens arbete först skulle bli slutfört någon gång 1923 så borde inte "halva 
antydningar slängas fram redan nu".5 Den rätta övergången till en ny härordning 
var enligt SFT inte att draga in utan fastmer ur "gömmorna i Kungl Maj:ts kansli 
leta fram civilanställningsbetänkandet och göra något av detsamma1'. 

När riksdagsbeslutet blev taget kommenterade SFT detta med att de farhågor man 
från furirförbundet hade hyst angående lönefrågan hade besannats. I en synnerligen 
besk kommentar sade man vidare att man hoppades, att "indignationen över våra 
höga löner skall lägga sig en smula".6 

3. Sammanfattning 

Manskapets löner utgjorde ett väsentligt inslag i det problemkomplex som här benämnts 
underbefälsfrågan. Lönefrågan hade två infallsvinklar, vilka båda faller in under be
greppet underbefälsfrågan, dels utgjorde förbättrade löner ett mål i sig för underbefälet 
och dess fackliga organisation dels kunde lönen användas som ett medel för statsmakten 
att förbättra volontärrekryteringen samt minska avgången av underbefäl. 

I den föreliggande analysen av underbefälets lönefråga har syftet varit dels att studera 
hur man från underbefälets sida agerade i denna fråga dels att se hur man från re
geringens och riksdagens sida mottog underbefälets krav. Dessutom har lönefrågan 
studerats utifrån aspekten att den var ett medel att lösa underbefälsfrågan. 

Redan vid införandet av Volontärinstitutionen insåg man hos generalstaben att det 
var nödvändigt att förbättra lönerna för manskapet för att man skulle kunna hålla 
manskapsnummerären fulltalig. Värvningen hade redan under indelningsverkets tid 
visat sig vara problematisk. Inom riksdagen och även på annat håll ansåg man att 
manskapets löner måste vara i pa ritet med de som gavs på den civila arbetsmarknaden 
för att försvarsväsendet skulle kunna konkurrera om arbetskraften. I samband med 
1901 års härordningsbeslut erhöll också manskapet höjda löner. 

En jämförelse mellan manskapets löner och industriarbetar- och jordbruksarbetar
lönerna visar emellertid att de senare under perioden 1911-1919 låg över manskaps
lönerna med undantag för furirslönen. Det fanns således fog för påståendet att industrin 
och jordbruket utgjorde ett allvarligt hot när det gällde arbetskraften. Volontärrekry
teringen indikerar ju också det. 

Ser man till underbefälets syn på lönefrågan så utgjorde den under hela perioden 
ett mycket viktigt inslag i d en fackliga kampen. Det första förbundet - Svenska Un
derbefälets riksförbund - klargjorde att den var den viktigaste frågan. För Svenska 
Furirförbundet var den lika betydelsefull, vilket bla visas av att förbundet tillkom 
delvis på grund av denna fråga. 

Lönefrågan blev genom dyrtiden i sl utet av första världskriget den viktigaste frågan 
för Svenska Furirförbundet under de första åren av förbundets existens. Förbundet 
försökte genom skrivelser till Kungl Maj:t, riksdagsledamöter och utskott påverka 

5 SFT nr 9/1922. Den 13/10 1922 utfärdades ett Kungl brev om att antagning av manskap inte 
fick ske utan särskilt medgivande från Kungl Maj:t, om manskapsstyrkan skulle överstiga 75 96 
av antalet i st at upptagna (infanteriet). Vid övriga truppslag 80 96. Se tjänstemeddelande rörande 
lantfórsvaret (T.L.) 13/10 1922. Jfr även bilaga över antalet anställda manskap, bilaga 11. 

6 SFT nr 10/1922. 
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sin lönefråga. Påstötningarna tycks heller inte ha blivit resultatlösa, vilket bl a visade 
sig i att förbundet fick deltaga med två representanter i en av löneutredningarna. 
Dessutom lyckades man i å tminstone ett fall direkt få igenom ett av sina egna krav, 
då Söderhielm med flera motionerade om lönetillägg för l:a klass furirer. 

Från statsmaktens sida var man tämligen ovillig att ge löneförbättringar till man
skapet. Istället använde man sig av anställnings- och avskedspremier för att underlätta 
rekryteringen. Åtgärderna fick emellertid inte den effekt man eftersträvade, vilket 
också påtalades från regeringens sida år 1917. Oavsett om regeringen bestod av kon
servativa eller liberaler och socialdemokrater eller enbart socialdemokrater förelåg några 
större skillnader i behandlingen av underbefälets lönefråga. 

När det gällde andra frågor som inbegreps i un derbefälsfrågan var dock skillnaderna 
påtagliga. Den springande punkten tycks ha varit att en ordentlig löneförbättring för 
manskapet skulle kosta statskassan alltför mycket. Från högerns sida var man inte 
beredd att betala detta, därför framfördes civilanställningen som alternativ, då man 
från högerns sida tänkte sig att den skulle finansieras genom andra anslag än det 
militära. För den Edén-Brantingska och den rena socialdemokratiska regeringen efter 
1921 års val var målet att hålla försvarskostnaderna nere, vilket bl a gick ut över 
underbefälet, vilket fick till följd att manskapets löner sänktes 1922. 
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VI. Civilanställningsfrågan 

1. Civilanställningsfrågan i Sverige fram till 1901 
Idén med att tillförsäkra manskapet en civil tjänst efter avslutad militär tjänstgöring 
för att därigenom underlätta manskapsrekryteringen var inte någonting nytt. Frågan 
hade redan under indelningsverkets tid aktualiserats vid ett flertal tillfällen. I andra 
länder hade frågan också diskuterats och åtgärder hade även vidtagits.1 

Redan så tidigt som 1752 stadgades det i en förordning angående de värvade re
gementena att "Till skälig wedergällning och belöning för them, som längre, eller 
åtminstone i Tolf års tid warit i Kr igstiensten och utstått werkeliga krigsbeswärligheter, 
samt altid wäl och beskedligen sig förhållit, hafwe Wi i Nåder godtfunnit at jemwäl 
förordna, thet the, fram för andra utom Krigstiensten, skola befordras til alla med 
hwars och ens förr hafde tienst och ämne någorlunda enlige publique sysslor. Til 
följde theraf skole gamle och wälförtiente Under-Officerare, Corporaler af Lif-Guardie, 
Constaplar och Läre-Constaplar, samt Corporaler som icke kunna göra sig hopp om 
widare befordran i K rigstiensten .. . antagas til Waktmästare på Kongl. Slott, til Wakt-
mästare, Hof-Rätts-Poster och Kammardrängar wid HofRätterne ... Länsmän och En-
spännare ... Skogwaktare, med fiere thylika tienster. .. Om de gemene (meniga) stad
gas att de "böra fram för alla andra förhielpas til Kammardrängar wid Rådstufwu-
och Kämnärs-Rätterne, til mindre beställningar wid Slotten samt andre publique werk 
och inrättningar... Upsyningsmän .. . Sillpackare . . . Arbetskarlar, Kyrko- och Ho
spital-Drängar, Ringkarlar, Kronotorpare m m".2 

I ett kungligt brev av den 14 juli 1773 beklagade sig Gustav III över att han dagligen 
fick mottaga böneskrifter från gamla avskedade krigsmän angående lön och underhåll. 
Detta föranledde Gustav III, att påpeka det förtjänstfulla som dessa personer gjort 
riket. Det sades bl a att "desse Wåre trogne undersåtare, som uppoffrat deras mästa 
tid och deras bästa krafter uti Wår och Rikets tienst, icke måge på åldern lemmas 
utan alt understöd". Om det uppkom lediga befattningar av den karaktär som det 
talades om i fö rordningen från 1752, skulle de kungöras i t idningarna, så att "sökande 
Krigsmän kunna hafwa tilräckeligt råderum, at med behöriga Ansökningar inkomma 
och sig anmäla, hwilka då de förete General-Munstrings-Förrättningens eller Rege
mentschefs intygande och bewis, det de utstått werkeliga Krigsbeswärligheter samt 
alltid wäl och beskedligen sig förhållit, böra framför andra befordras".3 

Frågan om civilanställning kom inte på nytt att beaktas förrän hundra år senare, 
då den behandlades i statsverkspropositionen till 1874 års riksdag. I propositionen 
framhölls det hur svårt det var att erhålla fulltalig nummerstyrka vid den värvade 

1 Se Civilanställningssakkunnigas betänkande (1906), s. 35 ff. 
2 Årstrycket 1752. 
3 Modée, X. 1772-1776, s. 168 f. 
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armén.4 Behovet att öka rekryteringen var stort och det talades om den värvade arméns 
upplösning om inte problemen kunde avhjälpas.5 Perioden mellan 1869 och 1874 visar 
också på ett betydande glapp mellan avgång och rekrytering. Ett undantag var dock 
1871.6 För att komma till rätta med rekryteringen föreslog regeringen, förutom vissa 
ökningar av penningbidragen, att "Manskap, som med välförhållande tjent minst 9 
år, bör vid afskedet beredas företrädesrätt framför andra till passande beställningar 
inom jernvägs-, telegrafs-, fångvårds-, post- och tullstaterna".7 Den föreslagna före
trädesrätten till vissa befattningar inom statsförvaltningen kom emellertid aldrig man
skapet till del, eftersom det kungliga brev som stadgade om företrädesrätten aldrig 
nådde de civila myndigheterna.8 

I en kungörelse från 1881 hänvisades till brevet från 1874. Frågan gällde ånyo be
fattningar inom statliga verk, vilka föreslogs förbehållna uttjänta militärer. I kungörelsen 
stadgades att ingen fick antagas till "vaktmästare i Landtförsvarsdepartementets af-
delning af Vår Kansli, Landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition, Arméför
valtningen samt alla öfrige under Landtförsvarsdepartementet lydande staber, skolor, 
förråd eller andra inrättningar, med mindre han fullgjort de för kompetens till korprals-
eller andrekonstapelsbefattning föreskrifna villkor".9 Bestämmelserna rörde sålunda 
inte allt manskap, utan endast de som befordrats till minst korpral (andre konstapel). 

1896 gjorde chefen för fjärde arméfördelningen en framställning till Kungl. Maj:t 
angående beredandet av civilförsörjning för personal vid de värvade regementena.1 

Fördelningschefen påpekade att svårigheterna hade ökat för den värvade armén att 
rekrytera sedan 1892 års härordning genomförts.2 

Trots att man försökt avhjälpa problemet genom diverse förmåner, kvarstod det 
emellertid. Anledningen till de bestående svårigheterna var, enligt fördelningschefen, 
obenägenheten hos manskapet till rekapitulation. Grunden till denna obenägenhet stod 
att finna i de n med åldern ökade svårigheten att efter avsked erhålla civil anställning. 
Fördelningschefen menade vidare, att om det genom statens försorg kunde beredas 
civilanställning åt dem som tog avsked, kunde man påräkna att underbefälet skulle 
stanna kvar längre tid i försvaret än vad som nu var fallet. Det kungliga brevet från 
1874 var enligt fördelningschefen alldeles för allmänt hållet och medförde att bestäm
melserna inte efterföljdes. Genom inrättandet av en särskild institution skulle efter
levnaden kunnat övervakas. 

Chefen för fjärde arméfördelningen betonade emellertid, att det inte kunde bli tal 
om att alla skulle komma ifråga vid beredandet av civilanställning, ty det var enligt 
honom inte lämpligt "att dermed uppmuntra personal, som ej kunnat befordras under 

4 Jfr bilaga 2. 
5 Prop nr 1 1874, bil 3 a sid. 28. 
6 Se bilaga 2. 
7 Prop nr 1 1874, s. 32. Sedemera kungjort i K ungl brev 12 juni 1874. Samling av författningar... 

1874. 
8 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 57. Påstående gjordes i d en historik 

som ingår i c ivilanställningssakkunnigas betänkande. Författaren till denna avhandling har inte 
kunnat verifiera påståendet, som förefaller märkligt. 

9 SFS 1881:28. 
1 Koncept nr 77 1896. IV. Arméfördelningen. KrA. 
2 Arméfördelningschefen anger inte något skäl för detta. 
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sin militärtjenst".3 Fördelningschefen föreslog, att endast personal som tjänstgjort minst 
fem år, varav två år som korpral, konstapel eller distinktionskorpral skulle komma 
i åtnjutande av civilanställning. Angående de verk och inrättningar, vilka borde beröras 
av bestämmelserna, menade fördelningschefen, att dessa bestämmelser borde utvidgas 
till att gälla också t ex brandväsendet och enskilda järnvägar. 

Förslaget, som sändes för yttrande till olika civila och militära myndigheter, till
styrktes i h uvudsak av de militära myndigheterna. Generalstabschefen, liksom chefen 
för första arméfördelningen, ansåg dock att även fast anställda volontärer och un-
derofficersvolontärer vid andra regementen än de värvade borde komma i å tnjutande 
av bestämmelserna. Flera av de berörda militära myndigheterna var av annan åsikt 
vad det gällde tjänstetiden. Således förordade chefen för första arméfördelningen en 
tjänstetid av åtta år, varav fyra som underbefäl, chefen för fortifikationen en tjänstetid 
av minimum sju år, chefen för generalstaben och militärbefälhavaren på Gotland angav 
tiden till sex år, varav tre år som underbefäl.4 Av de civila myndigheter, som hade 
att ta ställning till förslaget, avstyrkte generaltullstyrelsen, telegrafstyrelsen, domän
styrelsen och medicinalstyrelsen. Bland de civila myndigheter, som kunde tänka sig 
antaga f d militärer, var fångvårds-, järnvägs- och generalpoststyrelsen.5 

Kungl Maj:ts åtgärd blev att distinktionskorpral (l:e konstapel) eller korpral (2:e 
konstapel) vid värvat regemente, som tjänat som sådan i minst två år och hade en 
tjänstetid av sammanlagt fem år skulle ges företrädesrätt till beställningar inom järn
vägs-, telegraf-, fångvårds-, post- och tullstaterna. Kungl. Maj:t gick således emot 
två av de berörda civila myndigheternas yttrande - telegraf - och tullstaternas.6 Om 
den särskilda institution som chefen för fjärde arméfördelningen föreslog, vilken skulle 
handha civilanställningsverksamheten, sades ingenting. 

Chefen för fjärde arméfördelningen lät sig emellertid inte nöja med det han uppnått. 
I oktober 1898 avlät han en skrivelse till Kungl. Maj:t i vilken han anhöll om bidrag 
till upprättande av en särskild civilanställningskommission inom fjärde arméfördel
ningen. Ledamöter i d enna skulle vara personer från olika truppförband underställda 
fjärde arméfördelningen. Till kommissionen borde också knytas en sekreterare, vars 
huvudsakliga uppgift skulle vara att handha kontakten mellan kommissionen och 
statliga verk och myndigheter samt privata arbetsgivare. Fördelningschefen anhöll också 
att sekreteraren skulle uppbära ett arvode av 1 000 kronor.7 Kungl. Maj:t tillstyrkte 
fördelningschefens begäran.8 Civilanställningskommissionen inom fjärde arméfördel
ningen kunde därmed börja sin verksamhet våren 1899.9 

2. Civilanställningsverksamhet i privat regi 

Före fjärde arméfördelningens civilanställningskommissions tillkomst bedrevs i S tock
holm på privat initiativ förmedlingsverksamhet av den dåvarande kaptenen Carl Ax

3 Koncept nr 77 1896. IV. Arméfördelningen. KrA. 
4 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 60 f. 
5 ibid., s. 61. 
6 SFS 1898 bihang 50. 
7 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 66 f. 
8 Kungl. brev 10/2 1899. I Samling av författningar... 1899. 
9 Protokoll 1899-1932. IV. (Östra) arméfördelningens civilanställningskommission. KrA. 
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elsson. Med anledning av att chefen för fjärde arméfördelningen anhållit om inrättande 
av en civilanställningskommission 1898 skrev Carl Axelsson en redogörelse för den 
av honom bedrivna verksamheten. 

Axelsson började sin verksamhet 1888 och bedrev den fram till 1898 då han blev 
sekreterare vid fjärde arméfördelningens civilanställningskommission. I sin redogörelse 
behandlar Axelsson de problem han hade med anskaffningen av lämpliga platser och 
dessa platsers beskaffenhet. Axelsson berör bl a misstroendet mot de värvade, vilket 
enligt honom själv berodde på de "mer eller mindre förolyckade existenser som togo 
värfning". Enligt Axelsson förmedlade han platser utan kostnader.1 

3. Fjärde arméfördelningens civilanställningskommission 

Vid fjärde arméfördelningens civilanställningskommission mötte man redan före hä
rordningsbeslutet 1901 problem av en mycket speciell karaktär i samband med för
medlingsverksamheten. Enligt kommissionens åsikt visade det sig nämligen att flera 
av dem som föreslogs till lediga platser inte ville ha dessa, därför att arbetet ansågs 
för tungt eller att sysslorna var av underordnad karaktär. Det förekom också att de 
som erhöll anställningar aldrig infann sig hos sin nya arbetsgivare. För att åtgärda 
denna olägenhet beslöt man att kommissionen skulle infordra intyg från berörda ar
betsplatser huruvida personerna ifråga infunnit sig.2 

Kommissionen riktade vid ett flertal tillfällen kritik mot de statliga myndigheterna 
för deras ovilja att anställa f d militärer, trots att staten hade ställt sig som garant 
för att så skulle ske. De statliga myndigheterna hade enligt kommissionen en obe
nägenhet dels att anställa några f d militärer och dels att anmäla när det uppkom 
lediga platser, vilka f d militärer var behöriga att söka.3 Civilanställningskommissionen 
inom fjärde arméfördelningen kom att verka fram till 1932.4 

4. Civilanställningsfrågan efter 1901 års försvarsbeslut till 1922 

Efter denna inledande överblick av civilanställningsfrågan under indelningsverkets da
gar skall återstoden ägnas perioden 1901 till 1922. Det är i huvudsak två frågor som 
skall försöka besvaras. Den första frågan gäller de förslag och åtgärder som vidtogs 
i fråg an. Den andra frågan riktar in sig på de idéer som låg till grund för ett förordnande 
av civilanställning, som en lösning av underbefälsfrågan. 

I samband med diskussionen kring volontärrekryteringen behandlades olika för
klaringar till varför vakanserna uppstod. En av de mest framträdande synpunkterna 
var, att framtidsutsikterna i den militära anställningen var ogynnsamma. Begreppet 
framtidsutsikter hade emellertid två skilda tolkningar dels avsågs framtidsutsikterna 
inom det militära systemet dels framtidsutsikterna efter avslutad militär anställning. 
Det var genom den senare tolkningen, som civilanställningen kom in i bilden. 

1 Redogörelse för civilanställningsverksamheten 1888-1898. Carl Axelssons arkiv. KrA. 
2 Protokoll 18/9 1899. IV. (Östra) arméfördelningens civilanställningskommission KrA. 
3 Protokoll 30/9 1902, 27/8 1903, 9/10 1905 och 8/9 1906. IV. (Östra) arméfördelningens ci

vilanställningskommission KrA. Jfr bilaga 12 över antalet förmedlade platser. 
4 Ersattes 1932 av Civilanställningskommissionen i S tockholm; 1934 inrättades centralt Försvars

väsendets centrala civilanställningsbyrå. 
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I den kommitté som tillsattes 1904 fanns representanter för både statliga civila och 
militära myndigheter. Ordförande var chefen för fjärde arméfördelningen, H. Gadd. 
Dessutom ingick byråchefen i generalpoststyrelsen A. Husberg, direktören för Lång
holmens centralfängelse majoren A. Wollin, byråchefen i generaltullstyrelsen A. Ham
marström, distriktschefen vid SJ C. Taube, majoren vid Svea artilleriregemente (Al) 
A. Janse, kommendörkaptenen av första graden S. Ankarcrona och t f krigsfiskalen 
jur kand C.E. Sterky.5 De grupper, vilka utredningen skulle komma att beröra, fö
reträddes emellertid inte av någon ledamot, vilket måhända inte enbart berodde på 
det faktum att det vid denna tidpunkt inte fanns någon organiserad riksorganisation 
bland underbefälet. 

I d irektiven till utredarna sades att de hade att utreda och avgiva förslag angående 
"dels beredandet af företrädesrätt för afskedat underbefäl vid armén, flottan och kus
tartilleriet till vissa lägre beställningar i statens tjänst, dels ock angående lämpliga 
åtgärder för underlättandet af sådan underbefäls inträde i st atens eller annans tjänst".6 

I e tt tidigare sammanhang har kommitténs syn på volontärvakanserna redovisats.7 

I det av kommittén utarbetade betänkandet gavs ett motiv till varför man hade tillgripit 
civilanställning som ett medel för att förbättra rekryteringen av volontärer. I betänk
andet sades att de åtgärder som vidtagits tidigare i form av förbättrade löner och 
pensioner inte gett den effekt som eftersträvats. Däremot var civilanställning en möjlig 
utväg, ty i d e länder där civilanställning hade tillämpats hade den gett gott resultat.8 

I betänkandet ges en exposé över lagstiftningen i nå gra länder i Europa, som Tyskland, 
Österrike-Ungern, Frankrike, Italien och Danmark.9 

Om inte motivet för civilanställning framträder klart hos kommittén så fanns det 
emellertid de som mer explicit uttryckte detta. "En omständighet, som sålunda tynger 
hårdt på vår försvarsbudget, är att vi alltmer öfvergivit naturaprestationernas väg och 
istället slagit in på de kontanta utgifternas".1 

Detta påstående gjordes av dåvarande kaptenen i generalstaben C Westerlund i 
ett debattinlägg i tid skriften Det Nya Sverige 1907. Westerlund menade att övergången 
från indelningsverkets naturaprestationer till kontant lön var till nackdel, eftersom 
den kontanta lönen drabbade statskassan. I Sverige liksom i m ånga andra länder hade 
man, enligt Westerlund, för att underlätta rekryteringen i första hand använt sig av 
höjda löner som rekryteringsbefrämjande medel. Detta var enligt Westerlund en felaktig 
metod, vilket man också insett i t ex Tyskland. Istället borde man lösa civilanställ-
ningsfrågan, vilket var både det säkraste och det billigaste sättet ur försvarskostnads
synpunkt.2 Författaren framhöll vidare, att Sverige lika litet som andra nationer mäktar 
"utan alltför betungande kostnader skaffa oss ett effektivt försvar enbart genom anslag 
å de militära huvudtitlarna... I länder med ett väl ordnat försvar utgår man från 
den uppfattningen, att dettas effektivitet är ett statsintresse och att det också är ett 
statsintresse att söka ställa detta effektiva försvar så billigt som möjligt".3 

5 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 5. 
6 ibid., s. 3 f. 
7 Ovan s. 30 f. 
8 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 33 f. 
9 ibid., s. 35 ff. 
1 Westerlund, s. 215. 
2 Westerlund, s. 215. 
3 ibid., s. 222. 
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De uttalanden som gjordes av Westerlund är mycket betydelsefulla i d en fortsatta 
framställningen om civilanställningsfrågan, då argumenten återkommer i den senare 
debatten. Motiven för Westerlund var i huvudsak två dels kostnadsskäl och dels låg 
det i statens intresse. Båda dessa argument var, vilket även den fortsatta framställningen 
kommer att visa, politiskt betingade. När det gällde kostnadsargumentet var det vid 
denna tid ett mycket känsligt kapitel, ty både liberaler och socialdemokrater var spar
samma med anslag till försvaret. Att med Westerlunds argument föra över en del 
av försvarskostnaderna på andra myndigheter var ett led i b ibehållandet av ett försvar 
som förordades av de konservativa i riksdagen och officerskåren. När det gäller be
tonandet av statsintresset var det ett välkänt konservativt uttryck närmast hämtat 
från den s k organismteorin. En av de bärande grundvalarna inom konservatismen 
var just organismteorin, i v ilken det sägs att statens intresse står över alla särintressen.4 

Innan denna tråd följs vidare skall en återkoppling ske till de förslag som 1904 års 
civilanställningskommitté framlade. 

I det förslag som civilanställningssakkunniga framlade föreslogs att f d militärer 
som tjänstgjort minst fem år, varav tre som underbefäl och vilka uppnått minst 26 
års ålder skulle äga företrädesrätt till vissa statliga befattningar. 

För att man skulle komma ifråga för anställning måste den sökande ha ett s k 
civilanställningsintyg, vilket skulle utfärdas av de militära myndigheterna.5 De platser 
som skulle komma ifråga för företrädesrätt var av två slag dels sådana, vilka skulle 
särskilt förbehållas innehavare av civilanställningsintyg, dels sådana, till vilka inne
havare av civilanställningsintyg ägde att "framför andra antagas" vid lika meriter i 
övrigt. Till den förra kategorin räknades bl a samtliga vaktmästarebefattningar och 
portvaktsbeställningar inom statens verk. Till den senare hörde bl a reservkonstapel-
befattningar inom fångvården, reservpostbetjänter i poststaten och linjearbetare i te
legrafstaten.6 Den grundläggande skillnaden mellan dessa två kategorier var att den 
förra inte krävde någon speciell kompetens medan det för den senare krävdes viss 
lämplighet. Inom fångvården fick t ex ingen anställas som var äldre än trettio år. Stor 
vikt fästes också vid om personen ifråga kunde meddela fångarna undervisning i h ant
verk och handslöjd.7 

Civilanställningssakkunnigas förslag vittnar om att influenserna från Tyskland var 
påtagliga. Förslaget var mycket snarlikt det tyska systemet. Det bär nog inte för långt 
här att hävda att det militära inslaget inom kommittén har satt sin prägel på förslaget. 
Från tidigare studier från denna period, där officerskårens idéer har studerats, har 
kunnat påvisas hur den ofta hämtade sina idéer från Tyskland. Tyskland var i mångt 
och mycket en förebild för en stor del av officerskåren.8 Det finns en problematik 
ifråga om civilanställningens syfte som hittills inte diskuterats och det är de kon
sekvenser som ett stort antal f d underbefäl kunde få på utseendet av den statliga 
civila tjänstemannakåren. Detta problem är viktigt men mycket svårt att belägga. Några 
antydningar kan därför endast göras. En fråga som aktualiseras härmed är om det 
fanns något intresse från något håll att besätta ett stort antal av de lägre tjänsterna 
inom statsförvaltningen med f d militärt utbildade personer. Svaret på denna fråga 

4 Se t ex Tingsten, De konservativa idéerna, s. 141 ff och Torstendahl, kap 4. 
5 Betänkande och förslag angående civilanställning (1906), s. 11, 18 ff och 89 ff. 
6 ibid., s. 13 ff och 94 ff. 
7 ibid., s. 99. 
8 Se Wieslander, s. 160 ff. 
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måste i viss a fall bli obetingat jakande, eftersom vissa typer av befattningar var mycket 
snarlika de militära som t ex befattningar inom fångvården och poliskåren.9 När det 
gäller andra typer av tjänster måste det bli fråga om spekulation till en viss del. 

Det är inte osannolikt att det hos många ansågs vara en styrka för statsförvaltningen 
att den tillfördes personer som skolats inom det militära systemet. Framför allt måste 
det hos dem som i d en militära disciplinen och utbildningen enbart såg positiva drag 
tett sig som ytterst lämpligt. I de diskussioner som fördes kring civilanställningsfrågan 
anfördes också dylika argument, där man menade att statens verk skulle tillföras en 
duglig, skolad och väldisciplinerad kår.1 Det fanns emellertid bland vissa tjänstemanna
grupper en avog inställning till civilanställning, ty man befarade att den egna kårens 
sociala anseende skulle sjunka.2 

De civilanställningssakkunnigas förslag ledde emellertid inte till någon omedelbar 
åtgärd utan utredningen kom att överlämnas till 1907 års generalkommission. Ge
neralkommissionen tillstyrkte förslaget, men några åtgärder vidtogs inte.3 

Som nämnts tidigare var inställningen till civilanställning hos det år 1908 bildade 
Svenska Underbefälets riksförbund inte positiv. Deras synpunkter i f rågan fick aldrig 
något gehör, trots att den dåvarande lantförsvarsministern O.B. Malm uttryckte en 
önskan om att få höra förbundet i just civilanställningsfrågan.4 Malms betonande av 
civilanställningsfrågan kan mot den nu tecknade bakgrunden ses som en naturlig be
gäran. 

Civilanställningsfrågan kom under perioden fram till 1914 att behandlas inom flera 
utredningar dock utan att något resultat följde i f orm av åtgärder. De argument som 
framfördes var de samma som tidigare. Något förvånande kan det tyckas vara ätten 
av de försvarsberedningar som tillsattes av Karl Staaff 1911 så hårt tryckte på ci
vilanställningen, då dessa var parlamentariskt sammansatta med en majoritet bestående 
av liberaler och socialdemokrater. I den ovannämnda försvarsberedningen sades bl a 
att det för staten som civil arbetsgivare var av "intresse att kunna erhålla arbetare, 
vilkas kvalitet staten pga deras förutvarande anställning i dess tjänst har särskild an
ledning att redan känna och som redan på denna grund bör komma i beaktande".5 

Förklaringen till detta ställningstagande står emellertid att finna i att de tretton liberala 
ledamöterna till övervägande del var försvarsvänliga stadsliberaler (8 st).6 

Vid den första riksdagen 1914 kom civilanställningsfrågan åter upp till behandling. 
Denna gång föranledd av en motion från andrakammarledamoten O.A.F. Lithander 
(h), vilken krävde en omedelbar lösning av underbefälsfrågan. 

I sin motivering för förslaget sade Lithander, att utan underbefälsfrågans lösning 
skulle försvarsväsendet komma att lida av betänkliga brister. En möjlighet som stod 
till buds var att ordna underbefälets civilanställning. Lithander hänvisade till att fack
män ansåg att en ordnad civilanställning var "a och o" för att varaktigt kunna lösa 

9 Poliskåren var vid denna tidpunkt inte förstatligad utan var i s täderna underställd magistraten 
och på landsbygden landstinget. 

1 Se AK mot 58 1914. 
2 Se Westerhult, s. 182 f. 
3 Underdånigt utlåtande öfver 1. etc. 
4 Drabanten nr 22/1908. 
5 Förslag till yttrande i vissa ämnen, tillhörande fjärde försvarsberedningen, s. 38. 
6 Lundkvist, Politik, nykterhet och reformer, s. 314. 
7 AK mot 58 1914. 

83 



underbefälsfrågan.8 Vilka dessa fackmän var framgick inte helt, men troligen avsåg 
Lithander högre militär expertis, ty i en bilaga till motionen finns ett uttalande av 
dåvarande generalstabschefen K.G. Bildt, vilken uttalar sig i positiva ordalag över 
civilanställningssakkunnigas förslag.9 

Enligt Lithander skulle en ordnad civilanställning medföra tre betydande fördelar. 
För det första skulle Sveriges värnkraft ökas, för det andra skulle tjänstgöringstiden 
för underbefälet räknas som en merit och för det tredje skulle statens verk tillföras 
en duglig, skolad och väldisciplinerad kår.1 

I andra kammarens första tillfälliga utskott, till vilket motionen remitterades, fanns 
inget stöd för motionen. I sitt utlåtande sade utskottet att den Lithanderska motionen 
inte borde leda till någon åtgärd. I sin motivering sade utskottet att den sittande 
försvarsberedningen hade uppmärksamheten fästad på frågan.2 Två representanter av 
utskottet reserverade sig emellertid. Högerledamoten C. Olsson i Berg ansåg att mo
tionen borde tillstyrkas. Socialdemokraten Knut Tengdahl, vilken stödde utskottets 
utlåtande, avgav emellertid en principförklaring, där han förklarade att han ansåg ci-
vilanställningsfrågan vara en skenfråga. Den stora frågan för underbefälet var enligt 
Tengdahl vidgade avancemangsmöjligheter.3 Tengdahl yttrande visar att det fanns 
två bjärt kontrasterande åsikter om vad som avsågs med framtidsutsikter, dels de 
som i likhet med Tengdahl såg på framtidsmöjligheterna inom det militära dels de 
som åsyftade framtidsmöjligheterna efter den militära anställningen. 

I den debatt som följde i andra kammaren på utskottets utlåtande yttrade sig ett 
flertal ledamöter, där dessa två synsätt ställdes mot varandra. Olsson i Berg återkom 
1 k ammaren till sitt yrkande tidigare i utskottet. Han menade att förslaget var be-
aktansvärt och skulle ge underbefälet en behövlig trygghet.4 O. Lundgren i Vendelsberg 
(lib.), vilken liksom Olsson i Berg tillhörde utskottet, sade att den visshet som delgivits 
utskottet om frågans behandling i fjärde försvarsberedningen var tillräcklig.5 Även 
Lithander instämde av naturliga skäl i vad som hade yttrats av Olsson i Berg.6 So
cialdemokraterna, vilka var de som mest deltog i debatten, var samtliga mycket kritiska 
till civilanställningen. Bengtsson i Göteborg betvivlade att civilanställningen var "a 
och o" för underbefälet. Bengtsson trodde att om Lithander istället vänt sig till un
derbefälet, skulle det ha anfört helt andra lösningar, som bättre befordringsmöjligheter, 
bättre skolor och bättre behandling. Bengtssons iakttagelse var nog härvidlag riktig 
ty som sagts tidigare var man från ledande underbefälshåll inte helt positivt inställda 
till civilanställningen.7 Bengtsson anförde vidare att företrädesrätten till statens verk 
redan fanns, vilket han av egen erfarenhet kände till, ty han var anställd i tullverket, 

8 AK mot 58 1914. 
9 ibid., bilaga. 
1 ibid. 
2 AK:s första tillfälliga utskotts utlåtande nr 2 1914. 
3 ibid. Reservationer av C. Olsson i Berg och Knut Tengdahl. Olsson i Be rg anger ingen motivering 

varför han tillstyrkte motionen. Se AK prot 28 1914, s. 41 där Olsson i Be rg anger en motivering. 
I Tengdahls reservation sades bl a "jag kan icke bliva övertygad om, att det är en livsfråga 
för landet, att de som icke blifvit i tillfälle få befordran eller eljest ledsnat på den militära 
banan, beredas civilanställningar..." 

4 AK prot 28 1914, s. 41. 
5 ibid., s. 46 f. 
6 ibid., s. 43. 
7 Jfr ovan s. 40. 
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där reglerna tillämpades. Det fanns ingen anledning därför att bifalla motionen då, 
enligt Bengtsson, "militärer ha mer än tillräckligt företräde" om vederbörande verk 
följde Kungl. Maj:ts föreskrifter.8 

Den som skarpast angrep förslaget var Fabian Månsson (soc.dem.), vilken yttrade 
att "Civilförsörjningen är ju egentligen ett påhitt i de militaristiska eller reaktionära 
stater, där man behöver en stor underofficerskår, men där man vill hålla den nedtryckt, 
och samtidigt vill för penningklassens söner, delvis också för överklassens, förbehålla 
officersgraderna, oavsett om penningklassens söner äro de tappraste och dugligaste 
officersämnena eller icke".9 

För Månsson framstod som viktigast att muren mellan underofficerskåren och offi
cerskåren revs. Vägen skulle ligga öppen för var och en som tagit anställning inom 
det militära att avancera från "korpral till general och fältmarsalk".1 I Månssons ytt
rande instämde såväl Knut Tengdahl som C.A.T. Widlund (soc dem).2 Liknande ar
gument framfördes också av F.V. Thorsson (soc dem).3 Tengdahl ville ifrågasätta om 
underbefälet verkligen var så lämpat för de tilltänkta tjänsterna, eftersom man kunde 
ifrågasätta de militära skolornas anseende.4 Mot detta invände Lithander och menade 
att i de länder där civilanställningen prövats - Tyskland och Frankrike - hade detta 
slagit väl ut.5 Den lithanderska motionen vann dock inte gehör i andra kammaren 
utan utskottets hemställan bifölls.6 

De argument som här framfördes av de socialdemokratiska andrakammarledamö-
terna visade klart att det fanns två helt skilda uppfattningar i synen på civilanställning. 
Civilanställningen framstod inte för socialdemokraterna som en lösning för förbättrade 
framtidsmöjligheter. De förbättrade framtidsutsikterna skulle lösas inom det militära 
systemet. Närmast i åtanke stod vidgade avancemangsmöjligheter. 

Tengdahls ifrågasättande av de militära skolornas anseende tycks inte ha varit obe
fogad. Inom fjärde försvarsberedningen kom man fram till den slutsatsen att avskaff
andet av den gemensamma underofficersskolan i K arlsborg hade varit till skada både 
för rekryteringen och utbildningen av underbefäl. Skolan hade, menade man, ett högt 
anseende och den hade verkat som stark dragningskraft på dem som sökte volon-
täranställning.7 Genom införandet av 1901 års härordning hade underbefälsutbildningen 
istället förlagts regementsvis. 

På den senare lagtima riksdagen 1914, som huvudsakligen ägnades försvarsfrågan, 
kom underbefälsfrågan att behandlas. I den proposition som regeringen avlämnade 
till riksdagen påtalades de problem som vidhäftade Volontärinstitutionen. I första hand 
riktades kritik mot att kadrarna av fast anställt befäl var otillräckliga. Denna otill
räcklighet gjorde sig mest påmind bland det fast anställda underbefälet, där vakanserna 
var stora.8 

8 AK prot 28 1914, s. 42. 
9 ibid., s. 46. 
1 AK prot 28 1914, s. 46 f. Jfr Månssons uttalande 1913 vid behandlingen av femte huvudtiteln 

(sjöförsvaret). AK prot 28 1913, s. 55. 
2 AK prot 28 1914, s. 48 f. 
3 ibid., s. 45 f. 
4 ibid., s. 48. 
5 ibid., s. 49. 
6 ibid., s. 50. 
7 Förslag till yttrande i vissa ämnen, tillhörande fjärde försvarsberedningen, s. 26. 
8 Jfr ovan s. 27 f. 
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För att över huvud taget erhålla några volontärer hade man varit tvungen att anställa 
volontärer, vilka inte hållit måttet i kvalitativt avseende.9 För att komma till rätta 
med rekryteringssvårigheterna förordades i försvarspropositionen ett flertal åtgärder 
av vilka civilanställning var en. Angående civilanställning sade man bl a "För en god 
rekrytering är det av allra största betydelse, att underbefälet vid avgång ur tjänsten 
beredes en tryggad framtid. I ett flertal stater är också s k civilanställning ordnad 
för väl meriterade militärer vid avgång ur den militära tjänsten. Sådan ordning har 
även i vårt l?nd tillämpats, ehuru i ringa omfattning och i huvudsak utan statens 
direkta medverkan".1 En viss tvekan inför civilanställningens omedelbara effekt fanns 
dock, ty enligt vad som sades i propositionen, var det nödvändigt att även andra 
åtgärder sattes in som t ex en förbättrad anställningsform.2 

1914 års senare riksdag medförde att åtgärder vidtogs angående civilanställning. 
Riksdagen uttalade sig om aspiranttjänstgöringar för uttjänt manskap vid Postverket 
och Statens Järnvägar. År 1915 utfärdades bestämmelser angående aspiranttjänstgöring 
vid Postverket.3 Året därpå kom bestämmelser om aspiranttjänstgöring vid SJ.4 En 
gemensam kungörelse som berörde marinens manskap tillkom först 1918.5 

Efter 1914 års försvarsbeslut fortsatte emellertid volontärrekryteringen att vara pro
blematisk. Som en följd av detta tillsattes flera utredningar vilka uttalade sig om ci
vilanställning. 

Inom den utredning som tillsattes 1916 för att utreda manskapsrekryteringen, togs 
civilanställningsfrågan upp. Av de många åtgärder som föreslogs intog framstod ci
vilanställningen som central. Den dittills bedrivna civilanställningen ansågs alltför blyg
sam för att den skulle få verksam effekt.6 Civilanställningen var enligt ett av re
missvaren "ett statsintresse av så stor vikt, att inför detsamma de civila ämbetsverkens 
mer eller mindre löst grundade invändningar måste vika".7 En annan remissinstans 
framhöll en liknande ståndpunkt, där statsintresset stod i ce ntrum. Civilanställningén 
var enligt denne av sådan "vital betydelse för försvaret liksom hela vårt land ... att 
verk och inrättningar måste i d etta avseende ställa sig tillmötesgående".8 Denna upp
fattning att staten var skyldig att ta hand om dem som tjänat krigsmakten och bereda 
dem fortsatt tjänstgöring i sina verk och inrättningar har vi mött tidigare. Denna 
motivering utifrån konservativ ideologi var kännetecknande för officerskåren.9 

Inom denna kommitté hade man emellertid inte för avsikt att komma med ett 
förslag angående civilanställning, då den tid kommittén hade till sitt förfogande var 
alltför kort för att man skulle hinna utarbeta ett förslag som kunde underställas riks
dagens prövning. Därför kom endast huvudlinjerna för civilanställning att skisseras.1 

9 Prop nr 58 1914B, s. 116. 
1 ibid., s. 210. 
2 ibid. 
3 SFS 1915:104. 
4 SFS 1916:597. 
5 SFS 1918:64-65. 
6 Inkomna handlingar. 24/5 1916 inspektören för infanteriet L. Tingsten och 28/2 1917 inspektören 

för artilleriet D. Hedengren. Kommittéarkiv nr 66. RA. 
7 ibid., 30/5 1916 chefen för Kalmar regemente S.G.L. Myhrman. 
8 ibid., 14/11 1916 chefen för V. arméfördelningen O.B. Malm. Malm hade tidigare varit lant-

försvarsminister i Arvid Lindmans regering 1906-1911. 
9 Jfr ovan s. 81 f. 
1 Utredning och förslag angående manskapsrekryteringen (1916), s. 8. 
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Hur ville då de högre officerarna, vilka fungerade som remissinstanser till kommittén, 
att civilanställningen skulle ordnas? 

Ett av huvudkraven var en lagstadgad rätt till lägre befattningar inom statens verk.2 

Ett annat var att man för att komma i åtanke vid lägre tjänstetillsättningar inom 
järnvägen, post-, telegraf-, tull- och lotsverket skulle ha minst ett års furirtjänst bakom 
sig.3 Till skillnad mot tidigare förslag var innebörden i detta endast en mindre del 
av underbefälet skulle ges möjligheter till civilanställning, nämligen f d furirer.4 

Ett av statens verk yttrade sig med anledning av detta nämligen Järnvägsstyrelsen. 
Järnvägsstyrelsen framförde, att man fört diskussioner inom verket om detta arran
gemang och att man där ställde sig positiv till att få anställa manskap. Man framhöll 
att främst under perioder av stark trafikintensitet, som de större helgerna, var man 
beredd att anställa militärer. Arméfördelningscheferna skulle få rätt att efter frivilligt 
åtagande ställa manskap till förfogande. Synbarligen var denna anställning av mycket 
kortsiktig natur om än återkommande. Det är därför en aning förvånande att fem 
av de sex arméfördelningscheferna samt cheferna för fortifikationen och intenden-
turkåren inte hade något att erinra mot förslaget. Chefen för femte arméfördelningen 
generallöjtnant O.B. Malm var emellertid av annan åsikt. Denne ansåg att förslaget 
innebar "en ytterligare utvidgning av ett förfarande, som redan börjat tillämpas väl 
mycket, nämligen att arméns personal skulle utgöra ett slags reserv av arbetskraft, 
som tillgrips, då brist på sådan uppstår. . . Att så sker för tillfälliga behov i kristider 
sådana som dessa, är måhända i viss utsträckning nödvändigt, men det synes betänkligt 
att tillämpa förfarandet vid ständigt återkommande personalbehov".5 Arméfördelnings
chefen avstyrkte framställningen enär rätten, enligt honom, lätt kunde bli en skyldighet. 

Att militären tidigare använts på den civila arbetsmarknaden när kriser uppstått 
var inget okänt faktum. Vid ett flertal strejker i början av seklet användes militär 
personal både som strejkvakter och som strejkbrytare. Så var fallet vid hyrkuskstrejken 
i Stockholm 1900, konflikten i Arlöv 1901, spårvägsstrejken i Norrköping 1904, trä-
arbetarstrejken i B oden och kommunalarbetarstrejken i M almö 1908.6 I d e ovan upp
räknade fallen hade militären fungerat som strejkbrytare. Vid stenarbetarstrejken i 
Bohuslän 1904 hade militären fungerat som ordningsstyrka.7 Dessa aktioner hade starkt 
kritiserats av bl a ungsocialisterna.8 Huruvida det var denna typ av utnyttjande av 
militärt manskap som arméfördelningschefen åsyftade är svårt att fastställa. 

Inom en månad efter offentliggörandet av utredningen angående manskapsrekry
teringen framlade lanförsvarsministern J. Åkerman en proposition till riksdagen an
gående åtgärder för främjande av manskapsrekryteringen vid armén. I sin föredragning 
inför konungen redogjorde Åkerman för de brister som fanns i Volontärorganisationen. 
1 sin framställning hävdade lantförsvarsministern, att löneförmånerna borde höjas, 
men att detta endast kunde ske till en viss gräns, ty kostnaderna för statsverket blev 

2 Inkomna handlingar. 17/11 1916 inspektören för artilleriet D. Hedengren. Kommittéarkiv nr 
66. RA. 

3 ibid., 1/11 1916 chefen för Upplands artilleriregemente U.L. Sparre. 
4 Jfr ovan s. 77 ff. 
5 Inkomna handlingar. 27/11 1916 chefen för femte arméfördelningen O.B. Malm. Kommittéarkiv 

nr 66. RA. 
6 Se t ex Protokoll 1899-1932. IV. (Östra) arméfördelningens civilanställningskommission och 

Höglund. Det befästa fattighuset, s. 23. 
7 Höglund, s. 23 ff. 
8 ibid. 

87 



annars alltför stora. Civilanställningen som dittills bedrivits var enligt lantförsvars-
ministern av betydelselös omfattning.9 

När lantförsvarsministern kom in på de sakkunnigas förslag menade han att han 
varken kunde biträda utredarnas förslag angående uttagning bland de värnpliktiga 
till fast anställning eller en omorganisation av Volontärorganisationen. Lantförsvars
ministern såg endast två verksamma medel för stunden, nämligen civilanställning 
och ökade ekonomiska förmåner. Enär civilanställningen stod under utredning var 
den enda återstående åtgärden förbättrade ekonomiska förmåner.1 

I den riksdagsdebatt som följde på Kungl. Maj:ts förslag framkom liksom tidigare 
de meningsskiljaktigheter som fanns angående civilanställning. Medan propositionen 
bifölls i fö rsta kammaren utan debatt var det dock några ledamöter i an dra kammaren 
som såg sig föranlåtna att yttra sig. En av AK:s ledamöter O.F. Bogren (lib.) påpekade 
att utredarna var tre högre officerare, vilket enligt Bogren satte sin prägel på förslaget. 
Civilanställningen kallade Bogren ett förfelat medel. Utifrån egen erfarenhet, menade 
Bogren, att det behövdes förbättrade underofficersskolor, av den typ som funnits före 
1901. Han påpekade också betydelsen av att underofficerare ges möjlighet till offi
cersbefordran.2 O.A.F. Lithander, som tidigare motionerat om civilanställning, ansåg 
att man inte fick underskatta civilanställningens betydelse. Han framhöll, liksom 
Bogren, underofficersskolornas förtjänster.3 Den liberale AK-ledamoten E.A. Nilsson 
var liksom Bogren av den uppfattningen att underbefälet borde ges ökade avancem
angsmöjligheter inom det militära. Även underbefälet borde kunna bli officerare.4 

Omedelbart efter det att de sakkunniga avgivit sitt förslag om åtgärder för man
skapsrekryteringens underlättande uppdrogs åt dem att också verkställa utredning om 
civilanställning.5 Utredningen skulle omfatta arméns och marinens manskap.6 

Efter en inledande historisk översikt av civilanställningsfrågans utveckling kom de 
sakkunniga över på de år 1918 gällande bestämmelserna, vilka var det kungliga brevet 
från 1874, den kungliga kungörelsen 1881 och de kungliga kungörelserna 1915 och 
1916. Enligt de sakkunniga saknade de två förstnämnda betydelse, enär bestämmelsen 
från 1874 inte längre tillämpades och bestämmelsen från 1881 berörde en sådan obetydlig 
sektor.7 Den senast tillkomna bestämmelserna hade, enligt de sakkunniga, varit i kr aft 
alltför kort tid, för att några slutsatser skulle kunna dragas om deras effekt. Men 
det föreföll, enligt de sakkunniga, som om dessa inte var ägnade att tjäna civilan
ställningens sak. Anledningen till detta var att de uttjänta visade obenägenhet att 
taga denna möjlighet i a nspråk. Två orsaker framhölls härvidlag som förklaring, dels 
tillerkändes inte militärtjänsten något värde vid ansökan till civila tjänster och dels 
var lönebestämmelserna vid en fortsatt statlig civil anställning ogynnsamma, enär 
man inte fick tillgodoräkna sig den tidigare militära anställningen.8 

9 Prop nr 299 1917. Utdrag av protokollet över lantförsvarsärenden 16/4 1917, s. 2 ff. 
1 Enligt nådigt beslut 14/4 1917 hade en utredning tillsatts för att se över civilanställningsfrågan. 
2 AK prot 65 1917, s. 20 ff. 
3 ibid., s. 22. 
4 ibid., s. 23. 
5 Nådigt beslut 14/4 1917. Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), 

s. 1. 
6 Vad som rör marinen utlämnas här. 
7 Se närmare om bestämmelsernas innehåll Kungl. brev 12/6 1874 och SFS 1881:28. 
8 Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 23. 

88 



Civilanställningsfrågan var, som kunnat konstateras inte något unikt svenskt för
svarsproblem, utan i et t flertal länder i E uropa hade problemet aktualitet och åtgärder 
hade också vidtagits för att lösa densamma. För att få underlag till civilanställnings-
sakkunnigas förslag inkopplades Generalstabens utrikesavdelning för inhämtande och 
granskning av civilanställningslagstiftningen i utlandet.9 

Enligt de sakkunniga var civilanställningen av vitalt intresse inte enbart för försvaret 
och staten utan även för annan offentlig och enskild verksamhet. I det förra fallet 
stödde man sig på de uttalanden, som gjorts i tidigare utredningar som behandlat 
civilanställningsfrågan, såsom den år 1904 tillsatta civilanställningsutredningen och 
fjärde försvarsberedningen. Riksdagen hade dessutom i sin skrivelse från 1914 hävdat 
att det var statens skyldighet att underlätta manskapets avgång ur tjänsten. I det 
senare fallet, menade de sakkunniga att general poststyrelsens positiva uttalande i sa m
band med fjärde försvarsberedningen, i vilket man vitsordade f d militärer, visade 
att civilanställningen hade betydelse också för offentliga verk. 

När det gällde civilanställningens betydelse för den enskilde av manskapet framhölls 
i första hand yrkets ringa framtidsmöjligheter och de mindre goda löneförmånerna. 
Omkring 2 1/2 % av de meniga vid armén och 5 1 /2% vid marinen kunde erhålla 
underofficersbefordran. Löneförmånerna, framhölls det, var framför allt för de lägre 
manskapsbefattningarna, betydligt lägre än de som erbjöds på den civila arbetsmark
naden. Syftet med civilanställningen, enligt de sakkunniga, var att den skulle främja 
rekryteringen av volontärer för utbildning till underbefäl och att detta underbefäl kvar
stod så länge i tjänst att de förvärvade kunskaperna kunde utnyttjas.1 

När det gällde de villkor som skulle gälla för civilanställning, föreslog de sakkunniga 
att dessa skulle bestämmas med avseende på tjänstgöringstid. Civilanställningsmöj
ligheter borde därför inträda vid olika tillfällen, 3, 5 och 7 å rs anställning. Manskapet 
uppdelades därför i t re grupper för vilka skulle tillkomma olika typer av anställningar 
beroende på deras förutsättningar.2 Ursprungligen hade emellertid de sakkunniga tänkt 
sig att manskapet skulle uppdelas i t vå grupper. I en PM, vilken utsändes till statens 
verk och kommunerna, angav man en uppdelning i en A- och en B-grupp. För den 
förra gruppen gällde att personalen hade varit anställd omkring 3 år, medelåldern 
var 21 à 22 år och den berörda personalen hade en allmänbildning "väsentligt högre 
än vanlig folkskola'1. Till den senare gruppen hänfördes de som varit anställda 6 till 
9 år och vilkas allmänbildning, enligt de sakkunniga var "jämställd med dem som 
hade realskoleexamen".3 Förutom allmänbildningen innebar militäranställningen fack
utbildning inom olika yrkesgrenar.4 De sakkunniga kom som nämndes att indela man
skapet i tre grupper. För A-gruppen föreslog de sakkunniga att den skulle hänvisas 
till lägre tjänster inom statsförvaltningen, som vaktmästarpersonal och likställda. Det 

9 Inkomna handlingar. Kommittéarkiv nr 66. RA. Följande personer hade granskat uppgifterna: 
major O.M. Francke, Tyskland, kapten N.A.J. Claeson, Ryssland och löjtnant A. Stenhammar, 
Frankrike och Tyskland. 

1 Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 39 ff. 
2 ibid., s. 57 ff. 
3 PM till ledning för ifyllandet av i skrivelse från Kommittén för beredande av civilanställning 

åt uttjänt manskap vid krigsmakten omförmälda formulär. Kommittéarkiv nr 66. RA. Civil-
anställningssakkunnigas arkiv är detsamma som manskapsrekryteringssakkunnigas. 

4 T ex hovslagare och gevärshantverkare. Ingeniörtruppernas tekniska utbildning och intenden-
turtruppernas förvaltnings- och förrådstjänst. 
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manskap som hänfördes till B-gruppen ansågs lämpade för "tjänstemannagruppens 
mellangrader", som polis och vaktkonstapel. För C-gruppen ansåg de sakkunniga att 
befattningar inom statsförvaltningens högre tjänstemannagrupp var lämpliga. Tjänsten 
skulle för de sistnämnda innebära en ersättning för utebliven underofficersbefordran 
och likställas med denna socialt och ekonomiskt, som t ex postmästare eller byråchef!5 

De sakkunniga medtog emellertid en passus där de hävdade att det vore olämpligt 
att dessa (C-gruppen) omedelbart gavs inträde i dessa högre karriärer eftersom det 
skulle strida mot gällande föreskrifter för befordran. För det andra skulle ett insättande 
av personer tillhörande C-gruppen i de lägre tjänsterna, för att därigenom börja ordinarie 
befordringsgång, enligt de sakkunniga, omintetgöra civilanställningens ändamål och 
syfte, därför att dessa då skulle jämställas med mindre kvalificerade sökande. Därefter 
konstaterade de sakkunniga att enda utvägen var att "taga i ans pråk befattningar bland 
vissa tjänstehavare av högre gruppen".6 

Inledningsvis konstaterades att civilanställningen ansågs som ett statsintresse och 
att det var statens skyldighet att garantera denna. Var utredarna beredda att förespråka 
detta? Enligt de sakkunniga kunde det i så fall endast gälla statens verk och institutioner 
över vilka staten hade koncession. Antalet tjänster var här otillräckligt för att täcka 
behovet. 

Däremot menade de sakkunniga att vissa befattningar kunde förbehållas för ci
vilanställning. De sakkunniga ville emellertid inte förorda någon företrädesrätt för 
f d militärer enär man inte ville kränka "den rotfästade principen, att skicklighet och 
förtjänst skall vara allena bestämmande vid befattningens tillsättande".7 Detta på
stående skall jämföras med det ovan citerade, där just denna princip skulle sättas 
ur spel. 

Hittills har enbart civilanställning inom statsförvaltningen studerats, men de sak
kunniga hade även tänkt sig att denna skulle ordnas inom kommunerna och enskilda. 
Skälet till att detta inte kunde av statsmakterna garanteras har berörts tidigare. En 
majoritet av de tillfrågade kommunerna visade sig inte heller beredda att anställa 
några f d militärer. De skäl som anfördes var att tidigare anställd extra personal måste 
komma i första hand, det fanns inga lämpliga befattningar eller att man anlitade den 
offentliga arbetsförmedlingen.8 Vissa kommuner hänvisade till att man redan anställde 
till stor del f d militärer, så var fallet vid poliskåren i Hälsingborg, brandkåren och 
renhållningsverket i S tockholm och spårvägen i Norrköping.9 Av enskilda bolag som 
tillfrågades, om möjligheter fanns för dem att taga emot fd militärer, svarade 110 
att det var möjligt medan 61 var negativa.1 

För att organisera civilanställningen föreslogs att ett statligt förmedlingsorgan skulle 
inrättas. 

För C-gruppen, vilka skulle komma att kvarstå längst i tjänst, föreslogs att dessa 
skulle genomgå vissa tilläggskurser, för att därigenom höja kompetensen. Tilläggskur
serna var menade att förbereda realskoleexamen. Tidigare hävdade de sakkunniga 
att denna grupp redan hade denna kompetens, men det förefaller som om de sakkunniga 

5 Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 60 ff och 75 ff. 
6 Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 67. 
7 ibid., s. 73. 
8 Inkomna handlingar. Kommittéarkiv nr 66. RA. 
9 ibid. 
1 ibid. Uppgifter från enskilda. 
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ändå tvivlade på detta.2 Tabellen nedan visar de kunskapsmått som eftersträvades 
i de allmänbildande ämnena i jämförelse med realskoleexamen. 

Tabell 19. Jämförelse mellan utbildningen i allmänbildande ämnen i furirskolan + tilläggs
kurser och realskoleexamen 

Ämne Mil utb + tilläggskurser Återstår 

Modersmål fjärde klassen femte-sjätte klassen 
Matematik fjärde klassen femte-sjätte klassen 
Historia tredje klassen fjärde-sjätte klassen 
Geografi fjärde klassen femte-sjätte klassen 
Kristendom - fjärde-sjätte klassen 
Tyska fjärde klassen femte-sjätte klassen 
Engelska fjärde och delvis femte klassen återstoden av femte och 

sjätte klassen 
Franska - femte-sjätte klassen 
Biologi - första-sjätte klassen 
Fysik - fjärde-sjätte klassen 
Kemi - femte-sjätte klassen 
Välskrivning sjätte klassen -

Teckning - första-sjätte klassen 

Källa: Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 99. 

Förutom tilläggskurser ansåg de sakkunniga att en militär fortsättningsskola borde 
inrättas med en realskolelinje och en handelslinje. Fortsättningsskolan var ämnad att 
påbörjas det sjunde året.3 Enligt vad de sakkunniga uttryckte i e n skrivelse till lant-
försvarsministern i augusti 1918, sades att de åtgärder, vilka borde vidtagas under 
år 1919 och 1920 kunde inskränka sig till inrättandet av den föreslagna civilanställ-
ningskommissionen.4 Man kan fråga sig om de sakkunniga inte ville att omedelbara 
åtgärder skulle vidtagas, i enl ighet med vad de föreslagit, eller om detta var ett taktiskt 
grepp? Det förefaller som om det senare är det mest troliga, ty de sakkunniga hoppades 
sannolikt på att när "hjulet väl börjat rulla" var det lättare att få igenom övriga åtgärder. 
Sammantaget kunde utredarnas förslag komma att betraktas som alltför dyrt. Miss
tankarna i d enna riktning är starka ty enligt de sakkunniga skulle deras förslag kosta 
statsmakterna omkring 654 000 kronor årligen, vilket var 32 gånger större än den summa 
som riksdagen beviljat för civilanställningsåtgärder 1915 och 1916.5 

Efter denna genomgång av civilanställningssakkunnigas förslag är det åter på sin 
plats att närmare studera om förslaget innebar något nytt vad det gäller synen på 
civilanställning och om förslaget skilde sig något närmare från tidigare förslag i den 
praktiska utformningen. 

2 Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 120 ff. 
3 Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 100 f. 
4 Konceept 27/8 1918. Kommittéarkiv nr 66. RA. Jfr Utlåtande över remiss den 29 december 

1917. Upprättande av civilanställningskommission. Koncept till utgående skrivelser 5/1 1918. 
Chefsexpeditionen. Generalstabens arkiv. KrA. 

5 Prop nr 1 1915, s. 174 och Prop nr 1 1916, s. 275. 
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När det gäller den första frågan om någon ny syn kan spåras är svaret tveklöst 
nej. I motiveringen för civilanställning möts vi av samma argument som tidigare. 
Det är de argument som tidigare kunnat härledas ur den konservativa organismteorin, 
där det betonas att statsintresset står i c entrum. Förebilden för den praktiska utform
ningen av förslaget var även nu den tyska. Slutsatsen måste bli att det var den kon
servativa synen som tillsammans med de militära önskemålen genomsyrade förslaget. 

När det gällde den praktiska utformningen av förslaget skilde sig denna inte nämnvärt 
från tidigare förslag. Det var ju heller inte särskilt förvånande mot bakgrund av vad 
som sagts ovan. På en mycket väsentlig punkt skilde sig dock 1918 års förslag från 
samtliga tidigare förslag i det att de sakkunniga föreslog att underbefälet - främst 
furirerna - skulle ges möjlighet att erhålla en utbildning i c ivila ämnen motsvarande 
realskoleexamen. Man kan fråga sig om detta var en eftergift till dem som ansåg 
att underbefälet skulle ges möjligheter att avancera inom det militära systemet. Det 
är inte särskilt troligt att så var fallet, ty förslaget innebar i praktiken ingen skillnad 
mot tidigare. För att kunna bli officer fordrades fortfarande studentexamen, vilket 
var en effektiv spärr som bibehöll klasstrukturen inom det militära. 

Innan de sakkunnigas förslag publicerades berördes detta av lantförsvarsministern 
i d en statsverksproposition som förelades 1919 års riksdag. Lantförsvarsminister E.A. 
Nilsson (lib.) anförde i statsverkspropositionen att under år 1919 torde endast inrättandet 
av den i s akkunnigas förslag föreslagna civilanställningskommissionen vara påkallad. 
Om detta vann riksdagens bifall, menade lantförsvarsministern, behövde inga nya 
kostnader för civilanställning äskas förrän 1921.6 Lantförsvarsministerns förordande 
av civilanställning kan synas en aning förvånande, då liberalerna liksom koalitions
partnern socialdemokraterna tidigare visat ett motstånd mot civilanställning. Det är 
emellertid fråga om inte uttalandet var en direkt följd av den Edén-Brantingska mi
nistärens vilja att hålla försvarskostnaderna nere. Regeringen hade vid sitt tillträde 
just betonat att detta var deras avsikt. 

Att denna tolkning är riktig bekräftas av de uttalande E.A. Nilsson gjorde vid riks
dagen året före. Nilsson sade då att åtgärder måste vidtagas för att förbättra man
skapsrekryteringen. Lantförsvarsministern trodde inte på att förbättrade löner i enlighet 
med vad manskapsrekryteringssakkunniga hade föreslagit skulle förbättra läget, efter
som lönerna var för låga för att kunna konkurrera med de löner som erbjöds inom 
handel, industri och andra näringar. Enda utvägen var enligt E.A. Nilsson att göra 
anställningen inom det militära mer lockande genom att erbjuda manskapet större 
möjligheter än dittills för en vidare fortgång på den militära banan. Därför borde den 
utredning angående menigs befordran till officer påskyndas samt antalet studiesti
pendier utökas. Dessutom skulle manskapet ges tillfälle till erhållande av lämplig civil 
anställning.7 

Det centrala i denna argumentering var således att manskapets möjligheter inom 
det militära systemet skulle vidgas. En följd av detta måste också bli att den som 
haft en militär anställning och slutar denna också får en större möjlighet ute på den 
civila arbetsmarknaden. De vidgade avancemangsmöjligheterna kommer givetvis också 
försvaret till del. 

Som ett led i de besparingar regeringen Edén tänkte genomföra får man också se 
förslaget om minskad rekrytering av manskap. 

6 Prop nr 1:4 1919, s. 243. 
7 Prop nr 1:4 1918, s. 124. 
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5. Civilanställningsfrågan och Svenska Furirförbundet 

Civilanställningsproblematiken var en av de frågor som stod i centrum för det nybildade 
furirförbundet. Till skillnad från sin föregångare - Svenska Underbefälets riksförbund 
- ansåg Svenska Furirförbundet civilanställningsfrågan vara mycket betydelsefull, vilket 
bl a framgår i jubileumsskriften från 1923, där det bl a sades att "Civilanställningsfrågan 
ensam torde hava varit skäl nog för vår organisation".8 Det mer accentuerade intresset 
för civilanställning hos Svenska Furirförbundet har tidigare tillskrivits de olika för
hållanden som rådde vid seklets början och 20-30 år senare, speciellt ifråga om be-
fordringsmöjligheterna.9 Denna förklaring torde inte vara den enda plausibla. När det 
gäller den vikt man fäste vid civilanställningen måste också tas i beaktande de per
sonalkategorier det första och det andra förbundet omfattade. Det är av stor betydelse, 
att det senare endast omfattade furirer - den högsta manskapskategorin. 

Furirerna var den enda manskapskategori, där den enda återstående befordrings-
möjligheten var befordran till underofficer, vilket dock var väldigt få förunnat. Be
räkningar från slutet av första världskriget visar att 2 1/2 % av samtliga meniga kunde 
erhålla befordran till underofficer.1 Därtill kom en icke oväsentlig faktor i form av 
den höga åldern hos furirerna i jämförelse med genomsnittet för manskapet som helhet. 
För den yngre delen av manskapet var givetvis möjligheterna större att ägna sig åt 
en ny civil karriär. För furirerna tillkom också att de i många fall var gifta och hade 
en familj att försörja. Beräkningar från 1923 anger att c:a 25 % av furirerna var gifta.2 

Intresset för civilanställning hos Svenska Furirförbundets medlemmar kom tidigt 
till uttryck. Vid förbundets kongress i Uppsala 1918 förelåg en motion från furirkåren 
vid Fälttelegrafkåren (Ing 3), i vilken det yrkades på att tjänstledighet skulle beviljas 
vid provtjänstgöring.3 Vid samma tillfälle förelåg också en motion från Hallands re
gementes furirkår, i v ilken föreslogs att förbundet skulle upprätta en platsförmedling, 
vilken skulle förmedla civila tjänster till förbundets medlemmar. I motionen från 116 
motiverade man sitt förslag med att det gavs små möjligheter till civilanställning vid 
kontrakttidens utgång. Det framhölls vidare att det var statens skyldighet att anskaffa 
lämpliga platser åt underbefälet, vilka ofta under 8-10 år gått miste om att lära sig 
ett yrke.4 Frågan bordlades vid denna kongress, men kom åter upp vid 1919 och 
1920 års kongresser. Efter den senare inrättades en platsförmedlingsbyrå.5 

Det var inte bara furirkåren vid 116 som ansåg det som statens skyldighet att ordna 
civilanställning. Även från centralt håll sades samma sak.6 Detta är ganska förvånande, 
ty som sagts tidigare, var detta i första hand en konservativ idé. Wieslander har i 
sin undersökning av åsiktsriktningarna under arbetet med försvarsrevisionen fört Svens
ka Furirförbundets politiska preferenser till den borgerliga vänstern och socialdemo
kratin.7 Ett försök att förklara detta ställningstagande kommer att göras i samband 
med en diskussion kring furirförbundets politiska hållning. 

8Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 151. 
9Widén, s. 351 
1 Utredning av frågan angående beredande av civilanställning (1919), s. 39 ff. 
2 Se SFT nr 9/1923. Se vidare debatten om gift furir i S FT nr 24/1919, och 1, 2, 3 och 4/1920. 
3 Motion från Ing3. Kongressprotokoll 1918. Svenska Furirförbundet. 
4 ibid., 116. 
5 Kongressprotokoll 1920. Svenska Furirförbundet. 
6 Se t ex SFT nr 21/1919, 16/1920, 9 och 23/1922. 
7 Wieslander, s. 213, 216 ff, 223, 245 ff och 256 ff. 
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När civilanställningssakkunnigas förslag offentliggjordes var förväntningarna stora 
hos furirförbundet. Förslaget publicerades till vissa delar i tre på varandra följande 
nummer av förbundets tidning. Kommentarerna var emellertid sparsamma. Inled
ningsvis konstaterade tidningen "att de forslag detta omfattar, vittnar om att komiterade 
tagit sin uppgift på allvar och givande vika för tidens krav sökt åstadkomma en lösning 
med framtidsbetydelse och utsikter till varaktiga fördelar".8 Den kritik som riktades 
mot förslaget var mild. Tidningen ansåg att man överbetonat den militära utbildningens 
betydelse för erhållande av civila platser.9 Avslutningsvis framhölls att förslaget var 
gott "varför det må önskas ett bättre öde än den långa raden av föregående förslag".1 

Förslaget skulle emellertid röja samma öde som tidigare förslag. 
I juli 1919 inlämnade furirförbundet en skrivelse till konungen, i v ilken man föreslog 

att manskap som önskade avgå ur fast tjänst skulle erhålla tjänstledighet för prov
tjänstgöring.2 På den följande kongressen i augusti upprepades kravet. Dessutom ansåg 
man från furirförbundets sida att speciellt de föreslagna åtgärderna ifråga om den s k 
C-gruppen i de sakkunnigas förslag skulle beaktas.3 Uttalandet visar på två viktiga 
saker, nämligen hur viktigt det var för furirerna att civilanställningen löstes och att 
det från furirernas sida inte fanns någon större solidaritet med det lägre manskapet, 
trots att man skulle tillvara taga deras intressen.4 

Eftersom inga åtgärder vidtogs i s yfte att lösa civilanställningsfrågan fortsatte för
bundet att föra frågan på tal. Med jämna mellanrum aktualiserades frågan genom 
artiklar i förbundets tidning och vid kongresserna. Efter kongressen 1919 konstaterade 
tidningen att frågan intagit samma läge som den hade före 1907. Civilanställningsfrågan 
måste enligt tidningen lösas samtidigt med löne- och utbildningsfrågorna.5 Från fu
rirförbundet såg man positivt på de uttalande som gjordes av den högre militära led
ningen med anledning av furirförbundets skrivelse till konungen. I kommentaren i 
SFT hette det bl a att "Det är glädjande att konstatera hurusom nära nog samtliga 
truppförbandscheferna varit ense i en sak: att samhället nu äntligen bör infria det 
ansvar, som blir dess lott, så länge de fordrar våra tjänster".6 

I ett flertal artiklar mellan åren 1920-1922 riktade SFT kritik mot att de gällande 
bestämmelserna angående civilanställning inte följdes av de berörda myndigheterna. 
Enligt tidningen var Statens Järnvägar den största syndaren, när de vid sina inskränk
ningar avskedade samtliga f d fast anställda militärer. Furirförbundet befarade att det 
bakom beslutet låg antimilitarism eller rädsla för konkurrens.7 Under åren 1917 och 
1918 hade enligt furirförbundet 575 personer, vilka tidigare varit stamanställda erhållit 
anställning vid SJ.8 En viss måttfullhet i sin kritik visade också furirförbundet. Således 
ansåg man det t ex olämpligt att påskynda civilanställningsfrågan när underbefälsbristen 
var speciellt stor.9 

8 SFT nr 6/1919. 
9 ibid., nr 7/1919. 
1 ibid., nr 8/1919. 
2 Koncept 16/7 1919. Till konungen. Civilanställningsfrågan före 1929. Försvarsväsendets Un

derbefälsförbund arkiv. 
3 Kongressprotokoll 1919. Svenska Furirförbundet. 
4 Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 35. 
5 SFT nr 16-17/1919. 
6 ibid., nr 21/1919. 
7 SFT nr 10/1921. 
8 Koncept 16/7 1919. Försvarsväsendets Underbefälsförbunds arkiv. 
9 SFT nr 16/1920. 
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Furirfbrbundets förhoppningar att försvarsrevisionen skulle lösa civilanställnings-
frågan grusades också, ty enligt försvarsrevisionens mening skulle civilanställnings-
frågan lösas för sig.1 

6. Sammanfattning 

När det visade sig att volontärrekryteringen strax efter genomförandet av 1901 års 
försvarsbeslut medförde att en stor del av de fasta beställningarna var vakanta för
ordades från främst högre militärt håll och från högermän i riksdagen att manskapet 
skulle beredas civilanställning efter avslutad militär tjänstgöring, som ett medel att 
säkerställa rekryteringen. Åtgärden var inte något nytt utan civilanställning fanns redan 
under indelningsverkets tid och var vanlig i utlandet. Innebörden av civilanställning 
var att manskapet skulle tillförsäkras ett civilt arbete inom statsförvaltningen efter 
avslutad tjänstgöring. Detta skulle enligt dem som förordade detta system göra den 
militära anställningen mer attraktiv samtidigt som det skulle komma försvarsväsendet 
till del genom att volontärrekryteringen skulle säkerställas. 

Uppslutningen kring civilanställningen var emellertid inte på något sätt fullständig, 
då civilanställningen i praktiken innebar att det var framtidsutsikterna efter den militära 
anställningen som förbättrades och inte framtidsutsikterna inom det militära systemet. 
Liberalerna och socialdemokraterna var därför motståndare till civilanställningen, ty 
för dem utgjorde framtidsutsikterna inom det militära systemet det väsentligaste. 

Betoningen av civilanställningen som ett effektivt medel för att klara problemen 
med volontärrekryteringen var dock inte enbart framlyft av detta skäl. Det fanns en 
medveten politik från officerskårens och högerns sida bakom detta, i det att man 
betonade att det låg ett statsintresse bakom denna frågas lösning. För officerskåren 
var det av betydelse att manskapet liksom underofficerarna inte gavs alltför stora 
framtidsutsikter inom det militära, då detta kunde medföra att officerskårens särställ
ning skulle komma i fara. Ökade krav på utbildning var en möjlighet för de lägre 
befälskårerna att överbygga klassgränsen mellan officerskåren och de lägre befälskå
rerna. Dessutom aktualiserades vid flera tillfällen i riksdagen frågan om att de lägre 
befälskårerna skulle ges möjlighet till officersbefordran. 

Inställningen hos underbefälet till civilanställning undergick en förändring. Medan 
Svenska Underbefälets riksförbund föredrog förbättrade löner istället för civilanställning 
var Svenska Furirförbundet odelat positivt. Förklaringen till detta kan ha varit att 
de två förbunden bestod av skilda personalkategorier. Det var mer angeläget för furirerna 
att erhålla civilanställning på grund av att de var äldre och dessutom i många fall 
hade en familj att försörja. 

Av de många försök som gjordes att genomföra civilanställning för underbefälet 
blev det mesta enbart en skrivbordsprodukt. Några mindre åtgärder vidtogs men några 
allvarligt syftande steg togs aldrig. 

1 Betänkande och förslag angående revision av Sveriges försvarsväsende. I, s. 611. 
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VII. Den försvarsfientliga propagandan och un
derbefälsfrågan 

I den tidigare behandlade utredningen angående manskapsrekryteringen framkom att 
den försvarsfientliga propagandan uppfattades som en av huvudorsakerna till att man
skapsrekryteringen var problematisk. Enligt de sakkunniga tog sig den antimilitära 
propagandan uttryck i att de som sökte volontäranställning eller rekapitulerade utsattes 
för trakasserier, förolämpningar och misshandel.1 De antimilitära agitatorerna stod att 
finna bland ungsocialisterna, enligt de sakkunniga. Riktlinjerna för den antimilitära 
agitationen hade framkommit i den socialistiska tidningen Brand, där propagandans 
syfte angavs.2 

Med tanke på den vikt man lade vid den försvarsfientliga propagandan som en 
av huvudorsakerna till den felslagna manskapsrekryteringen så finns det skäl att här 
närmare gå in på denna fråga. Förutom en historisk återblick på försvarsfientlighetens 
uppkomst lägges tonvikten vid om det fanns ett samband mellan å ena sidan den 
försvarsfientliga agitationen och å andra sidan svårigheterna med manskapsrekryte
ringen. 

Inställningen till försvarsorganisationen var före sekelskiftet på många håll ytterst 
negativ. En bidragande orsak till detta hade de värvade regementena, vars trupper 
- speciellt underbefälet - hade ett dåligt anseende. Inom de värvade trupperna fanns 
en inte så liten del socialt missanpassade individer, vilket bl a bekräftas av den höga 
andel som årligen avskedades p g a brott eller disciplinförseelser.3 Förutom denna so
ciala aspekt fanns en politisk aspekt, vilken hade sitt ursprung i d en växande politiska 
vänsterrörelsen, där speciellt socialdemokratin men även liberalerna hade en på försvaret 
negativ syn.4 

1. Socialdemokratin och militärorganisationen 

Den svenska socialdemokratin var, liksom sina broderpartier i Eu ropa, en internationell 
och till internationalism syftande rörelse. Enligt den marxistiska terminologin var krigen 
orsakade av den kapitalistiska ordningen. Den militära organisationen var dels ett 
medel i de kapitalistiska staternas maktstrid dels ett vapen för överklassen mot un
derklassen. När det gällde den mer praktiska utformningen av synen på försvaret 
kom den svenska socialdemokratin att frångå den marxistiska synen och mer lägga 
tonvikten vid det nationella värdet, genom att inom ramen för det kapitalistiska sam
hället verka för fred och nedrustning. Grunden för den socialdemokratiska inställningen 

1 Utredning och förslag angående åtgärder till främjande av manskapsrekryteringen vid armén, 
s. 12. 

2 Jfr nedan s. 98. 
3 Hultqvist, s. 20, Nordensvan, s. 69 f och Widén, s. 174 ff. 
4 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling II, s. 147 ff och Mårald, Den svenska 

freds- och neutralitetsrörelsens uppkomst, passim. 
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till försvaret under perioden före sekelskiftet var det s k G othaprogrammet, vari sades 
att försvaret borde vila på allmän värnplikt; folkvärn istället för stående här.5 

Försvarsfrågan spelade länge en undanskymd roll i d e interna debatterna inom det 
socialdemokratiska partiet, där främst rösträttsfrågan diskuterades. Således hade t ex 
de ökningar av värnpliktstiden, som genomfördes 1885 och 1892, knappt satt några 
spår. Visserligen ogillades besluten men någon agitation mot dessa ingick inte i den 
socialdemokratiska propagandan. På de fyra partikongresser som föregick år 1900 be
handlades försvaret nästan inte alls.6 Denna tystnad har enligt Herbert Tingsten gjort 
att det är mycket svårt att precisera ledande socialdemokraters åsikter i försvarsfrågan.7 

Förslaget till ny härordning 1901 kom att väcka det socialdemokratiska intresset 
för försvarsfrågan. Branting som var partiets ledande person och ende riksdagsledamot 
- invald 1897 - förordade ett försvar som byggde på principen "ett folk i vapen". 
Förebilden för Branting var det schweiziska systemet med allmän värnplikt och en 
liten del yrkesmilitärer.8 

Inom det socialdemokratiska partiet reagerade man mycket starkt på härordnings
förslaget, vilket betecknades som odemokratiskt och militaristiskt. Partiet var emellertid 
inte helt enigt om vilken strategi man skulle välja. Vid partistyrelsens möte i december 
1900 utkristalliserades tre linjer: en försvarsnihilistisk, en som förordade en lösning 
av rösträtten först och en tredje där försvars- och rösträttsfrågorna fördes fram ge
mensamt. Det tredje alternativet segrade mycket beroende av att Branting stödde detta.9 

I riksdagsdebatten hävdade Branting de socialdemokratiska principerna och betonade 
att förslaget stred mot folkviljan. Folkviljan var liktydig med rösträtt. Om allmän 
rösträtt infördes så skulle folket, enligt Branting, vara berett att åtaga sig de nya skyl
digheter som ökningen av övningstiden innebar. Skyldigheter som allmän värnplikt 
måste emellertid kompenseras med ökade rättigheter som allmän rösträtt.1 

Försvarsbeslutet vid 1901 års riksdag innebar att en splittring uppstod inom det 
socialdemokratiska partiet. En yngre falang försvarsnihilister- ungsocialisterna - kunde 
inte förlika sig med partiet i övrigt. Ungsocialisterna var inte bara motståndare till 
värvade trupper till förmån för vapen åt folket, utan de var också motståndare till 
värnplikt. Orsaken till den försvarsfientliga inställningen bland ungsocialisterna kan 
dels spåras i de ökade personliga bördor som ökningen i värnpliktstiden medförde 
dels i d en under den senaste tiden alltmer vanliga företeelsen att militär trupp användes 
vid arbetskonflikter.2 

Någon organiserad försvarsfientlighet från socialdemokratiskt eller ungsocialistiskt 
håll förekom inte, enligt Tingsten, före socialistiska ungdomsförbundets kongress 1901.3 

Vid ungdomsförbundets kongress beslöts emellertid att ^örsvarsfientlig propaganda 
skulle bedrivas och under åren framöver var den försvarsfientliga propagandan ett 

5 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling II, s. 147 ff. 
6 ibid., s. 151. 
7 ibid., s. 151 ff. 
8 ibid., s. 169 f. 
9 Socialdemokratiska partistyrelsens berättelse 1900. Jfr andrakammardebatten 1901. AK prot 34 

1901, s. 37. 
1 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling II, s. 171 f. 
2 ibid., s. 175 och Abrahamsson, s. 69. 
3 Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling II, s. 176. 
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av förbundets huvuduppgifter. Den försvarsnihilistiska rörelsen kom att bli till stora 
delar en för ungdomsorganisationen speciell angelägenhet.4 

Splittringen mellan ungdomsförbundet - ungsocialisterna - och moderpartiet ut
vidgades alltmer under perioden 1901 till 1917, då ungsocialisterna helt bröt med 
det socialdemokratiska partiet och bildade det vänstersocialistiska partiet. Orsakerna 
till brytningen låg en del i att ungsocialisterna anslutit sig till den s k Zimmerwaldlinjen, 
vilken förespråkade en revolutionär fredspolitik.5 

Syftet med den försvarsfientliga propagandan var som den framställdes i tidningen 
Brand:6 

1. att ingjuta hat och avsky för mördaryrket; 
2. att förmå de unga arbetarna att ej taga fast anställning vid hären eller flottan; 
3. att om möjligt etablera värnpliktsvägran. 

2. Liberalerna och militärorganisationen 

Inom den liberala rörelsen fanns också riktningar som var negativa till försvaret, vilket 
bl a tagit sig uttryck i den s k skarpskytterörelsen, vilken kan betecknas som en folklig 
försvarsrörelse. Skarpskytterörelsen betraktades av de styrande med viss misstro, då 
den till en del kunde betraktas som en halvt revolutionär rörelse.7 

Den mest påtagligt avoga inställningen till försvaret hade annars de s k stadsli
beralerna och nykterhetsliberalerna. Den förra gruppen såg militären som ett skydd 
för kungamakten, hovintressen, aristokrati och konservatism. Den militära byråkratin 
liksom den civila ansågs alltför dyrbar. Nykterhetsrörelsens demokratiska idéer, som 
grundade sig på broderskapstanken, vilken hämtats från angloamerikanska förebilder 
ledde till att man stödde ett mellanfolkligt fredsideal. Fredsidealet fick till konsekvens 
att en del av nykterhetsrörelsen kom att präglas av pacifistiska drag.8 Den inställning 
som stadsliberalerna hade till försvaret kom emellertid att radikalt förändras, då de 
i samband med 1914 års försvarsstrid kom att gå till höger. I vissa valkretsar gick 
de tom ut med egna listor, i andra hade de lierat sig med de moderata. Vårvalet 
1914 medförde att de liberala försvarsvännerna fick sju mandat.9 

3. Den försvarsfientliga propagandan under första världskriget 

Första världskrigets utbrott medförde att pacifistiska och andra antimilitära strömningar 
kom till uttryck mer än tidigare. Sveriges militära resurser - nödvändigheten av ett 
starkt försvar fann sina anhängare hos i första hand konservativa kretsar och bland 

4 ibid., s. 177. 
5 ibid., s. 196 f. 
6 Brand nr 1/1917. Cit. i Betänkande och förslag angående åtgärder mot den försvarsfientliga 

propagandan, s. 51 not 1. Jfr Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéutveckling II, s. 
206 ff. 

7 Rönblom, Frisinnade landsföreningen 1902-1927, s. 19, Nordström, Den svenska socialdemo
kratins försvarspolitiska inställning i början på 1890-talet, s. 397 f och Mårald, s. 18 f. Den 
socialdemokratiska synen ändrades senare. Se t ex Socialdemokratiska partiets kongressprotokoll 
1908 och 1914. 

8 Rönblom, s. 19, 21 och 30 f. 
9 Lundkvist, Politik, nykterhet och reformer, s. 313. 
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militärerna. Även inom socialdemokratin var inställningen att Sveriges neutralitet skul
le hävdas.1 

Hos de som var negativa till kriget och militären över huvud taget, var det naturligt 
att propagera mot detta och skapa opinion för sina egna idéer. Kriget medförde att 
tron på arbetarsolidaritet, internationalism och pacifism hade lidit ett nederlag. 

Vid krigets utbrott förbättrades tillfälligt rekryteringen av volontärer till armén, men 
redan 1915 började åter svårigheterna att erhålla volontärer att göra sig gällande. Vo
lontärinstitutionen kom därmed i b lickfånget, eftersom härordningen byggts upp med 
Volontärinstitutionen som stomme. Från militärt och konservativt håll hävdades att 
arméns effektivitet var i fara om inte rekryteringen kunde förbättras. Orsaken till 
detta förhållande var, hävdades det från militärt och konservativt håll, bl a den för-
svarsfientliga propagandan som bedrevs främst från ungsocialistiskt håll. Propagandan 
inriktade sig framför allt på att förhindra volontäranställning och på att nedsätta dis
ciplinen hos de värnpliktiga och det fast anställda manskapet. Det saknades dessutom, 
enligt de militära skribenternas mening, möjligheter att inskrida mot dålig disciplin. 
Krigslagarna hade nämligen mildrats 1914.2 

4. Riksdagen och den försvarsfientliga propagandan 

Redan 1915 uppmärksammades problemet med den försvarsfientliga propagandan av 
riksdagen. Under både 1915 och 1916 års riksdag avslogs framställningar som syftade 
till en lösning av propagandans verkningar. 

Först efter 1917 års riksdag kom emellertid ett beslut att fattas om åtgärder mot 
den försvarsfientliga propagandan. Från konservativt håll väcktes, i bägge kamrarna, 
motioner med krav på åtgärder mot den försvarsfientliga agitationen. Uppslutningen 
bakom dessa motioner var i det närmaste total från FK:s nationella parti och lant
mannapartiet i AK. Upphovsmännen till motionerna, som var likalydande, var i FK 
Sam Clason och i AK Arvid Lindman. I motionerna krävdes "att riksdagen måtte 
i skrivelse till Kungl Maj:t hemställa, det Kungl Maj:t efter verkställd allsidig ut
redning angående beskaffenheten och omfånget av den i landet bedrivna försvars
fientliga agitationen ville för riksdagen framlägga förslag till den lagstiftning och de 
övriga åtgärder, som må vara erforderliga för att förebygga den fara för rikets värnkraft, 
som en dylik agitation finnes innebära".3 

Motionärerna motiverade sin framställning med hänvisning till den antimilitära pro
pagandan, som fördes i tidningen Stormklockan och uttalanden från underbefäl och 
cheferna för infanteriregementena i Sollefteå, Falun, Skövde, Gävle och Kalmar.4 

Motionerna remitterades till lagutskottet för utlåtande. Lagutskottet förordade att 
de inte skulle leda till någon åtgärd eftersom frågan tidigare varit uppe till behandling 
vid 1915 och 1916 års riksdagar utan åtgärd.5 Lagutskottet var emellertid inte enigt 
i de n bedömningen, ty samtliga ledamöter från de partier motionärerna tillhörde biföll 

1 Branting, Tal och skrifter V, s. 294 ff. 
2 Se t ex N. Rosenblad, Militärjuridiska principer... SvT 1914. C. Rosenblad, Underbefälsfrågan, 

SvT 1917, von der Lancken. Arméns underbefälsfråga, DNS 1917. Jfr uttalanden i Utredning 
och förslag angående åtgärder till främjande av manskapsrekryteringen. Ovan s. 30. 

3FK mot 49 1917 och AK mot 168 1917. 
4 Uttalandena är bilagda AK mot 168 1917. Underbefälets inlagor är anonyma. 
5 LU nr 53 1917. 
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motionärenas förslag. Den vänstersocialistiske ledamoten av lagutskottet C. Lindhagen 
hörde till dem, som var emot motionen. Lindhagens ståndpunkt var dock en annan 
än utskottsmajoritetens. Lindhagens reservation präglades av en stark försvarsnihilism, 
i det att han karakteriserade antimilitarismen, som "nutidens kulturrörelse och mänsk
lighetens hopp".6 

Riksdagsdebatten som följde karakteriserades av ett tämligen klart ställningstagande 
till frågan som helhet. Tre markerade åsiktsriktningar angående den försvarsfientliga 
propagandan utkristalliserades; nämligen en som företräddes av högern, en som hade 
socialdemokrater och liberaler som anhängare och en som företräddes av vänster
socialisterna. 

Högerns huvudargument var, att den försvarsfientliga propagandan undergrävde 
försvarsviljan hos det svenska folket, vilket fick till följd att disciplinen bland de 
värnpliktiga och i viss mån underbefälet blev dålig. FK-ledamoten, generallöjtnanten 
H. Wrangel (h) yttrade, att den antimilitära agitationen "kallas även för den försvars
fientliga; den borde också kallas för den fosterlandsfientliga".7 Med detta yttrande 
ville tydligen Wrangel hävda, att det inte enbart var ett hot mot försvaret utan också 
ett hot mot nationen. Problemet fick därmed en högre dignitet. Förutom disciplinens 
nedsättande fick också, enligt högern, den försvarsfientliga agitationen till följd att 
rekryteringen till underbefälskåren misslyckades, eftersom ingen vågade taga anställ
ning, enär risken var stor, att de värvade utsattes för trakasserier och förföljelser. 

En talare från FK:s nationella parti A.W. Ericsson sammanfattade i tre punkter 
varför propagandan var så effektiv:8 

I. tidsandan och uppfostran; 
2. underbefälets avsaknad av pedagogisk förmåga; 
3. underbefälet rekryteras från de "lägsta samhällslagren". 

Botemedlet för att man skulle komma tillrätta med den försvarsfientliga agitationen, 
var enligt högern en utvidgad lagstiftning som förbjöd försvarsfientlig agitation. 

Socialdemokraterna och liberalerna argumenterade från en helt annan utgångspunkt. 
För dem framstod krigsmakten själv som orsaken till den ogynnsamma situationen. 
Vissa liberaler framhöll dock att även de var försvarsvänner, men de åtgärder som 
högern förordade kunde man inte acceptera.9 Det var i f örsta hand inskränkningarna 
i yttrande- och tryckfriheten som avskräckte liberalerna. Den militära andan - vissa 
talare använde uttrycket preusseri - och de dåliga befordringsutsikterna, vilka var 
ett avsteg från demokratins principer, medförde enligt många socialdemokrater och 
liberaler försvarsfientlighet. De försök, som gjorts för att demokratisera försvarsvä
sendet, hade alltid motarbetats av högern och officerskåren.1 Den lösning av problemet, 
vilken förordats av socialdemokrater och liberaler, kan sammanfattas med ett ord -
demokratisering. 

Den socialdemokratiska vänstergruppen - sedermera vänstersocialisterna - utgick 

6 LU nr 53 1917. Reservation av C. Lindhagen. 
7FK prot 46 1917, s. 18. 
8 FK prot 46 1917, s. 12 f. Jfr även AK prot 68 1917, s. 14 (O. Holmdahl, h) och 37 f (A. Pettersson 

i Lidingö, h). 
9FK prot 46 1917, s. 3 ff (N.E. Alexandersson, lib) och 31 (K.G. Karlsson, lib) samt AK prot 

68 1917, s. 15 f (J. Pettersson, lib). 
1 FK prot 46 1917, s. 21 ff (G. Rosén, lib), och 33 ff (M. Hellberg, lib) samt AK prot 68 1917, 

s. 16 f (J. Pettersson, lib), 23 (E.A. Nilsson i Örebro, lib), 49 (J. Pettersson, lib) och 54 (N. 
Edén, lib). 
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i sin argumentering från ståndpunkten att antimilitarismen var något positivt. Den 
försvarsfientliga agitationen var en naturlig följd av de missförhållanden, som rådde 
inom det militära systemet. Ett argument som kan ha haft betydelse för framtiden 
var det att underbefälen betecknades som inhumana.2 

Motionärernas förslag om åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan vann inte 
gehör hos AK, men ett reservationsförslag, som var närliggande motionärernas segrade 
i FK. Oenigheten innebar att lagutskottets avslagsyrkande segrade.3 

Trots det mostånd, som riksdagen visade mot att några åtgärder skulle vidtagas 
tillsatte lantförsvarsminister J. Åkerman en kommitté för utredning av frågan. I s tats
rådsprotokollet motiverade lantförsvarsministern sitt beslut genom att hänvisa till de 
många framställningar, som gjorts i fr ågan både från militärt håll och från riksdagens 
ledamöter. Att tidigare framställningar inte medfört några åtgärder i syf te att förhindra 
den försvarsfientliga agitationen, kunde man enligt Åkerman, tillskriva de delade me
ningar som rådde om lämpligaste tillvägagångssättet, att bekämpa propagandan. "Med 
hänsyn till angelägenheten av att skydda försvarsväsendet för den fara som ifråga
varande propaganda kan innebära torde en fullständig och allsidig utredning böra verk
ställas".4 Åkermans tillsättande av kommittén kan inte enbart ha avgjorts av de faktorer 
som omnämns ovan. Innan Åkerman inträdde i den Swartzska ministären hade han 
varit regementschef vid Västermanlands regemente (118) i Västerås, vilket säkerligen 
hade en viss betydelse, ty vid det regementet hade det förekommit en demonstration 
i sluten trupp den 20 april 1917.5 

Denna demonstration var nu inte den enda som förekom i landet i april 1917, 
utan på ett flertal platser förekom demonstrationer från de värnpliktigas och stam-
anställdas sida, vilka gick tillsammans med ungsocialisterna. Upphovet till händelserna 
var marshändelserna i S:t Petersburg. Ungsocialisterna startade efter det en kraftig 
antimilitaristisk kampanj, vilken startade i Stockholm och sedan spred sig över hela 
landet. Demonstrationerna från de värnpliktigas och stamanställdas sida tog sig uttryck 
1 m arsch i sluten trupp till ungdomsmöten och matstrejker. 

Från militärt håll uppfattades situationen som så inflammerad att man i S tockholm 
upprättade en skyddskår, vilken skulle säkerställa ordningen.6 

5. Svenska Furirförbundet och den försvarsfientliga propagandan 

Svenska Furirförbundet bildades först tio månader efter det att beslutet om utredning 
av den försvarsfientliga propagandan hade fattats, vilket gör att kännedomen om un
derbefälets inställning till denna fråga före denna tidpunkt går tillbaka till det första 
förbundets verksamhetsår. 

I det första förbundets handlingsprogram ingick en passus vari förbundet tog avstånd 
från den antimilitära propagandan. I § 8 sades att förbundet skulle "med alla lovliga 
medel, som stå till buds, motarbeta den oförsynta och skadliga antimilitära agita

2 FK prot 46 1917, s. 17 (F. Ström, soc v), AK prot 68 1917, s. 32 f (C. Lindhagen, soc v), s. 
40 (I. Vennerström, soc v) och s. 43 (Z. Höglund, soc v). 

3FK prot 46 1917, s. 40 (67-47) och AK prot 68 1917, s. 58 (109-64). 
4 Stadsrådsprotokoll över lantförsvarsärenden nr 117 1917. Lantförsvarsdepartementet. RA. 
5 Andrae, Proletära organisationsformer 1917, s. 88 ff och dens, Regeringen Swartz och den svenska 

revolutionen, s. 313 ff. 
6 Andrae, Regeringen Swartz .. ., s. 321 ff. 
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tionen".7 Redan innan riksförbundets bildande hade man från tidningen Drabantens 
sida vädjat till sina läsare - främst underbefälet - att taga avstånd från den antimilitära 
agitationen.8 Även i d en skrivelse som Drabantens redaktör P.W. Ståhl skickade till 
regementscheferna i S tockholm, i s amband med riksförbundets konstituerande möte, 
framställdes den antimilitära agitationen som något förkastligt. I skrivelsen hette det 
att Sveriges underbefäl skulle "med begagnande av alla hederliga medel, söka motarbeta 
den oförsynta och skadliga antimilitära agitationen, som likt en elak sjukdom spritt 
sig över hela vårt land".9 Dessa uttalanden pekar entydigt på att man från underbefälets 
sida redan tidigt hade uppmärksammat denna fråga. 

I samband med föreningsrättsstriden aktualiserades åter denna fråga. Den ståndpunkt 
som Svenska Underbefälets riksförbund då hävdade kom senare också att omfattas 
av Svenska Furirförbundet. I Drabanten framhölls att många av antimilitaristerna var 
f d underbefäl, vilka hade behandlats illa under sin aktiva tid som militärer. Argumentet 
användes mot dem som önskade en upplösning av underbefälets föreningsrörelse.1 

Den antimilitära propagandan blev också föremål för behandling när Svenska Fu
rirförbundet bildades. Vid förbundets första kongress i mitten av april 1918 var den 
försvarsfientliga propagandan föremål för diskussioner. Det syns emellertid som om 
det nystartade förbundet vid denna tidpunkt hade andra frågor, som var mer angelägna 
för ett nytt förbund att diskutera. Kongressen antog dock ett uttalande, där man menade 
att man skulle ge akt på problemet. Några extra åtgärder ansågs inte vara nödvändiga.2 

Inte heller under de följande kongresserna var ämnet föremål för någon diskussion. 
Samma tystnad angående den försvarsfientliga propagandan möts man av vid en 
genomgång av förbundsstyrelsens protokoll och de enskilda förbandens årsberättelser.2 

Det var endast i förbundets tidning "Svenska Furirförbundets Tidning (SFT)", som 
ämnet behandlades. I en artikel i SFT 1918, hävdade förbundet, att den antimilitära 
agitationens betydelse överdrivits. Antagandena att den antimilitära agitationen bar 
skuld till underbefälsbristen avfärdade tidningen som grundlösa. Tidningen erkände 
dock att den antimilitära agitationen avhållit många unga arbetare från att taga an
ställning. Men detta hade inte medfört någon skada för försvaret eftersom det kunde 
förmodas att dessa själva var ungsocialister.4 

En liknande ståndpunkt framfördes när tidningen bemötte ett påstående, som gjordes 
i SvD, vari sades att underbefälsbristen orsakades av den antimilitära agitationen. 
SFT sade att uttalandet var felaktigt. "Granska underbefälets ställning i e konomiska 
och framtidshänseenden, och ni skall finna, att orsaken till att ingen vill inneha un
derbefälsställning är, att alla därtill lämpade veta, att det är ren förlust att antaga 
densamma . . . Jag tror mig ej överdriva, om jag säger, att de hätskaste antimilitaristerna 
äro de f d fast anställda".5 Anledningen till detta senare påstående var att dessa personer 

7 Drabanten nr 22/1908. 
8 ibid., nr 16/1908. 
9 ibid., nr 20/1908. 
1 ibid., nr 5/1909. 
2 Kongressprotokoll 14—16/4 1918. Svenska Furirförbundet 
3 Förbundsstyrelsens protokoll och Års- och revisionsberättelser. Försvarsväsendets Underbefäls

förbunds arkiv. 
4 SFT nr 4/1918. 
5 ibid., nr 7/1918. 
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var väl förtrogna med de rådande förhållandena. Trots dessa erkännanden att det 
förekom en försvarsfientlig propaganda förefaller det som om man från förbundshåll 
inte ville acceptera att denna åstadkom ökade vakanser. 

Det var tydligt att man ville placera in den försvarsfientliga propagandan liksom 
vakansfrågan i ett alldeles speciellt sammanhang. Hela problematiken sattes in som 
en del i det fackliga arbetet. 

Förbundets agerande visar också att man ville lägga tonvikten vid materiella orsaker, 
när det gällde de höga vakanstalen. Båda uttalandena i förbundstidningen betonar 
lönefrågan och framtidsutsikterna i d en militära anställningen. Lönefrågan liksom ci-
vilanställningsfrågan var dessutom under utredning. Från förbundshåll ville man av 
naturliga skäl inte att uppmärksamheten skulle riktas bort från dessa. Lösningen av 
hela underbefälsfrågan kunde vara i fara om de fackliga kraven nedtonades. 

6. Utredning angående den försvarsfientliga propagandan 

Lantförsvarsminister J. Åkerman tillsatte, som nämnts en utredning angående den 
försvarsfientliga propagandan. De sakkunniga bestod av fem ledamöter med gene
ralmajor Hugo Hult som ordförande.6 Riksdagens två representanter var borgmästarna 
S. Neiglick i Uddevalla (lib.) och O. Holmdahl i Karlskrona (h). Det var nog ingen 
tillfällighet att dessa två representerade två regementsstäder. De sakkunniga började*-
sitt arbete i augusti 1917.7 

Före det att någon analys göres av de uttalanden angående den försvarsfientliga 
propagandans omfattning, beskaffenhet och orsaker, som de sakkunniga erhöll från 
berörda militära instanser, måste ett metodiskt spörsmål behandlas. 

De uttalanden som gjordes av underbefälet var av två slag, dels direkta skrivelser 
till regements- och arméfördelningschef, vilka sedan vidarebefordrades till kommittén, 
dels muntliga utsagor till berörd regementschef, vilken sedan medtagit utsagorna i 
sin skrivelse till arméfördelningschefen. I det förra fallet är problemet inte så stort. 
Men i d et andra fallet uppstår emellertid vissa källkritiska problem. Det finns uppenbara 
möjligheter att regementscheferna har överbetonat problemen. Med tanke på att mi
litären tidigare visat ett klart ställningstagande i f rågan måste denna typ av skrivelser 
betraktas med stor skepsis. Problemet förminskas inte om man tillför att de muntliga 
utsagorna vida överskrider de skriftliga. 

7. Den fórsvarsfientliga propagandans beskaffenhet 

I regementschefernas yttranden till de sakkunniga var de tämligen överens om de 
uttryckssätt, som agitationen tog sig. Uttryckssätten var i huvudsak tre: 1) skriftligen 
i dagstidningar, skrifter och broschyrer, 2) förföljelser och trakasserier av underbefäl 
och 3) uppmaning till ungdomar att inte taga anställning i det militära eller till underbefäl 
att inte rekapitulera. 

Angreppen mot vissa tidningar visar att det inte enbart var vänstersocialistisk press, 
som av militären uppfattades som försvarsfientlig. Bland de tidningar som betecknades 

6 Övriga ledamöter var kommendör A. Ekström, krigsdomare G. Collin samt viceauditör T. Wik
ström. 

7 Protokoll. Kommittéarkiv nr 106. RA. 
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som fbrsvarsfìentliga fanns t ex socialdemokratiska Norrländska socialdemokraten och 
Ystadsbladet "Aurora" samt liberala Västerbottens-kuriren.8 

Att förföljelser av underbefäl förekom omvittnas i e n inlaga från ombuden för fu-
rirkårerna i Bo den, i v ilken det framhölls, att underbefäl vid ett flertal tillfällen ofredats 
utom tjänsten. Följden blev, enligt underbefälet, att flera underbefäl hellre avgick 
ur tjänsten än kvarstannade inom manskapsgraden i väntan på befordran.9 Vid flera 
andra regementen hade också, enligt regementschefernas uttalande, underbefäl klagat 
över att de utsattes för hot och smädelser från civila personer.1 

Orsakerna till försvarsfientligheten i Sverige hade, enligt de sakkunniga, sitt ursprung 
i det senare 1800-talet. Försvarsfientligheten bars då fram av två typer av grupper 
dels den politisk-sociala dels den etisk-religiösa. 

När det gäller den förstnämnda gruppen hade den hämtat sin näring ur den debatt 
som gällde försvarets kostnadsfråga. Den bars upp främst av den framväxande ar
betarklassen, vilken såg värnplikten som improduktiv. Industrialismen hade, enligt 
de sakkunniga, tillsammans med pauperismen medfört hemmens sönderfall och där
med minskat lydnadsplikten mot samhället. Med den etisk-religiösa gruppen avsågs 
den pacifistiska rörelsen, vars mål enligt utredarna var avrustning.2 

8. Den försvarsfientliga propagandans omfattning 

I de inlagor som de sakkunniga erhöll från regementscheferna redovisades det om 
det hade förekommit försvarsfientlig agitation vid deras regemente eller på regements
orten. Utifrån antagandet att det skulle ha funnits ett samband mellan de höga vo-
lontärvakanserna och påstådd försvarsfientlig propaganda är det samlade intrycket att 
någon enhetlig bild inte kan erhållas. En bidragande orsak till detta förhållande är 
att regementschefernas uttalande i många fall är allt för allmänt hållna för att någon 
klar slutsats skall kunna dragas. 

Inom första arméfördelningen var det endast vid tre regementen, som regements
cheferna hade uppmärksammat att propaganda bedrevs. Vid Kronobergs regemente 
(111) i Växjö hade enligt regementschefen propaganda bedrivits. Denna hade börjat 
under vintern 1916/1917.3 Vakanssiffrorna antyder att den försvarsfientliga propa
gandan kan ha betytt en del, ty antalet vakanser steg från 36,5 år 1916 till 59,0 % 
år 1917. År 1915 var antalet vakanser 24,2 96.4 Även vid kavalleriregementena i Häl
singborg (K5) och Ystad (K6) hade enligt regementschefen försvarsfientlig agitation 
förekommit. I Ystad utpekades den därstädes utkommande socialdemokratiska tid
ningen Ystadsbladet "Aurora" som försvarsfientligt inställd.5 

Vid samtliga regementen inom andra arméfördelningen rapporterades att försvars

8 Huvudserien av inkomna handlingar. E III. 2556/1917. Lantförsvarets kommandoexpedition. 
KrA. 

9 ibid., 2688/1917. 
1 ibid., 2556/1917, passim. 
2 Betänkande och förslag angående åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan, s. 46. 
3 Huvudserien av inkomna handlingar. 2556/1917. I 11. Lantförsvarets kommandoexpedition. 

KrA. 
4 Se bilaga 13. 
5 Huvudserien av inkomna handlingar. 2556/1917, K6. Lantförsvarets kommandoexpedition. KrA. 
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fientlig propaganda förekommit. Bilden av ett samband mellan å ena sidan höga va
kanser och bedriven propaganda är dock där synnerligen diffus, ty regementena skilde 
sig avsevärt från varandra med avseende på vakanserna. Än oklarare blir bilden då 
regementschefer på samma ort har helt olika uppfattningar om propagandans utbredning 
på orten ifråga.6 

Vid förbanden inom tredje arméfördelningen var det endast vid Västgöta regemente 
(16) i Vänersborg och Göta artilleriregemente (A2) i G öteborg, som propaganda hade 
uppdagats. Vid det första regementet var också vakanserna höga.7 Mest omfattande 
tycks propagandan ha varit i Göteborg. Där hade antimilitaristiska skrifter utdelats 
och dessutom hade underbefälet hotats. Regementschefen nämnde också föreningen 
"Soldater och arbetare", vilken betecknades som en "härd" för antimilitär agitation.8 

Fjärde arméfördelningen var enligt regementscheferna minst berörd av den försvars-
fientliga agitationen. Regementscheferna betecknade endast propagandan som "ringa" 
och "inget antastligt fall".9 Förföljelser av underbefäl hade också förekommit.1 

Ser man till förhållandena inom femte arméfördelningen var det två regementschefer 
som rapporterade om försvarsfientlig propaganda. Det var dels regementschefen vid 
Dalaregementet (113) i Falun dels regementschefen vid Västmanlands trängkår (T5) 
i Sala. Vid det förra regementet, sade regementschefen, att rekryteringen hade för
hindrats, vilket hade medfört att hela vice korpralsgraden var vakant. Dessutom hade 
underbefälet förföljts.2 I Sala hade de som sökt underbefälsanställning utsatts för på
verkan att inte taga fast anställning.3 

Sjätte arméfördelningens regementen visade överlag höga vakanser, men det är 
endast från några stycken som rapporter om försvarsfientlig agitation finns. Vid Jämt
lands fältjägarregemente (123) i Ös tersund liksom vid Norrlands artilleriregemente (A5) 
hade förföljelser av manskap förekommit, vilket bl a omvittnats av två furirer.4 Även 
vid regementena i Umeå - Västerbottens regemente (120) och Norrlands dragoner 
(K8) - förekom försvarsfientlig propaganda enligt regementscheferna. Här utpekades 
"norrlandsfrisinnet" och Västerbottens-kuriren som syndabockar.5 

Inom Bodens garnison var situationen ganska lik den i L inköping. Vid Norrbottens 
regemente hade man inte märkt något av propagandan, vilket man gjort vid Bodens 
artilleriregemente (A8) och Bodens ingeniörkår (Ing4).6 Enligt regementschefen vid 
119 var det emellertid ett allmänt känt faktum att propaganda bedrevs, vilken riktade 
sig mot underbefälet.7 Regementschefens uttalande är ett exempel på vad som framhölls 
inledningsvis, att det inom officerskåren närmast rådde consensus om att den för

6 ibid., 14, 15 och T6. 
7 Se bilaga 13. 
8 Huvudserien av inkomna handlingar. 2556/1917.12. Lantförsvarets kommandoexpedition. KrA. 

Jfr Andrae, Proletära organisationsformer 1917. 
9 Huvudserien av inkomna handlingar. 2556/1917, 110 och 126. Lantförsvarets kommandoex

pedition. KrA. 
1 ibid., 13, 126, Kl och A3. 
2 ibid., 113. 
3 ibid., T5. 
4 Huvudserien av inkommande handlingar 2556/1917. 123 och A5. Lantförsvarets kommando

expedition. KrA. 
5 ibid. 120 och K8. 
6 ibid. 119, A8 och Ing4. 
7 ibid. 119. 
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svarsfientliga agitationen utgjorde ett hot mot underbefälsrekryteringen. Det under
stryker bara ytterligare uppfattningen om att regementschefens inlagor i st or utsträck
ning var partsinlagor. Trots att två av regementscheferna omvittnade att försvarsfientlig 
propaganda förekom, förnekade försvarsområdeschefen detta.8 

Inom Bodens garnison fanns emellertid, som tidigare nämnts, uttalanden från un
derbefäl. I en skrivelse till kommendanten, vilken senare bifogades dennes skrivelse 
till de sakkunniga, anförde ombuden för furirkårerna, att underbefälet utsattes för 
förföljelser från civilbefolkningens sida.9 En följd av detta blev enligt furirkårerna att 
underbefälet slutade sin militära anställning. 

9. Vänstersocialisterna och den försvarsfientliga propagandan 

En aspekt, som borde beaktas, vid studiet av den försvarsfientliga propagandans in
flytande på manskapsrekryteringen, är om manskapsrekryteringen var svårast vid de 
regementen som låg på orter där vänstersocialisterna hade sina starkaste fästen. Som 
tidigare kunnat konstateras ansågs vänstersocialisterna - dåvarande socialistiska ung
domsförbundet - vara den politiska grupp, vilken förde den mest intensiva propa
gandan. 

Det kan hållas för troligt att ju starkare uppslutningen var kring vänstersocialisterna 
på en ort eller region desto bättre och effektivare kunde man bedriva en försvarsfientlig 
propaganda. 

Vid andrakammarvalen 1917 deltog för första gången vänstersocialisterna som själv
ständigt parti. I valet erhöll partiet 59 243 röster, vilket motsvarande 8 % av samtliga 
röster. Genom detta erhöll de 11 mandat i riksdagens andra kammare.1 Vi har därför 
möjlighet att med utgångspunkt från valsiffrorna belägga på vilka orter och i vilka 
län som vänstersocialisterna hade sina sympatisörer. Med kännedom om hur stora 
vakanserna var vid respektive regemente finns det möjligheter att jämföra om det 
var i städer och län, vilka hade regementen med höga vakanser, som vänstersocialisterna 
hade sina flesta väljare relativt sett. 

Den följande jämförelsen görs mellan höga vakanssiffror, här definierat som högre 
än medeltalet för respektive truppslag och hög andel vänstersocialistiska röster. Det 
senare definierat som större än riksgenomsnittet 8 %. 

Medeltalet vakanser inom manskapsgraderna för infanteriet under perioden 
1914-1917 var 40,8 %. Av infanteriets 29 regementen hade hälften högre vakanser 
än 40,8 %. Ser man till den geografiska fördelningen var ett regemente beläget inom 
andra arméfördelningen, två inom tredje, två inom fjärde, tre inom femte och fyra 
inom sjätte arméfördelningen samt ett inom vardera Bodens garnison och Gotland.2 

På sju av dessa regementsorter erhöll vänstersocialisterna mer än 8 % av rösterna 
i a ndrakammarvalet 1917. Dessa orter var Boden, Eksjö, Falun, Gävle, Sollefteå, Vä
nersborg och Västerås. 

En liknande jämförelse mellan de andra truppslagen visar att regementen eller kårer 
belägna på ovanstående orter hade högre vakanser än truppslaget i genomsnitt. Det 

8 ibid. Norrbottens försvarsområde, T.W. Löwenborg. 
9 ibid. 2688/1917. 
1 SOS. Allmänna val. Riksdagsmannavalen 1915-1917, s. 49 och 65. 
2 Bilaga 13. 
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gäller ingeniörkåren i Boden (Ing4), kavalleriregementet i Eks jö (K4), artilleriregementet 
i Boden (A8) samt trängkåren i Sollefteå (T3).3 

Till dessa regementen måste också räknas de vilka ligger i län med högre andel 
vänstersocialister än genomsnittet. Då tillkommer Värmlands regemente (122) i Karl
stad, Jämtlands fältjägarregemente (123) i Ö stersund, Smålands artilleriregemente (Ä6) 
i Jönköping, Norrlands artilleriregemente (A4) i Östersund, Upplands artilleriregemente 
(A5) i Uppsala samt Västmanlands trängkår (T5) i Sala. 

Av arméns sammanlagt 56 regementen och kårer hade 25 stycken vakanser som 
låg över medeltalet för respektive truppslag. Av dessa låg 17 stycken på orter där 
andelen vänstersocialistiska röster vid andrakammarvalet 1917 översteg 8 96. A ntalet 
orter var dock endast 12 då några av dessa regementen låg på samma ort, som i 
Boden (3), Eksjö (2), Sollefteå (2) och Östersund (2).5 Utifrån dessa siffror kan man 
inte se något samband mellan vakanser och andelen vänstersocialistiska röstandelar. 

En ytterligare möjlighet som står till buds är att studera om det var på de orter 
där militärdemonstrationer förekom i april 1917, som vänstersocialisterna hade sina 
starkaste fästen. I en av de tidigare citerade uppsatserna av Carl Göran Andrae finns 
en tabell över de orter där militärdemonstrationer förekom 1917. Enligt Andrae förekom 
militärdemonstrationer på följande orter: Boden, Gävle, Göteborg, Karlskrona, Malm
slätt, Skövde, Sollefteå, Stockholm, Vaxholm, Vänersborg, Västerås, Växjö, Ystad och 
Östersund.6 

På sex av dessa sammanlagt fjorton orter erhöll vänstersocialisterna mer än 8 96 
av rösterna i 1917 års andrakammarval. Dessa orter var Boden (29,8 96), Gävle (10,0 96), 
Sollefteå (21,8 96), Vä nersborg (9,5 96), Vä sterås (15,3 96) o ch Växjö (10,2 96). Därtill 
kommer också Östersund där vänstersocialisterna erhöll 17,5 96 i Jä mtlands län.7 Något 
samband mellan militärdemonstrationerna och en hög andel vänstersocialistiska sym
patisörer förelåg således inte. 

Det var dessutom endast på sex av orterna som berörda regemente eller regementen 
hade högre vakanser än medeltalet för respektive truppslag. Det kan efter denna analys 
fastslås att något klart samband mellan arméns höga vakanser och den försvarsfientliga 
propagandan inte förelåg. Som tidigare framhållits var det andra faktorer som spelade 
in som t ex den ekonomiska utvecklingen och den därmed förknippade tillgången 
på arbete på den civila arbetsmarknaden. De argument som framfördes att den för
svarsfientliga propagandan skulle ha inverkat i någon utsträckning på volontärrekry-
teringen hade med all säkerhet sin orsak i andra sammanhang. Det fanns hos dem 
som framförde dessa argument en gynnsam jordmån i och med första världskriget. 
Genom att framföra att den försvarsfientliga propagandan inte bara utgjorde en fara 
för försvaret utan också för hela riket fanns det en möjlighet att skapa en opinion 
gentemot dem som förordade en mindre satsning på försvaret till förmån för andra 
samhälleliga mål. 

Det var inte heller särskilt förvånande att bakom dessa argument stod främst militären 
och de konservativa ledamöterna i ri ksdagen. Det bör givetvis framhållas att det fanns 

3 ibid. 
4 ibid. 
5 Bilaga 14. 
6 Andrae, Proletära organisationsformer 1917, s. 89. 
7 SOS. Allmänna val. Riksdagsmannavalen 1915-1917, s. 49 och 65. 
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en försvarsfientlig propaganda, men att den hade de effekter ifråga om volontärrek-
ryteringen som man från militärt och konservativt håll ville göra gällande är som 
framgått av den ovan gjorda analysen osannolik. Ett faktum som ytterligare under
stryker detta är underbefälets hållning i frågan. Svenska Furirförbundet erkände vis
serligen propagandans existens men man hade helt andra orsaksförklaringar.8 En lik
nande inställning intog också den i u tredningen deltagande liberala riksdagsledamoten 
Sixten Neiglick, vilken sade i ett särskilt yttrande jämte reservation att han var övertygad 
om "att en organiserad, direkt försvarsfientlig och lagstridig propaganda förekommer 
inom landet; men tillräckliga grunder saknas enligt mitt förmenande för ett tillförlitligt 
bedömande av dess styrka och omfattning och tillgängligt material synes antyda, att 
den under senare tid snarare minskats än ökats".9 

10. Sammanfattning 

Under första världskriget ökade svårigheterna alltmer ifråga om volontärrekryteringen. 
Som en förklaring till detta angavs från främst högre militärt och konservativt håll 
den försvarsfientliga propagandans inflytande, vilken avhöll folk från att ta fast an
ställning inom det militära och hindrade redan militärt anställda - främst manskapet 
- från att rekapitulera. Trots att riksdagen vid två tillfällen avslog en begäran om 
utredning av försvarsfientligheten, tillsatte lantförsvarsminister J. Åkerman 1917 en 
utredning för att se över frågan. Inom utredningen fanns såväl militär som civil sak
kunskap. Enligt utredarna fanns det två grupper som bar fram den försvarsfientliga 
propagandan dels ungsocialisterna dels den pacifistiska rörelsen. 

Enligt utredarna framställdes den försvarsfientliga propagandan på t re sätt antingen 
i dagstidningar, skrifter och broschyrer eller förföljelser av underbefäl samt uppmaningar 
till ungdomar att inte taga anställning. När det gällde försvarsfientligheten i pressen 
angav de olika remissinstanserna även icke socialistiska tidningar, som Norrländska 
socialdemokraten, socialdemokratiska Ystadsbladet "Aurora" och liberala Västerbot-
tens-kuriren, som försvarsfientliga. 

Det centrala i den föreliggande framställningen har varit att studera om det fanns 
något samband mellan de höga vakanssiffrorna för en stor del av arméns regementen 
och kårer samt den av regementscheferna påstådda propagandan. 

Denna jämförelse var emellertid mycket vansklig, då regementschefernas inlagor 
i m ånga fall måste betecknas som mycket opålitliga ur källkritisk synpunkt. Ett flertal 
inlagor måste betecknas som partsinlagor, dessa präglas i stor utsträckning av vad 
som var den allmänna meningen inom officerskåren, utan att regementscheferna fram
lägger några bevis på att deras iakttagelser skulle vara riktiga. 

En metod som stod till buds var att studera om vakanssiffrorna var speciellt höga 
vid de regementen som var belägna på orter där vänstersocialisterna hade sina starkaste 
fästen. Enligt remissinstanserna och utredarna var vänstersocialisterna de främsta för-
svarsfientliga agitatorerna. Eftersom vänstersocialisterna ställde upp som eget parti 
för första gången 1917 vid de då avhållna andrakammarvalen kan vi med utgångspunkt 
från röstsiffrorna se på vilka orter de hade den största framgången. 

Som underlag vid en jämförelse har följande mått använts; till höga vakanser har 
kategoriserats de som låg över medeltalet för respektive truppslag och stor andel väns

8 Se t ex SFT nr 7/1918. 
9 Betänkande och förslag angående åtgärder mot försvarsfientliga propagandan, s. 205. 
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tersocialistiska sympatörer har kategoriserats som en procentsats större än medeltalet 
för riket, vilket var 8 %. För att denna jämförelse skall vara meningsfull har inte 
enbart andelen vänstersocialistiska sympatisörer på regementsorten beaktats utan även 
i länet ifråga. 

Av arméns regementen och kårer hade 25 stycken eller 44,6 % en vakansprocent 
som översteg medeltalet för respektive truppslag. Av dessa låg 17 stycken på orter 
där vänstersocialisterna hade en röstandel som översteg 8 96. På fyra av dessa orter 
fanns fler än ett regemente med höga vakanssiffror. Denna jämförelse styrkte inte 
påståendet om att ett samband skulle föreligga. Inte heller fanns det något samband 
mellan de orter, där militärdemonstrationer förekom i april 1917 och de orter där 
vänstersocialisterna hade ett starkt fäste. Det fanns inte heller något samband mellan 
de orter där militärdemonstrationer förekommit och de orter med högt antal vakanser. 

En slutsats av denna jämförelse måste vara att det var andra faktorer som avgjorde 
hur volontärrekryteringen skulle gestalta sig. De tidigare faktorer som nämnts, som 
arbetsmarknadssituationen och konjunkturutvecklingen tycks ha haft det största in
flytandet. Det förefaller snarare som om hävdandet av den försvarsfientliga propa
gandans inflytande på volontärrekryteringen gjordes med helt andra avsikter. Här har 
detta argument närmast sett som ett medel att användas mot dem som förespråkade 
en minskning i försvarskostnaderna. Tidsandan var dessutom gynnsam då dessa ar
gument framfördes under första världskriget. Argumentet fick då en helt annan dignitet. 
Den försvarsfientliga propagandan kunde lyftas upp från ett militärt problem till problem 
för hela rikets säkerhet. 
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VIII. Svenska furirförbundet och dess politiska 
orientering 1918-1922 

Hans Wieslander har i sin avhandling "I nedrustningens tecken" försökt klarlägga 
de olika befälskårernas politiska orientering. Han finner därvidlag att officerskåren 
hade uteslutande sina sympatier hos högern, underofficerskåren sympatiserade med 
högern och dåvarande liberala partiet samt att furirkåren närmast knöt an till vänstern.1 

Till grund för detta påstående, när det gäller underofficers- och furirkåren, ligger en 
av Wieslander gjord undersökning av bl a förbundens uttalanden i sa mband med för
svarsrevisionen samt en undersökning av vilka riksdagsmän som förde fram motioner, 
vilka emanerade från respektive förbund. Av de fem motioner som avlämnades, vilka 
hade Svenska Furirförbundet till upphovsman, hade fyra undertecknats av socialde
mokrater och en av en frisinnad.2 

Det finns mycket som talar för att den Wieslanderska slutsatsen är riktig när det 
gäller officers- och underofficerskåren bl a kårernas homogenitet vad det gäller social 
rekrytering och den sociala ställning de hade inom såväl den militära hierarkin som 
samhället i ö vrigt.3 Det finns emellertid anledning att ifrågasätta dessa slutsatser vad 
främst gäller furirkårens politiska sympatier. Wieslander ger därvidlag själv delvis svaret 
till varför detta är påkallat. Han konstaterar nämligen dels - ifråga om underoffi
cerskåren - att denna knöt an till riksdagsmän som visat intresse för underofficerarnas 
sak dels att fackorganisationernas politiska sympatier inte gjorde sig gällande när dessa 
handlade i e genskap av påtryckningsgrupp på riksplanet.4 De invändningar man kan 
ha mot det första konstaterandet är att det är troligt att även furirförbundet handlade 
på detta sätt. Det är dessutom högst troligt att furirförbundet, ett mycket ungt och 
icke etablerat förbund, lierade sig med vem det än må vara så länge denne företrädde 
vissa särintressen som gynnade förbundets medlemmar. Den följande analysen av 
furirförbundets agerande under perioden 1918-1922 skall ge besked om detta antagande 
är riktigt. Någon nämnvärd förskjutning i åsiktsbildningen bör inte ha skett mellan 
den av mig undersökta perioden och den period Wieslander har undersökt. 

Till grund för den följande analysen ligger uttalanden vid kongresser, men främst 
uttalanden i förbundets tidningsorgan Svenska Furirförbundets Tidning. Det kan i 
och för sig anföras att dessa inte är representativa för furirkåren som helhet, men 
som tidigare framhållits rör det sig här om en samhällsgrupp, vars homogenitet är 
synnerligen påtaglig både ifråga om social rekrytering, social ställning samt utbildning.5 

1 Wieslander, s. 213, 216 ff, 223, 245 ff, 256 ff. 
2 ibid. s. 257. 
3 Wieslanders slutsatser har tidigare ifrågasatts av bl a Westerhult, ree. i StvT 1967, s. 242 och 

Holtze, ree. i HT 1967, s. 403. En modern undersökning visar att underbefälets politiska sympatier 
främst har förankring hos socialdemokrater och folkpartister. Se Brickman, s. 537. Brickman 
bygger på en undersökning av Bengt Abrahamsson. 

4 Wieslander, s. 217 och 245. 
5 Jfr ovan s. 62. Westerhult anser i sin kritik av Wieslander att förbundsstyrelsen inte är re

presentativ för kåren. 
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Svenska Furirförbundet hade inskrivet i sina stadgar att dess hållning i politiska 
frågor skulle vara neutral. Med politiskt neutral avsågs närmast partipolitiskt neutral, 
vilket alltså inte hindrade dem att uttala sig i politiska spörsmål.6 

I samband med lönefrågan 1918 uppstod en diskussion om vilka riksdagsmän som 
var lämpliga att uppvakta i fråg an om extra krigstidstillägg. De förslag som då uppkom 
vid furirförbundets kongress i Uppsala visar tydligt att någon enhetlig uppfattning 
i denna fråga inte fanns. Vid Uppsalamötet framkom följande förslag: 1) vänstern, 
2) högern, 3) FK-högern och AK-vänstern, 4) från båda håll; dock fördelaktigast från 
högern 5) både högern och vänstern 6) socialdemokraterna.7 

Vid det ovannämnda riksmötet tillsattes en kommitté, vars uppgift var att uppvakta 
lämpliga riksdagsmän. Kommittén fick bl a träffa Hjalmar Branting. Kommittén hade 
dessutom vänt sig till de tre riksdagsmännen Ernst Trygger (h), Bernard Eriksson 
1 Grä ngesberg (soc.dem.) och Felix Hamrin (lib).8 Valet av riksdagsmän tyder på att 
man från furirförbundets sida försökte komma i kontakt med så inflytelserika riks
dagsmän som möjligt. Ernst Trygger var ordförande i första kammarens nationella 
parti. Bernhard Eriksson i Grängesberg var ledamot av socialdemokratiska riksdags
gruppens förtroenderåd. Den senare hade också uppvaktats av furirförbundets cen
tralstyrelse i sin egenskap av vice ordförande i statsutskottet - det av riksdagens utskott 
som berördes i krigstidstilläggsfrågan.9 Hänvändelsen till liberalen Felix Hamrin var 
troligen ett utslag av att man ville få gehör hos samtliga stora partier samt att Hamrin 
var suppleant i statsutskottet. 

Ernst Trygger hade tidigare tillsammans med två andra högermän - K.E.W. Sö
derhjelm och Anders Antonsson - fått ett positivt erkännande av förbundet när de 
hade motionerat om lönetillägg för furirer av första klassen. 

Den av överste K.E.W. Söderhjelm avlämnade motionen hade delvis tillkommit 
på initiativ av furirkåren vid Bohusläns regemente (117), v ilken hade vänt sig till sin 
regementschef O.W. Melin när de befarade att de förslag till löneförbättringar för 
armén som var under utarbetande inte skulle beröra underbefälet.1 Överste Melin 
hade i sin tur vänt sig till Söderhjelm, som deltog i arbetet inom 1917 års lönereg
leringskommitté.2 Ett ombud för furirkåren hade dessutom personligen sammanträffat 
med Söderhjelm.3 

I samband med frågan om dyrtidstillägg gjorde furirförbundet genom sin ombudsman 
J.G. Svensson - redaktören för Svenska Furirförbundets Tidning - en uppvaktning 
hos dels arméns och marinens lönesakkunniga dels hos statsutskottets ordförande 
S.H. Kvarnzelius (lib). Kvarnzelius hade då lovat att väcka en motion i f rågan.4 Mo
tionen undertecknades också av L. Widell (h) och August Nilsson i Kabbarp(soc.dem.).5 

Valet av riksdagsmän visar ånyo på att någon bestämd politisk uppfattning inte fanns 
hos furirförbundet. Uppvaktningen grundar sig främst på att riksdagsmännen ifråga 
innehar betydelsefulla positioner. 

6SFT nr 20/1920. 
7 Kongressprotokoll 1918. Svenska Furirförbundet. 
8SFT nr 8/1918. 
9 Kongressprotokoll 1919. Svenska Furirförbundet. 
!SFT nr 2/1918 
2 ibid. Se även 1917 års löneregleringskommittés betänkande, s. viii. 
3SFT nr 2/1918. 
4 ibid. nr 7/1920. 
5 FK mot 239 1920. 
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En sammanfattning av furirförbundets agerande i lönefrågan under de första åren 
ger vid handen att förbundets politiska sympatier inte kommer fram. Deras handlande 
kännetecknas av ett sökande efter lämpliga "budbärare" som kan framföra deras öns
kemål i riksdagen. Valen - direkta eller indirekta - visar tydligt att dessa betingades 
av taktiska skäl. 

Ett något annorlunda problem ställs man inför vid studiet av civilanställningsfrågan. 
Där visade furirförbundet att de hade ungefärligen samma åsikter som de som framhöll 
att civilanställningen var ett statsintresse. Tidigare påtalades att denna syn knöt an 
till en av de framträdande grundvalarna för konservatismen den s. k organismteorin. 
Det vore emellertid utifrån detta felaktigt att påstå att furirförbundet var konservativt. 
Här är det snarare så att två intressen sammanfaller vars utgångspunkter är olika. 
För de konservativa var civilanställningen främst ett medel för att upprätthålla för
svarets styrka medan en civilanställning för furirförbundet i första hand var ett mål 
i ledet för förbättrade framtidsutsikter. 

Det finns dock under denna period några konkreta uttalanden där de politiska sym
patierna framträder. Vid den Brantingska ministärens avgång gjorde SFT ett uttalande 
i vil ket vissa politiska preferenser kan skönjas. I tidningen behandlas dels den Edénska 
ministärens syn på underbefälsfrågan dels den Brantingska ministärens lantförsvars-
minister P.A. Hansson samt den nytillträdande försvarsministern Carl Gustav Ham
marskjöld, tidigare chef för 6:e arméfördelningen och ledamot av andra kammaren. 

Den Edénska ministären hade enligt tidningen endast åstadkommit halvmesyrer 
i allt som berörde underbefälsfrågan. Lantförsvarsminister E.A. Nilssons åtgärder i 
underbefälsfrågan kallades av SFT "vakanspolitik", vars följder framträtt allt tydligare. 
P.A. Hansson ansåg tidningen vara mer vidsynt i underbefälsfrågan, då han främst 
syftade till att förbättra manskapet i kvalitativt avseende. 

Synen på den nya försvarsministern C.G. Hammarskjöld var enbart positiv. Från 
tidningens sida menade man att de missgrepp som tidigare gjorts i försvarsfrågan 
måste rättas till och detta av en fackman. "Och vi ha i statsrådet Hammarskjöld 
erhållit just den rätte målsmannen, den som i handling visat sig äga den rätta förståelsen 
för betydelsen av en snar och fullständig lösning av denna fråga (underbefälsfrågan)".6 

Jämförelsen mellan den Edénska ministären, Brantinska ministären och den i De 
Geers ministär tillträdande försvarsministern visar kanske främst på sympatierna för 
respektive person men även till en del på den faktiskt förda politiken. När det gäller 
Hammarskjöld bör nog tonvikten läggas på att denne var aktiv militär. Betoningen 
att Hammarskjöld var fackman gör emellertid att furirförbundet mycket nära sluter 
upp kring den dåvarande konservativa uppfattningen att militära spörsmål skulle hand
has av personer som var experter på frågan. Denna uppfattning hade kommit till uttryck 
redan då Staaff tillsatte de s k fyra försvarsberedningarna.7 

Med utgångspunkt i de t som sagts ovan kan inget entydigt svar ges om de politiska 
preferenserna hos underbefälet - här representerat av furirerna. Det tycks vara så att 
furirerna försökte få gehör hos samtliga riksdagspartier för sina krav. I de kontakter 
som har kunnat spårats mellan furirförbundet och enskilda riksdagsmän har dessa 
varit betingade av att riksdagsmännen ifråga innehaft en nyckelposition. De har an
tingen haft en framskjuten plats inom partiet eller tillhört något utskott, där för un
derbefälet aktuella frågor behandlats. 

6 SFT nr 20/1920. 
7 Se t ex Meijer, Kommittépolitik och kommittéarbete, s. 119 ff och 130 ff. 
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En slutsats blir att furirerna inte har några uttalade politiska preferenser under den 
undersökta perioden. Deras agerande präglades senare av ett sökande efter riksdagsmän 
som var villiga att framställa deras krav utan hänsyn till vilken politisk färg riks
dagsmännen hade. Innehade riksdagsmannen ifråga en nyckelposition i något sam
manhang gynnade det givetvis underbefälet. 

113 



IX. I fosterlandets tjänst 

Inledningsvis angavs syftet i denna avhandling vara att studera hur den svenska ar-
méunderbefälskårens fackliga strävanden växte fram. Avhandlingens huvuddel har 
ägnats de två underbefälsorganisationer som bildades under 1900-talets två första år
tionden, nämligen Svenska Underbefälets riksförbund och Svenska Furirernas riks
förbund (sedermera Svenska Furirförbundet): deras uppkomst, inre struktur och deras 
strävanden att föra fram och hävda underbefälets gemensamma intressen. 

Framväxten av dessa organisationer skedde vid en tidpunkt då stora förändringar 
ägde rum i samhället. Befolkningen hade ökat kraftigt liksom urbaniseringen. Jord
bruket var på tillbakagång medan industri och hantverk starkt ökade sina andelar 
av totalbefolkningen. För krigsmakten medförde denna period att det från 1600-talet 
härstammande indelningsverket genom 1901 års försvarsbeslut avlöstes av en ny militär 
organisationsform den allmänna värnplikten. En mycket väsentlig del ur indelnings
verket bibehölls emellertid, nämligen anställningssättet för den fast anställda man
skapskadern. Det fast anställda manskapet organiserades 1901 i den s k volontärin-
stitutionen, vilken innebar att manskapet korttidsanställdes under en begränsad tid, 
varefter de, om de inte lyckades nå underofficersbefordran, var tvungna att söka sin 
framtid på den civila arbetsmarknaden. 

Den demokratiseringsprocess som inleddes under denna tid i samhället med bl a 
rösträttsreformen hade inte sin motsvarighet inom krigsmakten. Inom den senare ut
gjorde officerskåren och de militära lagarna ett för de underlydande befälskårerna svår-
överstigligt hinder i strävandena för rätten att bilda fackföreningar. Det är mot bakgrund 
av dessa förhållanden som underbefälets fackliga strävanden har studerats. 

I denna avhandling har knutits an till främst militärsociologiska teorier om värvade 
arméer. I första hand har här utnyttjats de forskningar som gjorts av Jacques van 
Doorn. Denne säger ifråga om värvade arméer, att krigsmakten genom att övergå 
till denna form av militär organisation kommer i e tt konkurrensförhållande med den 
civila arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till att krigsmakten kommer att penetreras 
av värden och normer, vilka normalt finns i relationerna på den civila arbetsmarknaden. 

Ett utslag av detta skulle enligt van Doorn bli att fackföreningssträvanden gör sig 
gällande även inom det militära. Mot bakgrund av vad som sagts ovan och den av 
van Doorn formulerade tesen har avhandlingens övergripande frågeställning formu
lerats: Vad händer när en militär grupp , som pga låga löner, otrygghet i an ställningen 
och ringa framtidsutsikter är vad vi skulle kunna kalla "potentiell fackföreningsbil-
dare"? 

När beslutet om införandet av allmän värnplikt togs och Volontärinstitutionen ska
pades gjordes detta mot bakgrund av att indelningsverket som militär organisationsform 
ansågs föråldrad och vidhäftad med alltför stora brister. Armén var vid tiden före 
sekelskiftet uppdelad i d els den indelta armén dels de värvade trupperna. Båda dessa 
beståndsdelar hade sina brister. Den kritik som riktades mot den indelta armén gick 
ut på att nyrekryteringen av manskap var för dyrbar, soldaterna var för gamla, fält
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dugligheten var nedsatt, övningstiden för kort, brist på befäl och påtagliga sociala 
missförhållanden. I kritiken mot de värvade trupperna betonades främst att stamtruppen 
kostade staten för mycket samt de betydande svårigheter som fanns att upprätthålla 
den värvade stamtruppens numerär. 

Dessa brister skulle enligt det härordningsförslag som förelades riksdagen 1901 bort
falla, eftersom bl a stamtruppens numerär skulle minska och rekryteringen av man
skapet skulle ske ur de värnpliktigas led. Denna tanke att manskapet skulle rekryteras 
ur de värnpliktigas led ifrågasattes emellertid redan i generalstabens förslag, vilket 
låg till grund för Kungl. Maj:ts förslag. I generalstabens förslag sade man visserligen 
att det vore önskvärt att manskapet rekryterades bland de värnpliktiga, men man 
ville hålla vägen öppen att även de som ville taga värvning före uppnådd värnpliktsålder 
skulle få möjlighet att göra det. Inom regeringen ansåg man emellertid attt det inte 
skulle uppstå några problem, eftersom de nya förmåner som skulle tillkomma man
skapet skulle motverka rekryteringsproblemet. 

I riksdagen fanns det emellertid de som var starkt kritiska mot Volontärinstitutionen. 
Framför allt betonades dess likheter med organisationen av de tidigare värvade trup
perna. Man trodde därför att samma problem skulle uppstå med den nya organisationen. 
Flera riksdagsledamöter var övertygade om att det skulle uppstå svårigheter med att 
hålla numerären fulltalig. 

Dessutom påpekades från flera håll att de personer som skulle komma att rekryteras 
skulle vara selekterade i so cialt avseende. Det skulle i f örsta hand bli människor från 
samhällets lägre strata och med låg skolutbildning som skulle söka militär anställning. 
Detta problem har också kunnat påvisas i m oderna undersökningar av värvade arméer, 
som t ex att USA:s armé har en överrepresentation av färgade. Trots den starka kritiken 
mot Volontärinstitutionen togs det ingen hänsyn till de argument som framfördes. 
Regeringen hade därmed, vilket skulle visa sig framöver, lagt grunden till ett mycket 
somsvårlöst problem de närmaste tjugo åren, nämligen de höga vakanserna inom man
skapsgraderna. 

Att volontärvakanserna utgjorde ett allvarligt problem har kunnat konstateras i d en 
gjorda analysen av dessa. Vid indelningsverkets slutskede uppgick vakanserna vid 
de värvade trupperna till c:a 20 %. Den efterföljande tidsperioden fram till första världs
kriget visar att vakanssituationen var tämligen oförändrad med några få undantag. 
Således sjönk vakanserna åren 1907-1909, varefter de åter steg. Den därpå följande 
perioden fram till 1922 visar på betydligt högre vakanser än tidigare, men även här 
fanns det år då de sjönk. Detta gjorde sig gällande år 1914 och under åren efter 1919. 

De problem som volontärvakanserna förde med sig försökte man från statens sida 
åtgärda genom att tillsätta ett flertal utredningar, vilka skulle komma med förslag 
till lösningar. Inom dessa kommittéer sökte man också förklara de orsaker som låg 
bakom vakansproblemet. Genom att ta fasta på dessa förklaringar kan vi också komma 
åt officerskårens syn i dessa frågor, ty i de flesta av dessa kommittéer deltog repre
sentanter för officerskårens syn. Inom kommittéerna och i ti dskriftsartiklarna var man 
tämligen överens om att vakanserna orsakades av konkurrensen från den civila ar
betsmarknaden, vars löner var betydligt högre än de som gavs manskapet. Dessutom 
framhölls de ringa framtidsutsikterna som den militära anställningen erbjöd samt spe
ciellt under första världskriget den antimilitära propagandan, vilken enligt många av 
officerarna gjorde att ungdomar inte ville söka anställning inom krigsmakten. 

När det gäller den första orsaken visar en analys av vakansläget och konjunktur
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utvecklingen, att arméns vakanser inom manskapsgraderna ökade under goda eko
nomiska konjunkturer och vice versa. 

Dessutom har en analys av lönerna för de olika manskapsgraderna och industriar-
betar- och lantarbetarlöner visat att de senare låg högre än de militära lönerna. Den 
enda grupp som någorlunda kunde uppvisa en jämförbar lön med de ovan berörda 
grupperna var furirerna. Både konjunkturernas inverkan och lönesidan hade betonats 
i samband med härordningsdiskussionen av de som var kritiska mot volontärinsti-
tutionen. Den slutsats som man kan göra i denna avhandling efter att ha studerat 
den diskussion som föregick försvarsbeslutet 1901 är att regeringen och de som stödde 
den inte insåg allvaret i de varningar som framfördes från deras kritiker. Detta är, 
som tidigare nämnts, också en av de slutsatser Jaques van Doorn kommer fram till 
i sina studier av värvade arméer. 

De kommittéer och enskilda officerare som betonade de ringa framtidsutsikterna 
avsåg nästan i samtliga fall framtidsutsikterna efter den militära anställningen. Det 
fanns dock en helt annan syn i denna fråga, vilken representerades av riksdagens 
liberala och socialdemokratiska ledamöter samt den första av underbefälets organi
sationer Svenska Underbefälets riksförbund (1908-1912). De olika synsätten kommer 
klarast till uttryck i d e förslag dessa grupper hade för att förbättra framtidsutsikterna 
för manskapet. Inom de förra grupperna betonades civilanställningens betydelse, vilken 
innebar att manskapet efter avslutad tjänstgöring skulle erhålla en tjänst inom den 
lägre statsförvaltningen, antingen utan att behöva styrka sin kompetens för denna 
eller efter att ha styrkt denna. Bakom denna tanke stod också riksdagens konservativa 
ledamöter. Från dessa gruppers sida sades att civilanställningen var ett statsintresse. 
Denna betoning av statsintresset, för vilket alla andra intressen måste stå tillbaka, 
hör hemma i klassisk konservativ ideologi, nämligen den s k organismteorin. 

Från liberalt, socialdemokratiskt och underbefälshåll lade man istället tonvikten vid 
framtidsutsikterna inom det militära i f orm av krav på förbättrade löner, befordrings-
utsikter och anställningsförhållanden. Här framstod kravet från liberaler och social
demokrater på möjligheterna för underbefälet att bli officerare som mycket starkt. 
Kravet förenade båda dessa grupper i ett ställningstagande för en ökad demokrati 
inom krigsmakten. Dessa krav var oförenliga med officerskårens syn, eftersom dess 
särställning hotades. Kårens reaktion framkommer också mycket tydligt i samband 
med att underbefälet organiserar sig. 

När det gäller synen på civilanställning framträder emellertid en skillnad mellan 
Svenska Underbefälets riksförbund och det år 1918 bildade Svenska Furirernas riks
förbund. Det senare var mer positivt inställt till civilanställning än det förra. Det 
förefaller dock som om det finns en tämligen naturlig förklaring till detta. Svenska 
Furirernas riksförbund var till skillnad från sin föregångare en organisation, vilken 
var uppbyggd kring endast en manskapskategori - furirerna - för vilka framtidsut
sikterna var mer begränsade pga av en relativt sett hög ålder och i må nga fall annorlunda 
social situation. En stor del av furirerna var gifta och hade en familj att försörja, 
något som var betydelsefullt för synen på en ordnad civilanställning. 

Den tredje av de orsaksförklaringar som fanns till vakanserna inom manskapsgra
derna var den antimilitära propagandans verkningar. Betoningen av denna faktor fram
trädde först på allvar under första världskriget. Den hade emellertid uppmärksammats 
tidigare, vilket bl a kom till uttryck i det program som antogs vid bildandet av Svenska 
Underbefälets riksförbund, i vilket det sades att förbundet skulle försöka motarbeta 
den. Det är dock av intresse att underbefälet senare inte ansåg den antimilitära pro
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pagandan vara det hot som framför allt officerskåren gjorde den till. Svenska Furirernas 
riksförbund menade att vakanserna uteslutande orsakades av faktorer inom det militära 
systemet. 

När de olika kommittéerna och enskilda officerare framhöll propagandan som en 
av orsakerna till vakanserna utpekades också en speciell grupp som idégivare, nämligen 
ungsocialisterna. Det fanns emellertid sedan långt tillbaka även hos socialdemokraterna 
och delar av liberalerna en antimilitär inställning. Någon direkt propaganda fördes 
dock inte från dessa gruppers sida. I avhandlingen har ett försök gjorts att belägga 
de påståenden som gjordes angående propagandans verkningar. Utgångspunkten har 
varit att studera om de orter där det fanns regementen med höga vakanser också 
hade en stark uppslutning kring vänstersocialisterna i s amband med valet 1917. Jäm
förelsen visar att något sådant samband inte förelåg. Det var inte heller på de orter 
där militärdemonstrationer utbröt under våren 1917 som vakanserna var höga. Förutom 
de konkreta vakanssiffrorna från respektive regemente föreligger också uttalanden från 
samtliga regementschefer. 

Det förefaller rimligt att antaga att argumentet med den försvarsfientliga propagandan 
var ett sätt att ytterligare understryka de militära problemens mera allmängiltiga ka
raktär. Tidpunkten var dessutom skäligen läglig eftersom första världskriget pågick. 

De fackliga strävandena bland arméns underbefäl började på allvar 1908, me" före 
denna tidpunkt hade dock underbefälet redan 1907 fått ett språkrör i den av P.W. 
Ståhl i Ys tad startade tidningen Drabanten. I tidningen lades från begynnelsen tonvikten 
vid frågor som var av facklig natur. Detta var något unikt, ty fackliga spörsmål var 
enligt strafflagen för krigsmakten icke tillåtna samtalsämnen. Det som skrevs i Dra
banten föll dock under tryckfrihetsförordningen, varför man i tidningen kunde visa 
ett intresse för rent fackliga frågor. 

I mitten av år 1908 kom det första initiativet till ett bildande av en gemensam 
organisation från Infanterivolontärskolan i Karlsborg. I oktober 1908 kunde sedan 
Svenska Underbefälets riksförbund bildas vid ett möte i S tockholm. Vid mötet antog 
förbundet också ett program i nio punkter. Programmet var till sitt innehåll mycket 
intressant, ty i de olika programpunkterna förenas influenser dels från andra och äldre 
statstjänstemannaorganisationer och de tidigare arbetarfackföreningarna dels syften vil
ka har sitt direkta upphov i den egna kårens specifika situation. 

Inflytandet från äldre statstjänstemannaorganisationer framkommer tydligast i be
toningen av nödvändigheten att höja den egna kårens sociala anseende. Liknande 
formuleringar återfinns hos de av fögderitjänstemännen bildade organisationerna. Men 
även de mer diffusa programpunkterna, som t ex att Svenska Underbefälets riksförbund 
skall verka för "fosterlandets bästa", kan spåras tillbaka till dessa tidigare tjänste
mannaorganisationer. Hos de senare återkom ofta begrepp, som t ex "det allmänna". 
Användandet av dylika begrepp var troligtvis ett sätt för dessa organisationer att le
gitimera organisationen och dess verksamhet, eftersom organisationerna inte alltid 
sågs med välvilja av myndigheterna och arbetsgivarna. I underbefälets fall framkommer 
detta mycket klart i den föreningsrättsstrid som Svenska Underbefälets riksförbund 
drogs in i år 1909. Från officershåll och i den konservativa pressen betonades det 
opassande i att de underlydande befälskårerna organiserade sig. 

Den paragraf som i Svenska Underbefälets riksförbunds program utsade att förbundet 
skulle verka för ett motarbetande av den antimilitära propagandan bör också ses utifrån 
dessa ståndpunkter. 
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Det är även påtagligt att Svenska Underbefälets riksförbund hämtade impulser från 
de tidigaste arbetarfackföreningarna. I Svenska Underbefälets riksförbunds program 
liksom hos arbetarfackföreningarna intog bildnings- och nykterhetsverksamheten en 
framskjuten ställning. Båda dessa verksamhetsgrenar bör ses som ett led att höja res
pektive gruppers sociala anseende. Som framhölls inledningsvis var en av utgångs
punkterna i a vhandlingen, att underbefälet och arbetarna i s ocialt avseende var jäm
förbara såtillvida att bägge var av "underklasskaraktär". En ökad bildning kunde stärka 
gruppernas sjä'vmedvetenhet och genom ett nyktert leverne stärktes gruppens mora
liska anseende. 

Svenska Underbefälets riksförbunds program innehöll även syften, vilka var en direkt 
följd av den situation underbefälet befann sig i. Till dessa syften kan räknas den 
tidigare nämnda kampen mot den antimilitära propagandan, men även framhållandet 
av skytteverksamhetens och idrottens betydelse. 

De programpunkter som hittills behandlats framhäver inte Svenska Underbefälets 
riksförbunds karaktär av fackförening utan snarare beslöjar denna. Som framhållits 
i avhandlingen fanns även detta drag hos de tjänstemannaorganisationer som un
dersökts av Bo Westerhult. Alla de ovan berörda punkterna i S venska Underbefälets 
riksförbunds program kan samtliga sägas tillhöra den kategori av syften i vilket för
bundet vill legitimera sin existens. De var alla "allmänna" och "ickekontroversiella". 

Det fanns emellertid en kontroversiell programpunkt hos Svenska Underbefälets 
riksförbund, där förbundets karaktär av fackförening framkommer. I programmets 
§ 9 sades att förbundet skulle tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen. Denna 
paragraf var i direkt konflikt med den dåvarande strafflagen för krigsmakten, i vars 
§ 81 sades att allt tal om otillräcklighet av lön m m var förbjudet. Någon liknande 
bestämmelse fanns inte för andra grupper i sa mhället med undantag av lantarbetarnas 
beroende av tjänstehjonsstadgan. Tjänstehjonsstadgan och strafflagen för krigsmakten 
medförde att dessa två grupper inte var i en juridiskt oberoende position, vilket andra 
grupper var. Som P-E Back har framhållit, i s amband med sin undersökning av lan
tarbetarna, utgjorde tjänstehjonsstadgan ett svårt hinder för den fackliga verksamheten 
bland lantarbetarna. 

Detsamma gällde också i li ka hög grad ifråga om strafflagens för krigsmakten verk
ningar i underbefälets fackliga strävanden. Det var därför inte helt oväntat att just 
strafflagen för krigsmakten åberopades av dem som såg med ogillande på underbefälets 
fackliga organiserande. 

Föreningsrättsliga konflikter var i bör jan av detta sekel vanligt förekommande strids
frågor. De försök som gjordes från arbetsgivarnas sida att inskränka arbetarnas för
eningsfrihet möttes ofta av arbetarna med strejk. Dessa konflikter fick också sin mot
svarighet inom det militära i samband med att underbefälet organiserade sig. I det 
förra fallet var det fråga om att hävda arbetsgivarens och kapitalägarnas rätt att be
stämma över sina underställda. För officerskåren gällde det att bibehålla officerskårens 
auktoritet och särställning gentemot de lägre befälskårerna. En ökad makt eller ökat 
inflytande för de lägre befälskårerna var ett direkt hot mot officerskåren. Genom att 
organisera sig kunde de lägre befälskårerna komma att ställa krav vilka var oförenliga 
med officerskårens intressen som t ex officersbefordran för de lägre befälskårerna. I 
den föreningsrättsstrid som Svenska Underbefälets riksförbund var inblandad i 1909 
präglades officerskårens uttalanden av en misstro dels mot föreningsrättstanken som 
sådan dels mot vad föreningsrätten kunde få för konsekvenser. Från officershåll och 
i den konservativa dagspressen betonades det olämpliga i att de lägre befälskårernas 
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inflytande skulle öka samt de konsekvenser ökade avancemangsmöjligheter (officers
befordran för underbefäl) skulle få på officerskårens sammansättning. 

Liksom man tidigare kunnat visa hur en tillfällig handlingsförlamning inträtt när 
arbetarföreningarna genomgått en föreningsrättsstrid på samma sätt kan man se tydliga 
spår i Svenska Underbefälets riksförbunds verksamhet. Det intresse som förbundet 
försökte uppbåda för fackliga frågor före föreningsrättsstriden fick i samband med 
denna stå tillbaka för spörsmål av organisatorisk karaktär. 

Personalorganisationen inom de bägge här studerade underbefälsorganisationerna 
byggde på den militära indelningen, vilket innebar att det på respektive regemente 
fanns en lokal förening. De båda organisationerna företedde emellertid betydande skill
nader, vilka var en följd av att förbunden omfattade olika kategorier underbefäl. 

Svenska Furirförbundet uppvisar en större homogenitet än sin föregångare. Inom 
Svenska Underbefälets riksförbund var avsikten att de lokala föreningarna skulle om
fatta samtliga underbefälskategorier, men realiteten blev en annan, ty distinktions
korpralerna visade en benägenhet att bilda egna föreningar. Sammansättningen av 
förbundsledningen visar att den bestod av uteslutande distinktionskorpraler. Akti
viteten inom Svenska Underbefälets riksförbund var i början livlig, men i samband 
med föreningsrättsstriden sjönk denna. Efter denna tidpunkt begränsades intresset 
hos medlemmarna och i d e lokala föreningarna, vilket bl a visar sig i a tt det var en 
mycket liten krets som var aktiv i samband med förbundets årsmöten. Ur denna 
krets kom också förbundsledningens medlemmar att hämtas under förbundets senare 
år. Denna tendens till aktivt deltagande av endast en liten specifik grupp har i f orsk
ningen ofta satts i samband med den teori som framförts av Robert Michels i den 
"järnhårda oligarkilagen". Utgångspunkten i denna är att när organisationerna behöver 
en ledning i samband med att organisationen byråkratiseras så utkristalliseras ofta 
ett elitskikt. Vi har i utvecklingen hos Svenska Underbefälets riksförbund en tendens 
som till vissa delar har sitt stöd hos Michels. Närmast förs tanken till distinktions
korpralernas utbrytning och särställning inom förbundet. Det finns ytterligare en pa
rallell som här bör nämnas, nämligen likheten mellan tendenserna inom Svenska Un
derbefälets riksförbund och de tendenser man kunnat skönja vid studiet av yrkes-
utbildade (skilled workers) och icke-yrkesutbildade arbetare (unskilled workers) ifråga 
om dessa yrkeskategoriers anslutning till organisationer. Den förra kategorin visar en 
större benägenhet att ansluta sig till organisationer. Yrkesskicklighet och relativt sett 
högre utbildning har setts som en förklaring till detta beteende. Ifråga om under
befälskategorierna var distinktionskorpralerna väl att jämföra med yrkesutbildade ar
betare. 

När det gäller det senare förbundet - Svenska Furirförbundet - fanns av naturliga 
skäl inte denna motsättning. En tendens till maktkoncentration fanns dock ifråga 
om förbundsstyrelsens sammansättning och även missnöjesyttringar i form av utträden 
av enskilda föreningar ur förbundet förekom under Svenska Furirförbundets första 
år. 

Möjligheterna för underbefälets organisationer att föra fram och hävda underbefälets 
gemensamma intressen måste sägas ha varit mycket begränsat. Trots att man i flera 
fall gjorde uppvaktningar hos myndigheter, enskilda riksdagsmän och utskott ledde 
dessa mycket sällan till någon konkret åtgärd. 

I sin strävan att förankra underbefälets krav hos beslutsfattarna kan inte några be
stämda politiska mönster spåras. Det förefaller tämligen klart att underbefälet sökte 
stöd hos samtliga riksdagspartier och riksdagsmän i n yckelpositioner utan att ha några 
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speciella politiska preferenser. Den sannolika förklaringen till detta bör sökas i att 
underbefälets organisationer under den period som här studerats var unga förbund, 
vilka inte hunnit etablera sig, varför det fanns skäl att söka stöd på flera håll i hopp 
om att därmed uppnå en bredare förankring i sina krav. 

I d en studie som här gjorts av underbefälets fackliga strävanden har kunnat påvisas 
hur medvetenheten hos arméns underbefäl väcktes relativt tidigt. Orsaken till detta 
låg först och främst i den sociala situation man befann sig i g enom försvarsbeslutet 
1901. Det har också kunnat visas hur underbefälet tog impulser från tidigare orga
nisationer av tjänstemän och arbetare. Att det lyckades för underbefälet, att trots mot
stånd från officerskåren och begränsningar i rö relsefriheten av typ strafflagen för krigs
makten, får tillskrivas det faktum att underbefälet utgjorde en "potentiell fackför-
eningsbildare,\ 
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Summary 

In the nation's service. A study in military unionism among swedish non
commissioned army officers 1901-1922 

The purpose of this dissertation is to study the development of military unionism 
among lower non-commissioned army officers. The main part of the dissertation is 
devoted the two unions which were established by non-comissioned officers during 
the two first decades of the twentieth century, Svenska Underbefälets riksförbund 
and Svenska Furirernas riksförbund (later on Svenska Furirförbundet): their origin, 
inner structure and their struggle for expressing and maintaining the common interest 
of the lower non-commissioned officers. 

These organizations appeared at a time when great changes affected Swedish society. 
The population had increased since the 1870's, as had urbanization. Agriculture was 
on the decline while manufacturers and industry strongly increased their part of the 
total population. For the armed forces this period meant that system of organization 
and recruitment, the indelningsverket, originating from the 17th century was succeeded, 
through the defence resolution of 1901, by a new military form of organization involving 
compulsory military service. However an important part of the indelningsverket was 
maintained in the terms of employment for the new non-commissioned officers. These 
non-commissioned officers were organized in 1901 in the so called volunteer institution 
(Volontärinstitutionen), which meant that the non-commissioned officers were em
ployed during a limited time, after which, if they had not reached promotion to higher 
non-commissioned officer status, they had to seek a new career in the civil labour-
market. 

The process of democratization which took place in the society during this period, 
with among other things the franchise reform, had no analogue in the armed forces. 
In the armed forces the officers corps and the military laws constituted a difficult 
obstacle for the lower corps in their struggle to create trade-unions. The struggle for 
unions among the non-commissioned officers had been studied against this background. 

In the dissertation reference is made chiefly to military sociological research done 
by Jacques van Doom on volunteer armies. Van Doom says that armed forces, by 
going over to volunteer recruitment, come into competition with the labour-market, 
which implies that the armed forces will be penetrated by the values and norms usually 
existing between parties in the labour-market. As a result of this, according to van 
Doom, is that unionization will inevitably occur in the armed forces. In these cir
cumstances the overriding question in this dissertation has been formulated: What 
happens, when a military group, on account of low wages, insecurity of employment 
and small future prospects, becomes what we can call "a potential trade-union mo
vement"? 

When the decision was made to introduce compulsory military service and when 
the volunteer institution (volontärinstitutionen) was created this was done because 
of the many deficiencies that were attached to the old system, the indelningsverket. 
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At the turn of the century the army was divided into two parts, the regular and 
volunteer army. Both had their deficiencies. The critics of the regular army claimed 
that the recruitment of soldiers was too expensive, that the soldiers were too old, 
that the war capability of the army was low, that the time for practise was too short, 
that there was a shortage of officers at all levels and the social evils of army life 
was obvious. In the criticism against the volunteer army stress was put on the heavy 
costs and on the great problem of maintaining the numbers of the army. 

These deficiencies would according to the proponents of the defence resolution passed 
in the parliament of 1901, be eliminated, both because of the smaller size of the 
new standing army and by the recruitment of young soldiers into the standing army 
through compulsory military service. In the parliament there were lots of members 
strongly opposed to this new system. Above all the similarities to the earlier volunteer 
troops was mentioned. Several members of the parliament thought that there would 
be great difficulties in maintaining the numbers of volunteers, and that these people 
would be socially selected so that the main part of the soldiers would be from the 
lower strata in the society, with little education. This problem has been noted in 
modern surveys of volunteer armies, for example in the United States, where coloured 
people are over-represented. 

Volunteer recruitment had in fact long been a problem in Sweden. During the end 
of the indelningsverket vacancies were in the volunteer troops of the army were about 
20 %. And it continued to be a problem under the new military system of 1901. 
From that time up to the beginning of Worl War I, vacancies were almost 20 % 
with a few exceptions. Subsequently the vacancies were much higher, but there were 
also years when the trend went down, for example in 1914 and after 1919. 

The recruitment problem was dealt with by several committees. These committees 
tried to come up with solutions and to explain the causes behind the problem. The 
officers corps was represented on the committees, by studying the committees we 
can get a picture of views of the officers corps in these matters. With the help of 
various articles in periodicals we can get a full picture of the officers views. 

In the committees and in the articles there was an agreement of the causes to 
the recruitment problem. Firstly there was the competition of the labour-market, where 
wages were higher. Secondly future prospects in the army were low. Thirdly, and 
mainly during World War I, the anti-military propaganda, according to the officers 
corps, restrained young men from joining the army. 

An analysis of recruitment and of the business trend shows that army recruitment 
flagged during years of economic prosperity and vice versa. 

When the officers corps spoke of small future prospects they meant primarily the 
future prospects after military employment. Liberals and social democrats in the par
liament and the first non-commissioned officers union, Svenska Underbefälets riks
förbund (1908-1912) were more concerned with prospects for advancement within the 
army itself. The two different outlooks are most apparent when we study the various 
proposals of the groups concerned. The first group (the officers corps) put stress on 
the importance of civil employment after the military. They emphasized that it was 
in the interest of the state, that former soldiers should be taken care of by the state. 
This stress on the interest of the state was classical conservative ideology (i e organism 
theory). The liberals, social democrats and the non-commissioned officers put stress 
on the future prospects within the armed forces. They pleaded for higher wages, better 
promotion and conditions of employment. These demands were of course inconsistent 
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with the wiev of the officers corps, whose unique position would be threatened by 
those demands. The reaction of the officers corps appears most forcefully in their 
reaction against the unionization of the non-commissioned officers. 

Concerning the question of guaranteed subsequent civil employment (civilanställ
ning) it must be said that there was a difference between the first non-commissioned 
union and the latter Svenska Furirernas riksförbund on this issue. The latter had 
a more positive view on the civil employment but it nontheless maintained an emphasis 
on improved conditions within the army. There is a natural explanation to this. Svenska 
Furirernas riksförbund was, unlike its predecessor, an organization which constituted 
only of the highest ranked non-commissioned officers, whose future prospects were 
more limited, thanks to a higher age and in many cases a different social situation. 
A large part of these sergeants were married and had a family to take care of, which 
had an obvious effect on the views on civil employment. The difference between 
the officers corps and the non-commissioned officers can also be seen in the debate 
over the impact of anti-military propaganda on recruitment into the volunteer army. 
Concern over this propaganda grew during World War I. It had been noticed earlier 
by Svenska Underbefälets riksförbund who in their programme promised to counteract 
it. It is of great importance, however, to note that by the time of the war non-com
missioned officers did not regard the anti-military propaganda as a threat. The non
commissioned officers emphasized that the vacancies were caused by factors within 
the military system, and in this new attitude they clearly broke with the convictions 
of the higher officers. 

When the committees and above all the officers corps dealt with anti-military pro
paganda, they singled out a special group as offenders, the younger socialists. In the 
dissertation I have tried to test these statements about the effect of the anti-military 
propaganda of these socialists. The starting-point has been to see if those places where 
we can find low recruitment also had a strong support for the left wing socialists 
in the elections of 1917. The comparison shows that no such connections existed. 
Nor was there low recruitment in these places where there was an outbreak of anti-
military demonstrations in the spring of 1917. Aside from concrete vacancy figures 
from each regiment there are also declarations from every regimental commander, 
but these latter must be seen as biased. It seems reasonable to assume that the attack 
on anti-military propaganda was aimed to emphasize the character of the military 
problem as a problem for the state. That is to say, that the higher officers were reluctant 
to admit that the recruitment might depend upon bad conditions and weak prospects 
within the army itself, and preferred instead to blame the socialists and to lay the 
problem of recruitment on political conditions and thereby place it in the hands of 
the state. As World War I was in process it was a very suitable time for such claims. 

The unionization of the lower non-commissioned officers started in 1908, but already 
in 1907 the non-commissioned officers had a mouthpiece in a journal called Drabanten, 
started in Ystad by P.W. Ståhl. In the Drabanten from the beginning the emphasis 
was on trade issues like wages and working conditions. This was something unique, 
because union matters were forbidden according to the military laws. But union matters 
discussed in a journal by military personnel were possible, hence the Drabanten was 
not affected by these laws. 

In the summer 1908 the first initiative to create a union came from the Infan-
tryvolunteer school in Karlsborg. In October 1908 Svenska Underbefälets riksförbund 
was established at a meeting in Stockholm. At the meeting the union adopted a pro
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gramme which consisted of nine points. The content of the programme is very in
teresting, because it brings together influences from older organizations of civil servants 
and older labour organizations, with aims created from the non-commissioned officers' 
own specific situation. 

The influences from older organizations of civil servants emerge in the emphasis 
on improving social prestige of the corps. Similar formulations can be seen in the 
organizations established by other civil servants. But even more diffuse aims, like 
the statement that the non-commissioned officers union shall act for "the best of 
the nation" can be traced back to the earliest organizations of civil servants. The 
latter used concepts like "the public". The applications of these concepts was a way 
in which these organizations could legitimate their activity, because these organizations 
was always seen as benevolent by the authorities and by the employees. This was 
clearly seen in the struggle for right of association, which the non-commissioned officers 
were engaged in in 1909, where the officers corps and the conservative press put 
stress upon the improper behaviour of the non-commissioned officers, and the non
commissioned officers replied that their aims were entirely benevolent. 

In spite of all these aims mentioned above, there was in the programme a controversial 
paragraph. In § 9 it was stated that the union should look after the economic interest 
of the members. This paragraph was in direct conflict with the criminal code of the 
army. In the criminal code of the army § 81 it was said that all discussion concerning 
wages was forbidden. For other groups in the society there were no such limitations 
except for the farm-workers, the so called tjänstehjonsstadgan. 

The organization of the personnel in Svenska Underbefälets riksförbund and Svenska 
Furirfbrbundet was based on the military division, which meant that every regiment 
had its own local union. The two non-commissioned officers unions showed, however, 
important differences, which was a consequence of the nature of members. Svenska 
Furirfbrbundet (1918-1925) had a greater homogenity. In the first organization Svenska 
Underbefälets riksförbund (1908-1912) the highest ranked lower non-commissioned 
officers had a tendency to go their own way. The composition of the leadership shows 
also that the higher ranked took over the power. 

The non-commissioned officers did not seem to have had specific political pre
ferences. It appears rather clearly, that the non-commissioned officers looked for support 
among all parties in the parliament and particularly among members in key positions. 
The most suitable explanation for this is that the non-commissioned officers union 
at that time was not strong enough and not well enough established as an interest 
group, and so had to look for support wherever it could find it. The non-commissioned 
officers had little prosperity of getting their demands satisfied. In spite of the many 
calls on the authorities, members of parliament and committees, their demands very 
seldom led to official action. 

In this study I have shown a distinct union consciousness arose early among the 
non-commissioned officers. The reason for this is firstly their social situation after 
the defence resolution of 1901. It can be seen also that the non-commissioned officers 
took influences from earlier organizations both of civil servants and of labourers. That 
they succeded in their struggle, in spite of the resistance of the officers corps and 
in spite of prohibitions in the criminal code of the army, must be attributed to the 
fact that they were "a potential trade-union movement", that is to say, that in their 
social situation there was a cause for starting a union. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Figur. Den fast anställda personalen vid armén 1900 i procent inom varje truppslag 
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• manskap (underbefäl och meniga) 

Källa: Nordensvan, Krusenstierna, s. 106 ff. 

Värvade regementen 
I m 
Generalstaben 
m m 
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Bilaga 2 

Diagram 10. Avgång och rekrytering vid den indelta och värvade armén 1860-1900 

_ rekrytering 
-- avgång 

\  VARVADE 20 

f  INDELTA 

1900 1860 

Källa: Krigsvetenskapsakademins tidskrift 1889, s. 330 ff, 1890, s. 292 ff, 1892, s. 274 ff, 588 ff, 
1898, s. 243 ff, 1899, s. 247 ff och 1901, s. 422 ff. 
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INBJUDAN Bilaga 3 

Konstituerande möte, i och för bildandet av ett 

Riksförbund för Sveriges underbefäl, 

hålles i Stockholm den 24, 25 och 26 oktober detta år, 

och kallas därför de av respektive regementen 

valda ombuden till nämnda sammanträde. 

Sammanträdet kommer att öppnas första dagen kl. 11 f.m. och 

fortgår sedemera efter av ombuden då fastställd arbetsordning. 

Lokal för sammanträdet kommer att förhyras av Stockholmskam

raterna, men på grund av manövrarna m.m. har detta ej hunnit 

bli arrangerat så tidigt, att det kunnat tillkännages här. Un

derrättelse härom erhålles emellertid av kommitterade, vilka 

möta vid Stockholms centralstation. I händelse några herrar om

bud skulle anlända till Stockholm, på sådan tid, att ingen kom-

mitterad är till mötes vid stationen, ombedes dessa vända sig 

till Art. I:s kasärn, där nödig upplysning kan erhållas. I öv

rigt vore jag tacksam om alla ombuden ville genom brevkort med

dela mig, vilken tid och med vilket tåg de anlända till Stock

holm, så att man ej behövde befara, att någon ej skulle bli un

derrättad. 

Det har, på ovan angivna grunder, varit omöjligt att uppgöra 

detaljerat progra.ii, varför detta får bli ombudens göra, när des

sa blivit samlade. Någon lämplig utflykt eller annan nöjestill-

ställning torde nog på förhand bli sörjt för. Det har också bli

vit föreslaget att ombuden, om möjligt, hälst böra infinna sig i 

civil dräkt. 

På sammanträdet äga naturligtvis de från Stockholmsregementena, 

som så önska, rätt att närvara i den mån utrymmet medgiver detta, 

dock äga endast ombuden rösträtt. 

För övrigt vill jag påminna ombuden om, att ej försumma sina för

slag i vad som rör de blivande stadgarna, organisationsåtgärder m.m«, 

Även de regementen, som ännu ej beslutat sig för att sända ombud, 

vill jag uppmana att nu i sista ögonblicket välja och sända ett så

dant. 

I mitt förra tillkännagivande hade insmugit sig ett tryckfel. Där 

stod nämligen bland anmälda regementen Art. 7, vilket skall vara 

Art. 8, vars båda bataljoner äro anmälda. Dessutom har anmälan in

gått från Art. 5 i Uppsala, Norrl. Trängkår i Sollefteå m. fl. 
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Till sist, kommen ihåg, att det är ett stort och vackert mål, 

vi genom detta steg föresatt oss att nå, det är en fosterländsk 

handling av allvarlig natur, som bör stödjas av varje underbefäl, 

som har hjärtat på rätta stället och sätter värde på att vara 

svensk. 

Enighet och gott samarbete till fosterlandets sanna väl, detta 

må vara vår devis. 

Med hälsningar till Kårerna Sverige runt 

P. W. STÅHL 

Bilaga 4 

Till Herrar Regementschefer i Stockholm 

Det har från korpralernas sida i Stockholm förebådats att 

deras regementschefer tilläventyrs skulle förbjuda dem att 

deltaga i Riksförbundets bildande. Detta med anledning av 

att vid ett regemente förbud redan lär vara utfärdat. 

Vi kunna och vilja ej tro, att så skulle kunna inträffa. 

Vi tro ej, att våra regementschefer skulle så illa förstå 

riksförbundets syften och ändamål, eller oss som underbefäl 

och svenska män. Men för att förebygga beklagliga missförstå

elser, vilja vi meddela det tilltänkta förbundets ändamål, 

vilket blivit godkänt av alla, scm anmält sig till deltagande 

i detsammas bildande. Det lyder sålunda: 

Riksförbundets ändamål bör vara att samla svenska arméns, 

flottans och kustartilleriets underbefäl av manskapet till ett 

enigt samarbete för underbefälets höjande i militärt och intel

lektuellt hänseende. Detta ändamål kunde ju bäst förverkligas 

genom att de särskilda lokalavdelningarna sökte mera än nu är 

fallet intressera sina medlemmar för det rent militära;* 

dels genom ett mera ingående studium av militärhistoriska 

tilldragelser ; 

dels genom att på humanistisk väg söka höja det militära an

seende, som på senare tiden kommit i betänklig misskredit; 

dels genom att söka göra de militära övningarna mera till en 

freders- och ansvarssak än som nu, i många fall, till en tvång

sak . 
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För att höja underbefälet i intellektuellt häuseende borde av

delningarna så mycket som möjligt lägga an på att genom kunskaper 

bilda och förädla sina medlemmar, vidare genom att arbeta för de 

humana idéernas spridande och inplantande hos dessa, och bör i så 

fall särskild vikt läggas vid nykterhetsfrågan, vilken förvisso 

spelar en stor roll i fråga om militärernas humanisering och an

seende . 

Så låmgt komiten. 

Man får nu hoppas att varje klubb, förening eller enskilde stäl

la sig förstående till den viktiga frågan och varken rygga tillba

ka för att göra inlägg i densamma eller för de kostnader representa

tionen kan medföra. Kamrater! Kommen ihåg att det är för vårt foster

lands, för vårt folks, för vår hembygds oadta vi böra arbeta och ej 

uteslutande ställa sig i egennyttans tjänst. Kommen ihåg att vi krigs

män böra ställa oss i deras spår, som följde Engelbrekt, Sturarne och 

en Wasa i striden för fosterlandets väl. 

Härtill fogas att riksförbundet fått åt sig uppdraget att söka 

få till stånd en större idrotts- och skyttetävlan varje år, mel

lan Sveriges underhefäl, samt att, med begagnande av alla hederliga 

medel, söka motarbeta den oförsynta och skadliga antimilitära agi

tation, som likt en elak sjukdom spritt si& ever hela vårt land. 

Det bör ju ej förtigas att förbundet möjligen, med begagnande ab

füllt ärliga, lagliga och tillåtna medel d.v.s. genom upplysning, 

söker förbättra underbefälets ekonomiska ställning, men detta är 

dock endast en bisak, vilken ej ens inrymts i förbundets syften. 

Det har framkommit förslag om att hålla konst.mötet i all tyst

het, så att ej några skulle bli förbjudna att deltaga. Ett dylikt 

förslag hade ju lätt gått för sig att realisera, men det kunna vi 

som ärliga svenska män ej gå med på. Vi åro varmt övertygade om, 

att lied en god och ädel sak behöver man aldrig komma smygande fram. 

Rent och öppet spel vilja vi spela. Vi vilja därför med nöje inbjuda 

de regementschefer, vilka misstro oss eller förbundets syften, att 

övervara förhandlingarna och förbundets bildande, och skulle det va

ra oss en synnerlig både glädje och ära, om någoneller alla ville 

antaga denna inbjudan. Månget värdefullt både råd och stöd skulle 

vi i så fall få mottaga från överordnade och förmän. 

Riksförbundet är långt ifrån ämnat att bli oppositionsförbund, 

som någon kanske föreställt sig. Det är ämnat att bli ett förbund 

fullt värdigt en varmhjärtad, rätttänkande fosterlandsvän och god 

plikttrogen militär i ordets bästa bemärkelse. Skulle något eller 

några regementens underhefäl bli hindrade att deltaga i dess verk
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samhet, så skulle detta säkerligen väcka både sorg och förstämning, 

samt få sorgliga följder. 

Vi vilja därför till sist ställa en vördsam och varm vädjan till 

den regementschef, som förbjudit sina korpraler att deltaga, att 

upphäva detta förbud, vilket troligen tillkommit genom missförstånd, 

och så vilja vi hoppas att det arbete vi genom enig samvärkan pla

nerat må spira och gå i blom, till gagn och fromma för oss alla, hem

bygden och fosterlandet, vars väl, trots allt, dock är det förnämsta, 

Å mötesbestyrelsens vägnar: 

P. W. STÅHL 
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Bilaga 5 
Tabell 20. Lokalföreningar anslutna till S venska Underbefälets riksförbund 

Regemente Benämning Antal medlemmar 
vid inträdet 

II distinktionskorp. f. 36 
12 distinktionskorp. f. 36 
17 korpralsklubb 26 
18 9 28 
111 korpralsklubb 27 
112 korpralsklubb 68 
113 distinktionskorp. kl. 37 
116 korpralsklubb -

117 distinktionskorp. kl. 36 
118 underbefälsförening 54a 

120 distinktionskorp. kl. 33 
122 distinktionskorp. kl. 24 
123 9 20 
125 korpralsklubb 30 
126 korpralsförening 40b 

128 9 21 
K3 korpralsklubb 22c 

K4 9 -

K6 korpralsklubb 31 
K7 9 29 
K8 korpralsklubb 35d 

Al konstapelförening 126 
A2 konstapelförening 91e 

A3 konstapelförening 125 
A4 konstapelförening -

A5 konstapelförening 43 
A6 konstapelförening 68 
A7 9 22 
A8 konstapelförening -

A9 konstapelförening 36 
Ingl korpralsklubb 63f 

Ing2 korpralsklubb 60 
Ing3 korpralsförening 60 
Ing4 korpralsklubb 60^ 
T3 9 33 
T5 korpralsklubb 21 
T6 9 30 

Källa: Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 223 f. a) Enligt uppgift i Schedin inte ansluten. Se 
dock Drabanten nr 7/1910. b) Enligt Schedin 36 medlemmar. Drabanten nr 7/1910 anger 40 
medlemmar, c) Medlemsantalet beräknat per 1/11 1910 se Drabanten nr 21-22/1910. d) Enligt 
Drabanten nr 21-22/1910 25 medlemmar, e) Enligt Drabanten nr 21-22/1910 51 medlemmar. 
0 Gäller vid insändandet av årsberättelsen se Drabanten nr 21-22/1910. g) Enligt Drabanten 
nr 7/1910 30 medlemmar. 
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Bilaga 6 
Tabell 21. Allmänbildande ämnen i de olika truppslagens underbefälsskolor 1907 

Infanteriet Kavalleriet Fältart. Trängtrupp 
Korpr Uoff Korpr Uoff Konst Uoff Korpr Uoff 

Ämnen skola skola skola skola skola skola skola skola 

Modersmål + + + + + + + + 
Välskrivning + + + + + + + + 
Räkning och geometri + + +a + + + + + 
Fäderneslandets historia +b + +b + +b + +b + 
Geografi +b + +b + +b + +b + 

Källa: Volontärkommissionens betänkande 1907, s. 110, bil. 15. a) Endast räkning, b) De mer 
försigkomna eleverna meddelas ävenledes undervisning i Fäderneslandets historia och Geografi 
till den utsträckning tiden medgiver. 
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Bilaga 1 
Tabell 22. Uppgifter angående inträdesdatum fòr kårerna i Svenska Furirfôrbundet och dess 
medlemstal per den 19 november 1922 

Kår Inträdes Antal Utom
datum medlem

mar stående 

II 10/10 1918 37 15 
12 6/7 1918 44 5 
13 4/6 1918 50 6 
14 2/6 1918 44 4 
15 6/5 1918 42 11 
16 4/10 1918 44 3 
17 19/6 1918 44 1 
18 11/4 1918 47 4 
19 8/4 1918 53 -

110 19/7 1918 33 8 
111 20/8 1918 46 4 
112 13/4 1918 42 6 
113 4/7 1918 30 14 
114 17/6 1918 43 5 
115 16/6 1918 37 9 
116 10/4 1918 39 6 
117 21/4 1918 42 8 
118 24/4 1918 51 4 
119 2/10 1918 33 5 
120 24/4 1918 46 6 
121 5/5 1918 42 6 
122 18/4 1918 39 8 
123 24/2 1918 33 15 
124 12/4 1918 48 4 
125 12/6 1918 43 10 
126 20/6 1918 47 -

127 20/6 1918 51 8 
128 11/5 1918 24 18 
Kl 11/5 1918 24 13 
K2 10/5 1918 17 6 
K3 1/12 1918 29 -

K4 4/5 1918 17 22 
K5 L, 
H, U * * * 

K6 19/6 1918 49 6 
K7 12/4 1918 28 3 
K8 4/6 1918 23 8 

* Skånska husarregementet var förlagt i dels Hälsingborg dels i Landskrona samt i Uppsala. 
Sammanlagt antal medlemmar 53 (15+27+11). Utomstående 6 (1+5). 

133 



Kår Inträdes Antal Utom
datum medlem

mar stående 

Al 1/1 1919 54 7 
A2 11/4 1918 42 13 
A3 10/4 1918 80 1 
A4* 24/2*1918 * * 

A5 16/4 1918 42 22 
A6 15/4 1918 52 2 
A7 12/4 1918 25 -

A8 2/5 1918 31 3 
A9 27/12 1918 29 7 
AIO 6/4 1918 17 -

Ingl 4/10 1918 18 5 
Ing2 9/4 1918 23 5 
Ing3 23/5 1918 20 1 
Ing4 5/12 1918 7 5 
TI 17/4 1918 10 3 
T2 16/4 1918 16 -

T3 29/4 1918 10 5 
T4 22/4 1918 17 -

T5 2/4 1918 19 1 
T6 11/4 1918 17 -

Intl 8/5 1918 11 -

Int2 8/5 1918 3 1 
Int3 1/11 1918 4 -

Int4 22/4 1918 4 1 
5 
Ingl** - - 6 
5 
Ing2*** 

1/1 1919 6 -

Flyg
komp 1/10 1922 3 -

Radio-
0 
Bal
long-
komp 20/8 1922 6 -

Ing 3:s 
det 10/9 1922 3 -

* Norrlands artilleriregemente var förlagt i dels Östersund dels Boden. Sammanlagt antal med
lemmar var 52 (46+6). Utomstående (1+7). 
** Fästningsingeniörkompaniet i Vaxholm ej anslutet till förbundet. 
*** Fästningsingeniörkompaniet i Karlskrona. 
Källa: Schedin, Svenska Furirförbundet, s. 42 f och 44 f. 
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Bilaga 8 
Tabell 23. Löneutvecklingen inom manskapsgraderna Jordbruket (statare) och tillverknings-
och gruvindustri 1911-1919 (kronor) 

Yrke/År 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Dist korp 
(furir) 970 998 999 1 245 1 314 1 383 1 540 1 957 2 122 
Korpral 873 901 902 908 977 1046 1 203 1 500 1 665 
Vice korpral 777 805 806 812 881 950 1 107 1404 1 569 
Menig volon
tär 680 708 709 715 784 853 1010 1 107 1472 
Statare 687 710 720 811 883 987 1 256 1 764 2 088 
Arbetare 1 246 1 293 1 313 1 263 1 319 1469 1 760 2 427 3 050 

Källa: Bagge, G., Lundberg, E., Svennilsson, I., Wages in Sweden 1860-1930, 3a s. 261 och 
3b s. 152 och 1918 års militära avlöningssakkunniga, s. 33 f. 

Tabell 24. 1918 års lönesakkunnigas förslag 

Lön efter tjänstetid (mån) 
Begyn 24 36 48 60 72 80 
nelselön 

Furir av l:a klassen 1 704 1 704 1 884 2 004 2 124 2 244 230 
Furir av 2:a klassen 1632 1632 1 812 1932 2 052 2 172 226 
Korpral 1 332 1 512 1 692 1 812 1932 - -

Vicekorpral 1 224 1404 1 584 1 704 - - -

Menig 1 140 1 320 1 500 1 620 - - -

Källa: 1918 års militära avlöningssakkunnigas betänkande och förslag, s. 148. 

Tabell 25. Prop nr 350, 1921 Bila%a 9 b 

Beg. 12 24 36 48 60 72 84 
Furir av l:a kl 1 644 1644 1644 1 824 1944 2 064 2 184 2 280 
Furir av 2:a kl 1 572 1 572 1 572 1 752 1 872 1992 2 112 2 208 
Korpral 1 332 1 332 1452 1632 1 752 1 872 - -

Vicekorpral 1 164 1 224 1 344 1 524 1644 - - -

Menig 1080 1 140 1 260 1 440 1 560 - - -

Källa: Prop nr 350 1921, s. 75. 

Tabell 26. Statstuskottets utlåtande nr 168, 1921 Bilaga 9 c 

Furir av l:a kl 
Furir av 2:a kl 
Korpral 
Vicekorpral 
Menig 

Beg. 12 
1 524 1 524 
1 452 1 452 
1 212 1 212 
1 044 1 104 

960 1 020 

24 36 
1 524 1 704 
1 452 1 632 
1 332 1 512 
1 224 1 404 
1 140 1 320 

48 60 
1 824 1 944 
1 752 1 872 
1 632 1 752 
1 524 
1 440 

72 84 
2 064 2 160 
1 992 2 088 

Källa: Statsutskottets utlåtande nr 168 1921, s. 16. 
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Bilaga 10 
Diagram 11. Medellönens utveckling fór samtliga manskapskategorier 1919-1924 

KRONOE 

1700 .. 

22 20 

Källa: SOS. Socialstatistik. Befattningshavare i s tatens och de större städernas tjänst. Deras antal 
och löneförmåner åren 1919-1924, s. 78. 

J l  

Bilaga 11 

Diagram 12. Medeltalet antal anställt manskap 1919-1924 

ANTAL 

14 000 

1 3  0 0 0  

12  000  

11 000 

10 000 

22  1919 20 

Källa: SOS. Socialstatistik. Befattningshavare i s tatens och de större städernas tjänst. Deras antal 
och löneförmåner åren 1919-1924, s. 78. 
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Bilaga 12 
Tabell 27Fördelningen av förmedlade platser vid IV arméfördelningens civilanställnings-
kommission åren 1902-1911 

År Statliga Kommunala Enskilda S:A 

1902 10 2 9 21 
1903 12 6 3 21 
1904 11 2 10 23 
1905 14 4 6 24 
1906 6 5 10 21 
1907 4 11 13 28 
1908 6 3 2 11 
1909 6 4 4 14 
1910 9 11 42 62 
1911 10 12 27 49 
S:A oo

 
oo

 * 60 126 274 

* Av dessa är endast 44 civila platser. 
Källa: Protokoll 1902-1911. IV arméfördelningens civilanställningskommission. KrA. 
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Bilaga 13 
Tabell 28. Antalet vakanser inom armén 1914-1917 i procent utav manskapsstyrkan enligt 
stat 

Första arméfördelningen 
Regemente 

1914 
% 

1915 
96 

1916 
96 

1917 
96 

Karlskrona grenadjärregemente (17) 30,8 11,9 49,5 55,7 
Kronobergs regemente (111) 19,2 24,2 36,5 59,0 
Hallands regemente (116) 20,9 30,3 38,1 50,8 
Norra Skånska infanteriregementet (124) 27,1 22,1 29,4 47,5 
Södra Skånska infanteriregementet (125) 10,3 13,3 34,2 32,5 
Skånska husarregementet (K5) 6,7 6,5 23,2 33,7 
Skånska dragonregementet (K6) 10,2 2,0 32,6 46,3 
Kronprinsens husarer (K7) 2,0 0,0 15,8 26,0 
Wendes artilleriregemente (A3) 0,8 5,7 16,9 23,6 
Skånska trängkåren (T4) 0,0 3,0 3,2 1,6 

Andra arméfördelningen 
Första livgrenadjärregementet (14) 0,0 7,7 15,7 25,4 
Andra livgrenadjärregementet (15) 20,9 13,7 35,2 35,5 
Jönköpings regemente (112) 27,9 26,4 49,5 58,9 
Kalmar regemente (12) 40,4 36,7 36,9 58,8 
Smålands husarregemente (K4) 12,7 6,5 31,3 49,2 
Smålands artilleriregemente (A6) 30,6 30,9 35,9 28,3 
Östgöta trängkår (T6) 0,0 0,0 0,0 3,2 

Tredje arméfördelningen 
Västgöta regemente (16) 40,9 48,4 59,3 68,2 
Skaraborgs regemente (19) 19,5 26,7 47,7 58,7 
Älvsborgs regemente (115) 30,0 53,2 44,4 43,8 
Bohusläns regemente (117) 25,5 22,5 40,6 51,0 
Livregementets husarer (K3) 2,4 0,0 17,1 35,6 
Göta artilleriregemente (A2) 
Karlsborgs artillerikår (AIO)* 
Göta ingeniörkår (Ing2) 11,3 13,4 27,3 47,1 
Göta trängkår (T2) 0,0 1,5 4,8 0,0 

* Ingår i A8. 
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Fjärde arméfördelningen 
Regemente 

1914 
96 

1915 
96 

1916 
96 

1917 
96 

Svea livgarde (II) 0,6 9,3 34,9 51,4 
Göta livgarde (12) 0,0 18,1 41,7 59,3 
Livregementets grenadjärer (13) 22,8 23,9 40,4 55,3 
Södermanlands regemente (110) 41,7 46,9 60,4 61,2 
Vaxholms grenadjärregemente (126) 29,1 15,8 51,8 77,5 
Livgardet till häst (Kl) 4,4 5,1 19,0 15,7 
Svea artilleriregemente (Al) 2,0 9,9 34,6 52,0 
Positionsartilleriregementet (A9) 0,0 25,3 28,9 36,2 
Svea ingeniörkår (Ingl) 11,3 19,2 22,9 41,0 
Fälttelegrafkåren (Ing3) 11,6 11,3 29,0 29,0 
Svea trängkår (TI) 0,0 6,0 29,0 22,6 

Femte arméfördelningen 
Upplands infanteriregemente (18) 15,1 30,7 35,4 49,5 
Dalaregementet (113) 47,4 59,3 80,4 67,8 
Västmanlands regemente (118) 46,6 28,5 42,5 60,8 
Värmlands regemente (122) 31,4 41,8 56,6 59,2 
Livregementets dragoner (K2) 2,4 5,8 25,0 28,4 
Upplands artilleriregemente (A5) 23,0 30,9 49,0 73,5 
Västmanlands trängkår (T5) 6,1 40,0 33,9 45,1 

Sjätte arméfördelningen 
Hälsinge regemente (114) 47,6 27,6 42,3 55,6 
Västerbottens regemente (120) 37,2 36,7 46,5 64,2 
Jämtlands faltjägarregemente (123) 57,3 56,3 63,7 63,8 
Västernorrlands regemente (128) 61,7 60,7 63,2 71,6 
Norrlands dragonregemente (K8) 4,4 23,4 39,3 53,7 
Norrlands artilleriregemente (A4) 48,0 36,2 35,9 62,7 
Norrlands trängkår (T3) 0,0 16,9 37,1 46,8 

Bodens garnison 
Norrbottens regemente (119) 64,5 27,9 49,2 74,1 
Bodens artillerikår (A8) 40,7 30,2 59,6 57,3 
Bodens ingeniörkår (Ing4) 55,9 55,9 55,0 63,0 

Militärbefölet pä Gotland 
Gotlands regemente (127) 44,6 36,6 48,4 58,9 
Gotlands artillerikår (A7) 0,0 20,5 9,7 38,9 

Källa: Utredning och förslag angående åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan s. 305 
tabell 8. 
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Bilaga 14 
Tabell 29. Jämförelse mellan vakansprocenten vid infanteriet och andelen vänstersocialis
tiska röster i AK-valet 1917 

Andelen vänstersocia
listiska röster i A K-

Vakansprocent i valet 1917 (M=8 %). 
medeltal 1914-1917 Regementsorten Län 

Regemente + Ort (M=40,8 %) % % 

II, Stockholm 24,1 7,4 _ 
12, Stockholm 29,8 7,4 -

13, Örebro 35,6 2,7 5,3 
14, Linköping 12,2 * 4,7 
15, Linköping 26,3 * 4,7 
16, Vänersborg 54,2 9,5 3,1 
17, Karlskrona 37,0 1,9 2,9 
18, Uppsala 32,7 5,5 9,9 
19, Skövde 38,2 * 6,9 
110, Malmköping 52,6 - 2,1 
111, Växjö 34,8 10,2 3,5 
112, Jönköping 40,7 8,7 9,9 
113, Falun 63,7 9,3 21,6 
114, Gävle 43,3 10,0 14,9 
115, Borås 42,9 5,6 3,1 
116, Halmstad 35,0 4,0 2,1 
117, Uddevalla 37,8 - 4,3 
118, Västerås 44,6 15,3 9,5 
119, Boden 53,9 29,8 41,1 
120, Umeå 46,2 2,2 5,6 
121, Eksjö 43,2 24,0 7,9 
122, Karlstad 47,3 4,2 9,1 
123, Östersund 60,3 5,1 17,5 
124, Ljungbyhed 31,5 - 0,9 
125, Revingehed 22,6 - -

126, Vaxholm 43,6 1,1 1,8 
127, Visborgs slätt 47,1 - -

128, Sollefteå 64,3 21,8 25,9 

Tabell 30. Jämförelse mellan vakansprocenten vid ingeniörtrupperna och andelen vänster
socialistiska röster i AK-valet 1917 

Andelen vänstersocia-
listiska röster 
AK-valet 1917 (M =8 %) 

Vakansprocenten i 
medeltal 1914-1919 Regementsorten Län 

Regemente + Ort (M=31,5 %) % % 

Ingl, Stockholm 23,6 7,4 _ 
Ing2, Karlsborg 24,8 * 6,9 
Ing3, Solna 20,2 5,0 1,8 
Ing4, Boden 57,5 29,8 41,1 
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Tabell 31. Jämförelse mellan vakansprocenten vid kavalleriet och andelen vänstersocialis
tiska röster i AK-valet 1917 

Andelen vänstersocia
listiska röster i AK-

Vakansprocent i valet 1917 (M=8 96) 

medeltal 1914-1917 Regementsorten Län 
Regemente + Ort (M=18,5 96) 96 96 

Kl, Stockholm 11,1 7,4 
K2, Stockholm 15,4 7,4 
K3, Skövde 13,8 6,9 
K4, Eksjö 24,9 24,0 7,9 
K5, Hälsingborg 17,5 -

K6, Ystad 22,7 -

K7, Malmö 11,0 _ 

K8, Umeå 30,2 2,2 5,6 

* Samverkan vänstersocialister och socialdemokrater 

Tabell 32. Jämförelse mellan vakansprocenten vid artilleriet och andelen vänstersocialistiska 
röster i AK-valet 1917 

Andelen vänstersocia
listiska röster i AK-

Vakansprocent i valet 1917 (M=i 8 96) 

medeltal 1914-1917 Regementsorten Län 
Regemente + Ort (M=28,4 96) 96 96 

Al, Stockholm 24,6 7,4 -

A2, Göteborg 20,4 7,8 4,3 
A3, Kristianstad 11,8 0,4 0,9 
A4, Östersund 45,7 5,1 17,5 
A5, Uppsala 44,1 5,5 9,9 
A6, Jönköping 31,4 8,7 9,9 
A7, Visby 17,3 - -

A8, Boden 47,0 29,8 41,1 
A9, Stockholm 22,6 7,4 7,4 
AIO, Karlsborg ingår i A8 - -
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Tabell 33. Jämförelse mellan vakansprocenten vid trängtrupperna och andelen vänsterso
cialistiska röster i AK-valet 1917 

Andelen vänstersocia
listiska röster i AK-

Vakansprocent i valet 1917 (M=8 96) 
medeltal 1914)1917 Regementsorten Län 

Regemente + Ort (M=12,5 96) % % 

TI, Örebro 14,4 2,7 5,3 
T2, Skövde 1,6 6,9 
T3, Sollefteå 25,2 21,8 25,9 
T4, Hässleholm 2,0 0,3 0,9 
T5, Sala 31,3 2,4 9,5 
T6, Linköping 0,8 4,7 

* Samverkan vänstersocialister och socialdemokrater 
Källa: Utredning och förslag angående åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan s. 305 
tabell 8 och SOS Allmänna val. Riksdagsmannavalet 1915-1917, s. 74 ff tabell 2. 
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