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Abstract 
 
In the shadow of Prussia: The study tours undertaken by Swedish 
officers before the First World War. 
 
 In the decades leading up to the First World War, the Swedish army (as the rest of Swedish 
society) was greatly influenced by Germany (i.e. subject primarily to Prussian military 
influence). German equipment was purchased and German training methods and ways of 
organizing military units were copied. Apart from such easily discernible traces of German 
influence, the Swedish officer corps - according to earlier research - harboured sympathies for 
Germany and the German Army. But did the German influences, and the sympathies for 
Germany, also result in a professional bias – i.e. in a lack of professional objectivity?  
 
The purpose of this essay is to examine whether the officer corps of the Swedish army in the 
period 1900-1914 managed to achieve a level of professional objectivity, i.e. if it in a 
systematic way endeavoured to study the military development in other countries than 
Germany. Earlier research has shown that Swedish officers travelled to all major European 
countries in order to study a wide range of subjects. The essay connects on to these results but 
also strives to examine the study tours as well as the officers who undertook them in greater 
depth. The author examines reports written by Swedish officers who studied in France 
between 1900 and 1914 as well as contemporary army lists.  In the essay two main questions 
are raised: 
 
1. Which were the subjects for Swedish military study tours to France before the First World 
War? 
2. Which categories of officers (rank, posting, career etc.) undertook such tours? 
 
The following main results are presented: A very wide range of subjects were studied – all 
relevant to Swedish military development of that time. The coverage of subjects was probably 
due to a systematic approach from the army authorities responsible for the approval of money 
for the tours. The officers who studied abroad were drawn from various units and 
backgrounds. The result of the examination of contemporary army lists shows that a high 
percentage of them later enjoyed successful military careers (e.g. what seems to be a higher 
than average percentage were later promoted to the rank of full colonel) – and that the army 
put the knowledge acquired abroad to use. An indication of the latter is that many of them, 
after having studied abroad, were given postings with a connection to the subjects they had 
studied in France. All in all, the results indicate that the Swedish officer corps achieved a 
level of professional objectivity in spite of the strong German influences of that time.   
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Inledning 

Bakgrund 
Försvarsmakter, precis som andra organisationer, påverkas av internationella 
utvecklingstrender. Ibland påskyndas utvecklingen av krig eller andra omskakande händelser. 
Några länder utövar ett större inflytande än andra. Idag dominerar till exempel amerikanskt 
militärt tänkande och amerikanska militära influenser i hela västvärlden. De senaste åren har 
vi även i Sverige tvingats förhålla oss till uttryck som Revolution in Military Affairs och 
Network Centric Warfare.  
 
Detta är emellertid knappast ett nytt fenomen. Efter den franska revolutionen spreds franskt 
militär tänkande över Europa. På liknande sätts spreds och dominerade tyskt eller preussiskt 
militärt tänkande före, och indirekt även efter, första världskriget. Lars Ericson Wolke har i 
Krigets idéer visat att Sverige mellan 1871 och 1914 inledningsvis påverkades både av 
Tyskland och av Frankrike innan de tyska influenserna slutligen kom att dominera.1 I 
Försvaret Främst: Tre studier till borggårdskrisens problematik har Jarl Torbacke visat att 
den svenska officerskåren under åren närmast första världskriget ofta sympatiserade politiskt 
med Tyskland och dessutom visade stort intresse för tyska militära förhållanden.2  
 
Om man jämför Ericson Wolkes och Torbackes resultat blir det tydligt att det är fråga om två 
delvis olika typer av internationella influenser. Den ena innefattar en strikt professionell 
påverkan, till exempel avseende taktik och vapenteknik, medan den andra handlar om åsikter 
och sympatier. I förhållandet till Tyskland strax före första världskriget verkar det dock som 
de olika typerna av influenser sammanföll. Den svenska officerskåren sympatiserade (i likhet 
med stora delar av det svenska samhället), enligt Torbacke, politiskt och kulturellt med 
Tyskland samtidigt som man ivrigt studerade tyska militära förhållanden. Att den svenska 
armén införde ett antal reformer och vidtog åtgärder efter tyska förebilder får anses stå utom 
allt tvivel. Ett exempel är bildandet av en svensk generalstab efter preussisk förebild. Ett 
annat att man i artilleriet under 1890-talet övergick till att genomföra soldatutbildningen i 
förbands (batteri-) organisation - som i Tyskland - i stället för att som tidigare efter fransk 
förebild genomföra den i en särskild skolorganisation.3  
 
När det gäller åsikter och sympatier är bilden möjligen inte lika entydig. Det finns exempel på 
en äldre militär historieuppfattning som understryker skillnaden mellan politiska sympatier 
och professionellt intresse. I den av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning 1958 utgivna 
Militärt kring 1905: En skildring av militära förberedelser och åtgärder i samband med 
unionskrisen beskrivs den svenska officerskåren som, med undantag för en viss 
misstänksamhet mot Ryssland, ”…skäligen ointresserad av politik i allmänhet och 

                                                 
1 Ericson Wolke, Lars (2007), Krigets idéer: Svenska tankar om krigföring. Stockholm: Medströms bokförlag 
och författaren. Se t.ex. sida 273, 282 och 289. 
2 Torbacke, Jarl (1983): ”Försvaret främst”: Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik. 
Stockholm: Almqvist och Wiksell. 
3 Thorson, I (red.) (1944), Svenska artilleriet förr och nu: En överblick sammanställd och utgiven genom 
Artilleri-tidsskrift. Uppsala: Artilleri-tidsskrift och Almqvist och Wiksells, sid. 59 (Grahl, E.: kapitlet ”Svenska 
artilleriets organisation, utbildning och användning under 1800- och 1900-talen”). 
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utrikespolitik i synnerhet.”4 Huruvida detta speglar verkligheten, en föråldrad 
historieuppfattning eller enbart ett militärt ideal att sträva efter är svårt att säga. Boken 
behandlar inte Sveriges förhållande till Tyskland utan istället unionsupplösningen men ger 
ändå en fingervisning om en annan militär självbild än den Torbacke presenterar. Ett annat 
problem, som närmare kommer att diskuteras under avgränsningarna, är med vad eller vem 
man sympatiserade, om och när man sympatiserade med Tyskland. 
 
Om man utgår från att den bild som målas upp av Torbacke och Ericson Wolke är riktig - 
vilket kommer att göras i denna uppsats - finns olika möjliga orsakssamband mellan de två 
typerna av influenser. Oavsett vilka politiska sympatier som dominerade låg det emellertid 
trots allt i försvarets intresse att studera fler länder än Tyskland för att på så sätt skaffa sig 
överblick över den internationella militära utvecklingen. Torbacke återger uppgifter från 
Folke Lindberg vilka gör gällande att svenska officerares studieresor under perioden 1901-
1913 fördelade sig på så sätt att 150 officerare reste till Tyskland, cirka 60 till Frankrike och 
cirka 10 till Storbritannien.5 Han visar också att studierna spände över ett brett fält, att de 
dokumenterades och att resultaten kom att utnyttjas i Sverige - inte minst därför att 
resenärerna innehade, eller kom att få, nyckelbefattningar i den svenska armén. Det förefaller 
alltså som om den svenska arméns officerskår vid den här tiden strävade efter att ta del av den 
militära utvecklingen i hela Europa.6 Innebar detta att man, trots de av Torbacke beskrivna 
sympatierna med Tyskland, strävade efter och lyckades med att bibehålla en professionell 
objektivitet?  Genomfördes resorna till andra länder med samma syfte som resorna till 
Tyskland? Genomförde man likartade och objektiva bedömningar även av länder som inte 
ansågs lika intressanta som Tyskland? Var det olika officerskategorier som reste till de olika 
länderna? 
 
Torbackes och Lindbergs undersökning av resmål och antal genomförda resor visar på att 
intresset för det tyska dominerade - och att intresse för andra länder trots allt fanns. En 
djupare analys av reseansökningar och reserapporter kan då visa vilka ämnen som var föremål 
för resorna. Om huvuddelen av resorna till andra länder än Tyskland avsåg studier inom 
ämnesområden som till exempel taktik, stridsteknik, utbildning eller vapenutveckling skulle 
detta kunna innebära att man trots eventuella tyska sympatier faktiskt aktivt studerade, eller 
var professionellt intresserad av, flera länder. På motsvarande sätt skulle en analys av de 
sökande officerarna kunna ge en bild av vilka som intresserade sig för olika länder.  
 
En sådan undersökning bör inriktas på länder för vilka den svenska officerskåren kan tänkas 
ha hyst svala eller negativa känslor. Ett alternativ skulle i så fall vara Ryssland. Problemet är 
dock att Ryssland återfinns långt ned på listan över de vanligaste resmålen.7 Ett annat 
alternativ blir då Frankrike, som politiskt stod långt från Tyskland samtidigt som det låg långt 
upp på listan över välbesökta resmål. Frankrike hade också varit, och var alltjämt i vissa 
avseenden, ledande på det militära området under perioden före första världskriget. Man 
skulle å andra sidan kunna argumentera för att en undersökning som fokuserar på Frankrike 
                                                 
4 Försvarsstabens krigshistoriska avdelning (1958), Militärt kring 1905: En skildring av militära förberedelser 
och åtgärder i samband med unionskrisen. Stockholm: Hörsta förlag. Se sid 64. Hädanefter: Försvarsstabens 
krigshistoriska avdelning. 
5 Torbacke sid. 33. Folke Lindbergs uppgifter återfinns på sid. 135  i Den svenska utrikespolitikens historia från 
1958. 
6 Ibid. sid 33-35. 
7 Sandahl, Christian (1995): ”Att vidga sin militära blick.: Svenska Arméofficerares studieresor till Europa 
1900-1914”. Uppsats i Militärhistorisk tidsskrift. Stockholm: Militärhistoriska avdelningen, Kungl. 
Militärhögskolan. Se sid. 77. 
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sparkar in öppna dörrar och att studier av utländska influenser hellre borde inriktas på helt 
andra länder - alltså varken Tyskland eller Frankrike. Mot detta kan invändas att det knappast 
var - eller är - möjligt för en liten försvarsmakt att systematiskt och med samma 
ambitionsnivå samtidigt studera alla europeiska staters militära organisationer. De flesta 
mindre (i betydelsen militär potential) stater influerades militärt, precis som idag, främst av 
några få ledande försvarsmakter. Frankrike och Tyskland bör också betraktas som motpoler. 
Ett ökat intresse för Tyskland i kombination med ökade sympatier för Tyskland och tysk 
politik kan ha inneburit att studier av franska förhållanden marginaliserades eller att känslorna 
för Frankrike kom att påverkas i negativ riktning. Detta leder över till uppsatsens problem. 
 

Syfte, problem och frågeställningar 
Uppsatsens problem är alltså på vilket sätt svenska officerare intresserade sig för Frankrike 
och den franska försvarsmakten under den period med starka tyska influenser som föregick 
första världskriget. Syftet med arbetet är att säga något om officerskårens förmåga att förhålla 
sig professionellt objektiv under en period med starka influenser från Tyskland och dess armé. 
 
För att kunna finna ett svar på den övergripande problemställningen - och på så vis närma sig 
syftet - skall följande frågor besvaras: 
 
1. Vilka ämnen eller frågor studerade svenska officerare i Frankrike före första världskriget? 
2. Vilka officerskategorier (grad, befattning, karriär) genomförde studieresor till Frankrike? 
 

Avgränsningar 
Jag kommer att avgränsa mig till perioden 1900 – 1914, bland annat därför att det skapar 
jämförbarhet med tidigare forskning. Perioden sammanfaller också med en period av teknisk 
och taktisk utveckling - såväl i Sverige som i omvärlden.8 I periodens början påbörjades på 
allvar avvecklingen av den indelta armén och övergången till ett värnpliktsförsvar. 
Krigsutbrottet utgör en lämplig slutpunkt. Även om studieresorna faktiskt inte upphörde helt 
försvann den tidigare kollegiala öppenheten och intressegemenskapen mellan Europas 
officerskårer. Undersökningen kommer vidare att avgränsas till arméofficerares resor, bland 
annat för att influenserna när det gällde sjökrigföring delvis följde andra mönster. Jag kommer 
dock inte att begränsa mig till att enbart undersöka generalstabsofficerares resor eller enbart 
icke hemligstämplade resor - just i syfte att göra undersökningen så bred som möjligt. 
 
Jag kommer av utrymmesskäl inte att försöka tränga bakom resenärernas motiv genom att 
analysera deras bakgrund för att hitta personliga eller sociala motiv för resorna, utan helt 
enkelt bara bedöma deras professionella intresse för Frankrike. Det bör också poängteras att 
uttryck som Tyskland och tyska influenser naturligtvis innebär förenklingar. De preussiska 
inslagen dominerade starkt i det nybildade tyska kejsardömets armé varför de tyska influenser 
som, enligt Torbacke och Ericson Wolke, påverkade den svenska armén i de flesta fall snarare 
bör betecknas som preussiska än tyska.9 Trots detta väljer jag för enkelhets skull att använda 
uttryck som tyska influenser och den tyska armén. Det är också troligt att de svenska 
officerarna - eller åtminstone de yngre  

                                                 
8 Se till exempel Jones, Archer (1987, 2001), The Art of War in the Western World. Urbana and Chicago: 
University of Illinois Press, sid. 419 – 423. 
9 Angående den preussiska dominansen, se till exempel Keegan, John (1999), The First World War. London: 
Pimlico, sid. 131. 
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bland dem - efterhand upphörde med att skilja på tyskt och preussiskt i takt med att formandet 
av en nationell identitet fortskred i Tyskland. Att enbart knyta begrepp som influenser och 
sympatier till stater innebär också det en förenkling. Bakom svenska officerares påstådda 
sympatier för Tyskland respektive Frankrike fanns sannolikt även - medvetet eller omedvetet 
- sympatier för ett monarkiskt statsskick eller känslor av klassgemenskap och kollegialitet 
med andra länders officerskårer. De här nyanserna kommer dock inte att beröras annat än 
översiktligt i samband med att officerarnas karriärer undersöks. 
 
När det gäller själva resorna kommer jag - väl medveten om att underlaget riskerar att inte bli 
helt komplett - att begränsa mig till material i Krigsarkivet i Stockholm. Som kommer att 
visas i det kapitel som behandlar tidigare forskning (Sandahl) kan studieresorna även spåras 
genom de ansökningar som via Utrikesdepartementet skickades till mottagarländerna. En 
nackdel med sådant material är emellertid att man av ansökningarna inte kan sluta sig till om 
resorna verkligen genomfördes. Med hänsyn till detta, och till tidsåtgången, väljer jag att 
koncentrera mig på material i Krigsarkivet. 
 
Vad avser de resande officerarnas karriärer kommer jag dock att bli tvungen att nyttja annat 
material – i det här fallet samtida rullor. Själva undersökningen av karriärerna kommer av 
utrymmesskäl att begränsas till på vilken nivå officerarna befann sig då de avslutade sin 
militära karriär samt om möjligt till hur de kom att utnyttja sina utlandsstudier. 
Mellanliggande utbildningar, byten av förband och befattningar samt utnämningsdatum 
kommer inte att undersökas. Det dåtida militära skolsystemet kommer inte heller att beskrivas 
i detalj.  
 
Det är främst reserapporternas syfte och ämne som skall undersökas - inte deras sakinnehåll. 
Det är således det ljus som rapporterna kastar över den svenska officerskåren som är 
intressant – inte den bild som tecknas av Frankrike eller den franska försvarsmakten. 
Undantag från det sistnämnda skulle kunna vara om rapporterna innehåller starka profranska 
eller protyska tendenser vilket skulle kunna tas som intäkt för en bristande förmåga att 
förhålla sig professionellt objektiv. Reserapporternas innehåll kommer dock bara att beröras 
översiktligt i slutdiskussionen. 
 

Metod 
Undersökningen kommer att genomföras som en kvalitativ analys av i första hand 
reserapporter, och i andra hand rullor, från perioden 1900 till 1914. Rapporterna kommer att 
analyseras avseende författarens grad och befattning samt avseende resornas syfte, 
studieobjekt och tidpunkt. Såväl öppna som tidigare hemliga rapporter kommer att 
undersökas. Där så är möjligt kommer rapporterna att jämföras med andra källor - främst 
sammanställningar över studieresor och utlandskommenderingar vilka återfinns i 
Krigsarkivet. Underlaget i rullorna kommer att jämföras med annat biografiskt material - till 
exempel förbandshistorier.  
 
Först kommer källäget att översiktligt beskrivas. Därefter kommer de olika typerna av källor 
att analyseras var och en för sig, det vill säga med en angreppsvinkel som säger något både 
om deras innehåll, varför de upprättades och vem som intresserade sig för olika typer av 
reserapporter. Slutligen kommer rapporterna att analyseras tematiskt, det vill säga avseende 
syfte och besökta förband, författarnas grad, organisationstillhörighet och fortsatta karriär 
samt resornas fördelning över tiden. Den tematiska analysen kommer att kräva att  
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reserapporterna analyseras tillsammans med det övriga materialet, det vill säga rullor och 
sammanställningar. Undersökningen följs av en diskussion där resultatet bland annat jämförs 
med tidigare forskning.  Den sammanställda empirin presenteras avslutningsvis i tre bilagor. 
Alla källhänvisningar till reserapporterna återfinns i bilaga 1. I själva texten omnämns 
rapporterna huvudsakligen med författarnas efternamn. 
 

Tidigare forskning 
Som en sorts teoretisk bakgrund - om än utanför det strikt historievetenskapliga området - kan 
till att börja med nämnas Bertil Rolf. Denne har analyserat militär kompetens och hur militära 
organisationer tar till sig nya erfarenheter.10 Rolf stödjer sig på samhällsteori och hävdar med 
stöd av historiska exempel att militär rationalitet är beroende av såväl historiska som politiska 
och sociala faktorer. Militära kunskaper, färdigheter, tekniknivå och metoder påverkas, enligt 
Rolf, av det samhälle som den militära organisationen existerar i och av de presumtiva 
motståndarnas kunskaper, färdigheter, tekniknivå och metoder. Dessutom är militära 
organisationer mer traditionsberoende och ofta mer planeringsstyrda än sina civila 
motsvarigheter.11 Planeringen tenderar nämligen att baseras på föregående krig och därmed 
riskera att förbli oprövad. Inom ramen för de här begränsningarna utvecklas sedan i bästa fall 
de militära institutionerna flexibelt och stegvis, samtidigt som arvet från föregångarna delvis 
bibehålls. Rolf anser att utvecklingen kan ske på olika sätt varav ett kan tillämpas på just 
studieresor (även om Rolf själv inte diskuterar sådana). Det handlar om analys av andras 
erfarenheter varefter dessa integreras i den egna organisationen och dess gemensamma 
kunskapsbas.12  
 
Eric Dorn Brose har i The Kaiser´s Army: The Politics of Military Technology in Germany 
during the Machine Age undersökt den militära utvecklingen och dess influenser i Tyskland 
före första världskriget.13 Broses bok utgör en intressant bakgrund till uppsatsens problem 
genom att den behandlar just den krigsmakt som starkt influerade den svenska före första 
världskriget. Författaren visar att den tyska officerskåren - tvärtemot den gängse 
uppfattningen om dess precision och effektivitet - länge dominerades av olika subgrupper 
eller olika organisationer, alla med sinsemellan olika agendor. Dessutom återspeglades i viss 
mån kvarstående skillnader mellan de olika nationella arméer som tillsammans kom att utgöra 
den nya kejserliga armén. Inte minst varierade synen på behovet av utveckling och 
modernisering av teknik och taktik. Brose visar att den tyska militära utvecklingen ibland 
styrdes av irrationella eller känslomässiga överväganden, och går så långt som att säga att 
Tyskland faktiskt förlorade första världskriget till följd av detta. När den tyska 
moderniseringen (under intryck av den franska arméns modernisering) väl tog fart var det för 
sent för att åstadkomma de genomgripande förändringar som var nödvändiga. Broses 
beskrivning av Tyskland stämmer med Bertil Rolfs syn på militära organisationers utveckling. 
 
Lars Wedin har undersökt franskt militärt tänkande under den aktuella perioden - och indirekt 
dess påverkan på Sverige.14 Frankrike utövade stor påverkan på Sverige före 1870, men efter 
nederlaget mot Tyskland minskade dess inflytande. Wedin visar också att Frankrike 

                                                 
10 Rolf, Bertil, (1998), Militär kompetens: Traditioners förnyelse 1500 – 1940. Nora: Nya Doxa. 
11 Ibid. sid. 397-398. 
12 Ibid. sid. 402, se mittenkolumnen (Nelson). 
13 Brose, Eric, D., (2001) The Kaiser´s Army: The Politics of Military Technology in Germany during the 
Machine Age. Oxford och New York: Oxford University Press. 
14 Wedin, Lars (2007): Athena och Marianne: Franskt militär tänkande från 1700-talet till idag. Stockholm: 
Försvarshögskolan och författaren. 
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influerades av Tyskland. Samma tyska influenser som påverkade Sverige påverkade alltså 
Frankrike före första världskriget. Dessutom fanns, framhåller Wedin, sociala och kulturella 
stämningar vilka påverkade det militära tänkandet i hela västvärlden - till exempel 
socialdarwinismen. Trots detta behöll franskt militärt tänkande i någon mån sin särart. 
Felaktigt dragna slutsatser av nederlaget 1870-71 i kombination med de socialdarwinistiska 
strömningarna och en mot Tyskland riktad revanschism ledde till starkt fokus på offensiv 
strid. Värnplikten återinfördes och materiell och moralisk upprustning genomfördes. 
  
När det gäller svenska förhållanden har Jarl Torbacke och Lars Ericson Wolke redan berörts. 
Åke Bernström har i avhandlingen Officerskår i förvandling undersökt rekrytering, utbildning 
och tjänstgöringsförhållanden för svenska arméofficerare mellan 1860 och 1920.15 Bernström 
visar på betydelsen av härordningsbesluten 1892 och framför allt 1901. Det sistnämnda 
innebar att den indelta armén ersattes av en värnpliktsarmé. Detta kom att leda till förlängd 
utbildningstid och ökade krav på soldatutbildningens kvalitet, något som i sin tur ställde krav 
på förbättringar av officersutbildningen. Inträdeskrav och bestämmelser för befordran höjdes 
och standardiserades. Särlösningar hos olika förband försvann och graden av centralisering 
och standardisering ökade. Resultatet blev att utbildningen av såväl värnpliktiga som 
officerare effektiviserades och gjordes mer praktisk och tillämpad. I många stycken var 
officerskåren och dess ledande företrädare initiativtagare till de här förbättringarna. Enligt 
Bernström var förebilderna ofta utländska - och framför allt tyska. I avhandlingen framhålls 
också studieresornas betydelse. En intressant detalj är att man i Sverige främst intresserade sig 
för hur utbildningen organiserades och hur de blivande officerarna fostrades. När det gäller 
själva utbildningens innehåll behölls däremot ofta svenska särdrag.  Alla dessa förändringar 
fick fullt genomslag efter 1901 och resulterade, enligt Bernström, i att ”officeren [efter första 
världskriget slut] hade blivit en yrkesman.”16  
 
Christian Sandahl har fortsatt i Torbackes spår och mer noggrant analyserat de studieresor 
som genomfördes före första världskriget.17 Han har bland annat funnit att svenska officerare 
under den aktuella perioden genomförde mer än 400 studieresor och att resorna inte bara gick 
till Tyskland, Storbritannien och Frankrike utan till de flesta länder i Europa. Förutom de 
resor som Torbacke refererar till visar Sandahl att det genomfördes resor till alltifrån 
Österrike-Ungern (det näst mest frekventerade resmålet) till mindre länder som Danmark, 
Portugal och Belgien. Undersökningen ger också vid handen att resorna i de flesta fall 
genomfördes av vad som verkar vara professionella skäl. Man reste, hävdar Sandahl, för att 
studera snart sagt alla aspekter på militär utveckling, och den svenska arméledningen gav 
resenärerna utförliga instruktioner. Innebar detta att man trots eventuella sympatier med 
Tyskland strävade efter - och lyckades - bibehålla sin professionella objektivitet? Resornas 
antalsmässiga fördelning talar för att så inte var fallet. Enligt Sandahl utgjorde resorna till 
Tyskland och Österrike-Ungern mer än hälften av dem som sammanlagt genomfördes mellan 
sekelskiftet och krigsutbrottet 1914. Å andra sidan skulle detta bara kunna spegla 
språkkunskaperna hos de svenska officerarna eller det faktum att Tyskland efter segern mot 
Frankrike 1871 helt enkelt framstod som det mest militärt utvecklade landet i Europa.  De 51 
resor som genomfördes till Frankrike mellan sekelskiftet och första världskrigets utbrott 
kraftsamlades, enligt Sandahl, till studier av infanteri, kavalleri, trängförband, 

                                                 
15 Bernström. Åke (1988), Officerskår i förvandling: Den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och 
tjänstgöringsförhållanden från 1860-talet fram till 1920. Akademisk avhandling vid Stockholms universitet. 
16 Ibid. sid. 325. 
17 Sandahl, Christian (1995): ”Att vidga sin militära blick: Svenska Arméofficerares studieresor till Europa 
1900-1914”. Uppsats i Militärhistorisk tidsskrift. Stockholm: Militärhistoriska avdelningen, Kungl. 
Militärhögskolan. För sifferuppgifter, se sid. 64. 
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ingenjörtrupper, artilleri och flygplan.18 Mer än en tredjedel var dock yngre officerare vilka 
genomgick utbildningar vid rid- eller fäktskolor. Det sistnämnda skulle, även om inte Sandahl 
framhåller det, kunna tolkas som ett exempel på ett i professionell bemärkelse mindre seriöst 
studieintresse. Sandahl presenterar sitt resultat översiktligt och utan att bryta ned det i 
undergrupper. Han har vidare nyttjat såväl reserapporter i Krigsarkivet som resenärernas till 
Utrikesdepartementet inskickade ansökningshandlingar och funnit en viss men inte fullständig 
överensstämmelse.  
 
I den del av Krigsskolans på Karlberg historia som behandlar officersutbildningen i Sverige 
under ungefär motsvarande period analyserar Ulf Söderberg utbildningen vid fyra 
officerskurser: 1875-1876, 1893-1894, 1904-1905, och 1917-1918.19 Med hjälp av främst 
läroplaner och protokoll från militärläroverksinspektionen och lärarrådets möten räknar han 
upp faktorer vilka påverkade utbildningen. Bland sådana faktorer återfinns erfarenheter från 
utländska krig, utländska militärtidskrifter och impulser från utländsk militär debatt. Tyska 
militära läroböcker verkar också ha utgjort direkta förebilder till motsvarande svenska, något 
som stämmer med Ericson Wolkes och Torbackes slutsatser. Söderberg visar dock att 
influenser även kom från andra länder, till exempel när olika militära lärare lämnade förslag 
på ändringar i läroplanen. Bland annat föreslog vissa av lärarna att rysk-japanska kriget borde 
studeras. Enligt Söderberg hade också ”påfallande många av lärarna… före sin tid vid 
Karlberg tjänstgjort eller studerat utomlands: huvudsakligen i Tyskland men även på andra 
håll såsom i Ryssland, Frankrike eller Österrike-Ungern”.20 Det sistnämnda stämmer med 
Sandahls resultat, vilka går ut på att de vanligaste resmålen för de militära studieresorna var 
just Tyskland, Frankrike och Österrike-Ungern. Ryssland var av sekretesskäl inte föremål för 
särskilt många studieresor i vanlig bemärkelse utan studerades istället genom att officerare på 
ort och ställe genomförde språkstudier.21  
 
Förutom den litteratur som här presenterats finns också en mängd arbeten som på olika sätt 
beskriver den svenska armén under den aktuella perioden. Då sådan litteratur används 
kommer den att presenteras i fotnoterna - och då så krävs i den löpande texten. 
 

Svensk försvarsplanering och den svenska armén  
Övergången från indelt yrkesförsvar till värnpliktsförsvar och officerskårens 
professionalisering har delvis redan berörts. För att komplettera beskrivningen av den militära 
bakgrunden kommer nu den svenska försvarsplaneringen och utvecklingen i armén under 
perioden omedelbart före det första världskriget att kort beskrivas.22 Syftet är att ge en 
referensram till resorna och de frågor och företeelser som studerades. Såväl den inledningsvis 
beskrivna krigsplanläggningen som valen av vapensystem kan också tjäna som ytterligare 
exempel på de tyska influenser som Ericson Wolke och Torbacke beskriver. 
 

                                                 
18 Sandahl sid. 69. 
19 Ulf Söderberg: ”Arméofficersutbildningen 1870-1920” i Norberg, Erik (red.)(1992): Karlberg: Slott och 
skola. Utbildningen till officer 1792-1992. Krigsskolan Karlbergs historiekommité: Stockholm. 
20 Ibid.  sid. 246. 
21 Sandahl sid. 77-78. 
22 Beskrivningen baseras på antologin Hugemark, Bo (red.) (1986). Neutralitet och försvar: Perspektiv på svensk 
säkerhetspolitik 1809-1985. Stockholm:  Militärhistoriska förlaget) och i denna Arvid Cronenbergs uppsats 
”Säkerhetspolitik och krigsplanering: Huvudlinjer i arméns operativa planering 1906-1945” samt på Nelsson, 
Bertil, 1993),  Från Brunkeberg till nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus förlag (främst 
kapitlet ”De trekantiga hattarna”). 
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Under 1800-talets andra hälft innebar den ökade industrialiseringen i kombination med 
uppfattningen om ett ökat ryskt hot att den gamla centralförsvarstanken övergavs. Industrins 
ökade behov av råvaror innebar att alla delar av landet på ett tydligt sätt ansågs kunna bidra 
till försörjning i krig och ekonomiskt välstånd i fred. Detta ställde i sin tur krav på att hela 
landet måste kunna försvaras. Idén om det så kallade periferförsvaret kom att ersätta 
centralförsvarstanken. På ett övergripande politiskt plan fanns samsyn om det önskvärda i att 
stå utanför ett kommande krig men i övrigt gick åsikterna isär. Högern betraktade den ryska 
expansionismen som det dominerande hotet medan liberalerna och vänstern snarast 
poängterade risken för att Sverige oavsiktligt drogs in i ett stormaktskrig - till exempel på tysk 
sida. De som främst varnade för det ryska hotet var också de som starkast argumenterade för 
svensk militär upprustning. Under 1910-talet kom uppfattningen om det ryska hotet att alltmer 
dominera, bland annat som en följd av en intensiv försvarspropaganda. 
 
Den krigsplanläggning som på politiskt uppdrag genomfördes av generalstaben 1906 och 
1910-1914 kom efterhand att utmynna i tre scenarion: Krigsfall Ryssland, Krigsfall Tyskland 
och Krigsfall Norge. Krigsfall Ryssland behandlade försvarsplanering inför ett tänkt ryskt 
anfall över landgränsen och söderut genom Norrland eller över Östersjön. Krigsfall Tyskland 
berörde försvar mot ett tänkt tyskt anfall mot södra Sverige medan Krigsfall Norge närmast 
sågs som ett appendix till Krigsfall Ryssland. I det sistnämnda tänkte sig generalstaben att 
man från norsk sida skulle passa på att utnyttja det gynnsamma tillfälle att återta förlorade 
provinser som kunde uppstå då svenska stridskrafter bundits i strid med en anfallande rysk 
armé. Från generalstabens sida betraktades Krigsfall Ryssland som det viktigaste, följt av 
Krigsfall Norge. Krigsfall Tyskland betraktades som det minst troliga och ett eventuellt tyskt 
angrepp ansågs bara kunna föranledas av en tysk strävan att förekomma ett ryskt anfall mot 
Sverige – inte som följd av tyska planer på att annektera svenskt territorium.    
 
Under 1800-talets sista år, och efter sekelskiftet fram till 1914, genomgick det svenska 
försvaret en omfattande modernisering och utveckling. Flottan byggdes ut och kustartilleriet 
organiserades. Övergivandet av centralförsvarstanken innebar att man i stället valde att satsa 
på befästningsverk på flera olika platser, till exempel Bodens fästning samt 
kustförsvarsbefästningar vid Karlskrona, Älvsborg, Härnösand och Fårösund.  Armén 
genomgick också en materiell utveckling liknande den som ägde rum i omvärlden. År 1900 
infördes repetergevär m/06 (det tyska så kallade Mausergeväret), vilket fördubblade 
verkansavstånden för infanteriförbanden. Samma år infördes de första kulsprutorna i 
positionsartilleriet. Det skulle dock dröja ända till 1914 innan man hade fastställt och infört 
den kulsprutetyp som skulle tilldelas infanteriförbanden. Det vapen som valdes var en 
österrikisk kulspruta av typen Schwarzlose. Också artilleriet fick i och med införandet av en 
tysk 7,5 cm kanon (kanon m/02, tillverkad av Krupp) tillgång till ett med internationella mått 
mätt modernt vapensystem.  
 
Övergången från indelt försvar till värnpliktsförsvar genomfördes enligt 1892 och 1901 års 
härordningar. Förändringen skedde dock stegvis så att armén under den aktuella perioden 
bemannades av både fast anställd personal, värnpliktiga och viss indelt personal med 
kvarstående tjänstgöringsskyldighet. De värnpliktigas utbildningstid utökades stegvis. 
Arméns expansion och övergången till värnplikt ställde också krav på nya sätt att förlägga 
utbildningsförbanden. Detta hanterades genom ett ambitiöst kasernbyggnadsprogram. Till de 
kaserner som under 1890-talet byggts för de värvade truppslagen lades nu 29 nya 
kasernetablissemang som uppfördes runt om i landet för att möta behoven som följd av 1901 
års härordning. Övergången till ett värnpliktsförsvar ställde dessutom krav på en omfattande 
mobiliseringsplanläggning. 



  sida 12 (47) 

Undersökning 

Olika typer av studieresor 
I uppsatsen har en vid definition av begreppet studieresor tillämpats. Alla typer av militära 
resor till Frankrike som genomfördes av svenska officerare i syfte att öka sina egna och eller 
arméns kunskaper i ett visst ämne har inkluderats. Det kan röra sig om studier vid militära 
skolor, studietjänstgöring vid förband, studiebesök vid militära förband eller verksamheter 
(oftast övningar) samt studiebesök hos den franska försvarsindustrin. I samtliga fall har - 
såvitt kan bedömas - resenärerna behållit sin tjänst i den svenska armén under resan. Resor 
som inneburit att den enskilde tagit avsked eller beviljats en längre tids tjänstledighet för att 
mer permanent tjänstgöra i den franska armén har således inte inkluderats. Däremot har även 
resor av underrättelsekaraktär - vars reserapporter ursprungligen hemligstämplades - 
medtagits. Sådana resor var visserligen inte studieresor i egentlig mening men var samtidigt 
ändå uttryck för ett professionellt militärt intresse för Frankrike.  Även resor vilka innefattade 
fler länder än Frankrike har medtagits.  
 
Resorna benämns ofta i källorna som ”kommenderingar”, men av detta följer inte automatiskt 
att resan genomfördes på initiativ av till exempel generalstaben eller 
Lantförsvarsdepartementet. Tvärtom får man ofta intrycket att resorna genomfördes på 
initiativ av den enskilde. Kommendering innebar i detta sammanhang alltså - precis som i 
dagens försvarsmakt - enbart ett formellt beslut om att någon skulle genomföra en viss 
verksamhet eller tjänstgöra i en viss befattning, oavsett om initiativet ursprungligen togs av 
den enskilde eller organisationen. I de flesta fall återger rapportskrivaren uppgifter han 
tilldelats eller själv föreslagit. I några fall är dessa av sådan art att man får intryck av att 
organisationens behov och den enskildes önskemål sammanfallit eller rent av att resan enbart 
uppstått som följd av ett intresse eller informationsbehov från till exempel generalstaben. 
 
En officer som önskade genomföra en resa skickade normalt en ansökan via sin 
regementschef uppåt i den militära hierarkin. Ansökan hamnade slutligen hos 
Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition, i dagligt tal Lantförsvarets 
kommandoexpedition. Lantförsvarsdepartementet motsvarar delvis dagens 
försvarsdepartement men dess chef, krigsministern, hade andra befogenheter än nutida 
försvarsministrar. Krigsministern kunde i teorin beordras att i konungens (den högste 
befälhavarens) namn föra befäl över armén om så krävdes och var i statsrådet föredragande 
rörande alla frågor som rörde armén. Krigsministrarna var vid den här tiden normalt 
militärer.23  
 
Då man på departementsnivå fattat beslut om att tillstyrka resan skickades ansökan till 
Utrikesdepartementet för vidarebefordran till aktuell ambassad och en förfrågan till den 
försvarsmakt som skulle besökas.  Oavsett syfte och studieobjekt, och oavsett vem som från 
början tog initiativet till resan, fick den resande normalt instruktioner - ofta formulerade som 
frågor. Efter resan skickades en reserapport till den resandes förbandschef för vidarebefordran 
till Lantförsvarets kommandoexpedition.  
 
Avslutningsvis bör framhållas att studieresor av den typ som här undersöks inte var det enda 
sätt på vilket man från svensk sida höll sig à jour med den internationella utvecklingen. De 

                                                 
23 För en beskrivning av arméns organisation, lydnadsförhållanden mm. under den aktuella tiden, se till exempel 
kapitel 1 i Försvarsstabens krigshistoriska avdelning: Militärt kring 1905: En skildring av militära förberedelser 
och åtgärder i samband med unionskrisen. 
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utomlands stationerade svenska militärattachéerna rapporterade regelbundet sina iakttagelser 
och utvecklingen följdes och analyserades i Sverige. Iakttagelserna spreds sedan bland annat i 
form av böcker utgivna av Militärlitteraturföreningens förlag. Ett för franska förhållanden 
aktuellt exempel är generalstabskaptenen Axel A:son Sjögreens 1908 utgivna Fransk taktik 
framställd med stöd av gällande reglementen och erfarenheter från senare årens manövrer, 
som tar ett helhetsgrepp över fransk taktikutveckling före och efter sekelskiftet.24 
    

Källäget: Översikt och källkritik 
Studieresorna kan, i kronologisk ordning, spåras på tre sätt i Krigsarkivet: Först genom sparad 
korrespondens rörande enskilda reseansökningar - inklusive beviljanden eller avslag. Därefter 
genom de reserapporter som normalt upprättades av resenären under eller efter resan.25 
Slutligen finns olika typer av sammanställningar, av allt att döma upprättade under den 
undersökta periodens slutskede för att ge överblick, kanske som hjälpmedel för att skapa en 
heltäckande och rättvis tilldelning av studieresor. De kan alltså ha nyttjats som underlag för 
beslut om tillstyrkande. 26  
 
Korrespondensen rörande resorna är fragmentarisk och har inte nyttjats för uppsatsen. 
Ansökningarna som sådana finns, enligt Sandahl, något mer komplett dokumenterade i 
Utrikesdepartementets arkiv. Detta har dock, som ovan beskrivits, inte heller nyttjats i detta 
arbete. De två övriga kategorierna är mer kompletta, och överensstämmelsen mellan dem är 
stor. Det är på dessa två kategorier - reserapporter och sammanställningar - som uppsatsen 
främst bygger. Framhållas bör dock att sammanställningarna över genomförda resor till 
skillnad från reserapporterna inte alltid ger uppgift om vilket förband eller vilken verksamhet 
som besökts. I flera fall kan man bara utläsa resenärens namn och grad samt vilket år resan 
genomfördes. Fler uppgifter om reserapporternas författare kan enklast erhållas med hjälp av 
Svenska arméns rulla, en samtida årlig, mer eller mindre officiell publikation, eller genom 
biografiska uppgifter i förbandshistoriska arbeten.27 
 
Huvuddelen av rapporterna klassades ursprungligen som öppna dokument, men några få har 
tidigare varit hemligstämplade. Idag förvaras rapporterna i Krigsarkivet men de har från 
början arkiverats hos antingen generalstaben, fortifikationen eller artilleristaben.28 
Fortifikationen motsvaras idag delvis av myndigheten Fortifikationsverket (det vill säga en 
enhet utanför Försvarsmakten) medan generalstaben och artilleristaben som organisatoriska 
enheter 1937 uppgick i de då bildade försvars- och arméstaberna.29 Fortifikationens 
specialområden var byggnader, befästningar och ingenjörskonst men också sambands- och 
underhållstjänst. Artilleristaben svarade följdriktigt för sådant som rörde artilleriförbanden, 
till exempel materiel och taktik. I ett fall (kapten Björnströms rapport om franskt fältartilleri) 

                                                 
24 Sjögreen, Axel A:son (1908),  Fransk taktik framställd med stöd av gällande reglementen och erfarenheter 
från senare årens manövrer. Stockholm: Militärlitteraturföreningens förlag. 
25 Rapporterna  - inklusive hänvisning till de förteckningar i Krigsarkivet där de förvaras - presenteras mer 
utförligt i bilaga 1. 
26 Sammanställningarna  - inklusive hänvisning till de förteckningar i Krigsarkivet där de förvaras - presenteras 
mer utförligt i bilaga 2. 
27 Svenska Armens rulla innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och 
civilpersonal samt utdrag ur svenska Marinen rulla mm. (diverse årtal). Stockholm: Kungl Boktryckeriet P.A 
Nordstedt och söner. Vissa variationer avseende utgivning och innehåll finns beroende på årtal. För komplett 
beskrivning, se bilaga 3 samt källförteckningen. 
28 Krigsarkivet, volym 29-30a. Lantförsvarets kommandoexpedition, serie FV. 
29 Artilleristaben kom dock att leva kvar i form av en personalkår – artilleristabskåren – vars medlemmar fram 
till 1942 (då kåren uppgick i generalstabskåren) bemannade artilleriinspektionen och Artilleriskjutskolan. 
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återfinns samma rapport i både generalstabens och artilleristabens arkiv vilket antagligen 
beror på att ämnet ansågs vara av mer än rent funktionsspecifikt intresse. 
 
Sandahl pekar på en viss brist på överensstämmelse mellan Utrikesdepartementets arkiv och 
Krigsarkivet.30 Detsamma gäller sambandet mellan sammanställningar och rapporter samt 
inbördes mellan de olika sammanställningarna. Detta förefaller bero på att de upprättats i 
efterhand av olika handläggare. Alla resor har inte heller lämnat spår i form av reserapporter. 
Detta kan bero på att rapporter försvunnit i samband med stabernas och arkivens 
omorganisation, men också på att vissa resor bedömdes tillhöra mindre viktiga kategorier 
varför krav på rapporter inte ställdes. Det kan inte heller uteslutas att vissa rapporter helt 
enkelt inte har kunnat lokaliseras i arbetet med uppsatsen - till exempel rapporter som 
arkiverats ämnesvis i stället för under rubriken reserapporter.  Svårigheterna illustreras av att 
Sandahl och Torbacke (Lindberg) för den aktuella perioden nämner olika antal resor till 
Frankrike (51 respektive ”omkring 60”).31 Uppsatsen gör alltså inte anspråk på att presentera 
den slutgiltiga sanningen om hur många militära studieresor som genomfördes till Frankrike 
under perioden i fråga. Överensstämmelsen är dock tillräckligt stor för att storleksordningen 
skall kunna fastställas. När det gäller resornas innehåll och syfte finns också vissa osäkerheter 
– dels på grund av saknade rapporter, dels på grund av ofullständiga uppgifter i 
resesammanställningarna. 
 
Tillförlitligheten hos de befintliga reserapporterna får anses vara tillräckligt god för 
uppsatsens syfte. Resmål, studieobjekt samt uppgifterna om resenären har ju varit kända 
uppgifter i organisationen och det finns knappast anledning att anta att författarna här skulle 
begå misstag eller fara med osanning. När det gäller rapporternas kvalitet, till exempel 
avseende hur väl ställda frågor besvarats eller hur korrekt de franska förhållandena återges, 
finns däremot variationer. Dessa påverkar dock knappast uppsatsens undersökning. Till 
rapportskrivarnas försvar bör dock sägas att huvuddelen av dem ger intryck av att ha arbetat 
systematiskt och efter problemlösningsmallar som fortfarande tillämpas vid militärt 
stabsarbete. 
 
En sammanställning av de tre kategorierna av reserapporter och de olika sammanställningarna 
ger vid handen att det mellan 1900 och 1914 genomfördes 57 studieresor till Frankrike. 
Eftersom fyra av resorna genomfördes av mer än en resenär blir det totala antalet deltagande 
officerare 61 (i fortifikationsofficerarnas studieresor deltog också civila experter). Att antalet 
blir högre än de 51 resor till Frankrike som beskrivs av Sandahl kan möjligen bero på att han, 
enligt sin definition, valt att sortera bort några av de kortare resorna.32 Ett annat skäl kan vara 
att han troligen inte inkluderat artilleristabens rapporter i sitt arbete. Den omnämns i alla fall 
inte explicit i hans uppsats. I anslutning till krigsutbrottet genomfördes två resor till 
Storbritannien och Frankrike (Testrup och Låftman) vilkas rapporter hemligstämplades. 
Reserapporter upprättades förvisso men de uppstod möjligen som en bonuseffekt av resan. 
Om dessa inräknas uppgår antalet resor till 59, och antalet militära resenärer till 63. Eftersom 
dessa resor genomfördes som kurirresor eller motsvarande har de inte heller medräknats av 
Sandahl. Av de 59 studieresor som kunnat lokaliseras har 19, alltså ungefär 30 % 

                                                 
30 Sandahl sid. 48. 
31 Ibid. sid. 44 och 64. 
32 Sandahl sid. 46: ”Med studieresa menas en av den svenska militärledningen beviljad kommendering under en 
längre (månader) eller kortare (veckor) tid…Det som inte räknas som studieresa är eventuell hemlig 
underrättelsetjänst…Uppvaktningar…samt privata studieresor…kommer också att lämnas utanför 
undersökningen.” 
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dokumenterats i reserapporter. Detta är något mer än det genomsnittliga värde på ”en 
fjärdedel” som Sandahl uppger efter att ha undersökt studieresor till flera olika länder.33 
 
När det gäller det biografiska materialet får tillförlitligheten antas vara hög. Svenska arméns 
rulla har karaktären av officiell handling och baserar sig på årliga rapporter från förbanden. 
Vissa slarvfel har konstaterats vid jämförelse mellan rullor av olika årgångar. Det kan till 
exempel röra sig om att en officers födelseår anges olika i olika årgångar eller att samma 
efternamn ibland stavas olika. På det hela taget stämmer emellertid de olika årgångarna väl 
överens. Samma förhållande gäller mellan förbandshistoriernas biografiska delar och rullan. 
Möjligen kan slarvfelen bero på att vissa av de rullor som undersökts gavs ut på ett annat 
tryckeri än det som normalt användes (och av Svenska underofficersförbundet). De rullor som 
nyttjats i arbetet är av årgångarna 1910, 1915, 1921, 1923, 1926 och 1928 - det vill säga de är 
utgivna under det år de beskriver. Alla tillhör idag Luftvärnsregementets officerssällskap och 
förvaras i officersmässens bibliotek vid Luftvärnsregementet i Halmstad. De har 
ursprungligen tillhört regementschefen, officerskåren eller underofficerskåren vid Hallands 
Regemente. 
 
De biografiska källorna får i sammanhanget betraktas som andrahandskällor eftersom de 
antingen sammanställts på underlag från förbanden (rullan) eller av sentida historiker. 
Möjligen kan rullan i sig betraktas som ett mellanting mellan en primär- och en sekundärkälla 
eftersom den utgavs (och fortfarande utges) det år den behandlar, och dessutom baserar sig på 
rapporter från förbanden. Förbandshistoriska verk har nyttjats sparsamt, och då främst som 
komplement till uppgifter ur rullan. Ett arbete av särskild betydelse är Rune Kjellanders 
Sveriges regementschefer, vilken tillhandahåller biografiska uppgifter på alla svenska 
officerare som mellan 1700 och 2000 tjänstgjort som regementschefer i armén.34 

 

Reserapporterna 

Rapporternas utformning  

Rapporterna varierar i utformning - alltifrån några maskinskrivna ark till inbundna böcker 
med löpande handskriven text. I de allra flesta fall har rapportförfattaren bifogat stora 
mängder extra material – ofta på franska. Det kan röra sig om blanketter, kartor, hela 
reglementen eller order utgivna vid det besökta förbandet - det vill säga ibland olika former av 
kvarlevor. Ofta refererar författaren till den generalorder i vilken resan beordras. I enstaka 
fall, som till exempel kapten Liedholms resa till 129:e infanteriregementet i Le Havre, 
beskriver författaren att han ansökt om att få genomföra resan, medan det i andra fall inte sägs 
rent ut. Flera av rapporterna är strukturerade så att de repeterar de ställda uppgifterna varefter 
dessa sedan besvaras i den löpande texten - ibland med en sammanfattning på slutet. Vissa av 
rapporterna målar en bred bild av såväl det besökta förbandet som den franska försvarsmakten 
och den politiska stämningen i landet – ofta med jämförelser med svenska förhållanden. En av 
rapporterna (kapten Drakes) består enbart av oredigerade anteckningar i kombination med en 

                                                 
33 Totalt genomfördes 19 till Frankrike vilka som dokumenterades i reserapporter. Två av dessa genomfördes av 
samma resenär (Drake) men de måste räknas som olika resor. En resa genomfördes av två officerare (Geijer och 
von Mentzer). Trots att det i uppsatsen talas om 19 resor och 19 resenärer är alltså inte förhållandet 1:1. 
Avseende ”fjärdedelen”, se Ibid. sid. 49. 
34 Kjellander, R., (2003), Sveriges regementschefer 1700-2000: Chefsbiografier och förbandsöversikter. 
Stockholm: Probus förlag HB och författaren. Hädanefter Kjellander, R. De olika regementscheferna står i boken 
angivna i bokstavsordning och är lätta att hitta, varför sidhänvisningar utelämnats. 
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ofantlig mängd franska originaldokument – allt från formulär avsedda att rapportera antalet 
rökare vid ett kompani till veckoprogram, regementsorder och reglementen. 
 

Reserapporter från generalstabens öppna arkiv 

Reserapporterna från generalstabens så kallade öppna arkiv (det vill säga tidigare inte 
hemligstämplade) utgör den största kategorin. Rapporterna spänner också över fler, och mer 
allmänna, ämnen än inom de andra kategorierna. Fram till 1907 låg ansvaret för arkivering av 
reserapporter inom generalstaben hos den militärstatistiska avdelningen. Därefter övertogs 
uppgiften, och de redan arkiverade rapporterna, av den nybildade utrikesavdelningen vilken 
svarade för arkiveringen fram till 1937. 1964 genomfördes översyn och inventering av 
arkiven (då i Krigsarkivet) varvid de handlingar i utrikesavdelningens arkiv som tidigare 
tillhört den militärstatistiska avdelningen samlades för sig. Reserapporterna har alltså fram till 
idag varit föremål för flera omsorteringar.35  
 
Totalt har i generalstabens arkiv för perioden i fråga lokaliserats elva öppna reserapporter från 
studieresor till Frankrike. Författarna var i två fall löjtnanter medan övriga var kaptener. De 
första två är löjtnanten Ståhl som 1902 besökte ett kavalleriregemente (för att bland annat 
studera kavalleriutbildning samt användningen av kulsprutor) och löjtnanten Hjort som 1904 
var elev vid fäktskolan i Joinville-le-Point. Kaptenernas rapporter fördelar sig enligt följande: 
Genberg om ledarskap samt befäls- och värnpliktsutbildning inom infanteriet (1903), Marcks 
von Würtemberg om bland annat infanteri- och alpjägarutbildning (1905-1906), Sterner om 
befäls- och värnpliktsutbildning samt organisationsfrågor vid trängförband (1906), 
Adlerstråhle om framför allt förbandsövningar inom infanteriet och kavalleriet (1909), Drake 
om framför allt kulsprutor och mobiliseringstjänst vid ett infanteriregemente (1910-1911), 
Liedholm om förbandsövningar samt framför allt skjututbildning och fysisk träning vid ett 
infanteriregemente (1910), Evert om olika aspekter på mobilisering och repetitionsutbildning 
samt kulsprutetjänst vid ett infanteriregemente (1911) samt slutligen Björnström (1911) om 
lätt rörligt fältartilleri.36  
 
Kaptenen Drake genomförde två resor. Förutom den ovan nämnda resan företrädde han under 
några dagar i februari 1911 den svenska armén vid de av Club Alpin Français anordnade 
skidtävlingarna i Le Lioran. Deltagandet inskränkte sig dock inte till själva tävlingen. Drake 
fick också i uppdrag att rapportera om tävlingsorganisationen och tävlingarnas genomförande.  
 

Reserapporter från generalstabens före detta hemliga arkiv 

I generalstabens före detta hemliga arkiv finns för den aktuella perioden två reserapporter från 
Frankrike.37 Rapporterna i fråga är författade av kaptenerna Testrup och Låftman, och 
beskriver i båda fallen resor som genomfördes till Storbritannien och Frankrike sensommaren 
och hösten 1914. Att de hemligstämplats beror sannolikt på att de beskriver militära 
förhållanden i de bägge länderna omedelbart före respektive efter krigsutbrottet. Testrups resa 
beskrivs som en ”kurirresa” medan Låftmans sägs ha genomförts ”på särskilt uppdrag.”  Det 
går inte att avgöra om underrättelseinhämtningen utgjort huvudsyftet eller uppstått som en 
bonuseffekt. Innehållet är ändå, trots hemligstämpeln, allmänt hållet. Källorna utgörs av 
tidningsartiklar samt samtal med civila eller militär personal på permission, sjukledighet eller 
                                                 
35 Denna redogörelse baseras på förordet till de aktuella uppslagen i registerpärmarna för generalstabens arkiv i 
Krigsarkivet (förteckning 200). 
36 För fylligare beskrivningar av dessa reserapporter (inklusive källhänvisningar), se bilaga 1. 
37 För beskrivningar av dessa reserapporter (inklusive källhänvisningar), se bilaga 1. 
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genomresa. Paradoxalt är alltså vissa av de öppna rapporterna från tiden före krigsutbrottet 
betydligt mer detaljerade än de här två. De två hemliga rapporterna avhandlar flera olika 
ämnen - allt ifrån opinionsläget till de franska och brittiska arméernas förmodade gruppering 
och status. De två rapporterna utmärker sig i vissa avseenden. För det första genomfördes de 
strax efter krigsutbrottet. För det andra har båda författats av officerare på genomresa, det vill 
säga det rör sig knappast om studieresor i ordets egentliga bemärkelse. För det tredje har de 
alltså varit försedda med hemligstämpel. För det fjärde avsåg de mer är ett land – både 
Storbritannien och Frankrike. Hemligstämpeln, syftet och de dubbla resmålen utgör dock inga 
problem. Vissa av de öppna rapporterna (till exempel Drakes eller Björnströms) hade 
sannolikt försetts med hemligstämpel om de genomförts i samband med krigsutbrottet eller 
med ett uttalat underrättelsesyfte. Testrups och Låftmans rapporter är inte heller de enda som 
avser resor till flera länder. Även Lundqvists och Havermans resor påbörjades eller avslutades 
i andra länder än Frankrike. Tidpunkten för de hemligstämplade resorna är dock ett problem 
med hänsyn till avgränsningarna - även om det inte kan uteslutas att resorna beslutades långt 
före krigsutbrottet. Detta gör att de får inkluderas så att säga utom tävlan, det vill säga de kan 
användas för att verifiera en trend i de andra rapporterna men får inte själva påverka 
uppsatsens resultat i någon riktning. Å andra sidan har definitionen av studieresor medvetet 
gjorts vid just för att fånga in själva intresset för och synen på Frankrike vilket talar för att 
försöka inkludera så många olika typer av resor som möjligt.  
 

Reserapporter från fortifikationens arkiv 

I det undersökta materialet finns tre rapporter med anknytning till Frankrike vilka 
ursprungligen förvarats i fortifikationens arkiv.38 Samtliga avviker från 
generalstabsrapporterna - såväl genom ämne och syfte som genom rapporternas utformning. 
Även om det inte sägs rent ut kan man med stöd av ämnesvalet liksom av det professionella 
sätt på vilket rapporterna upprättats dra slutsatsen att resorna genomfördes på officiellt 
uppdrag - inte på resenärens eget initiativ. Något som styrker detta är att en av resorna 
genomfördes av ett, som det verkar, för ändamålet sammansatt ressällskap bestående av en 
officer, en arkitekt samt civila tekniker. Resan ifråga är kaptenen Lundqvist och arkitekten 
Josephsons resa till Tyskland, Frankrike och Belgien 1902. Resan genomfördes i syfte att öka  
kunskapen om ett nytt system för byggande av konstruktioner av järn och cement, det så 
kallade ”Système Hennebique”.   
 
Vidare finns en rapport från majoren Havermans studieresa till Frankrike och Belgien (1904) 
för studier av olika militära byggnadsverk (kasernetablissemang, förråd, militärsjukhus och 
befästningar) samt besök vid den franska försvarsindustrin. Av rapporten kan inte utläsas 
vilka instruktioner Haverman tilldelades men han beskriver resan som beordrad. Intressant är 
att notera att de franska myndigheterna i huvudsak avslog Havermans ansökan om besök vid 
de modernaste fästningsanläggningarna.  
 
Den tredje och sista rapporten är kaptenen, sedermera majoren, Kullbergs studieresa till det 
sjunde franska ingenjörregementet i Avignon, ingenjörtruppernas ballongbataljon i Versailles, 
signalbataljonen i Mont-Valerion samt till signaltruppernas centrala materielförvaltning. I den 
av Kullberg citerade instruktionen kan utläsas att han fått i uppgift att inhämta kännedom om 
organisation, utrustning och taktisk användning avseende provisoriska brobyggnader, 
anordningar för stridsfältsbelysning i mörker, ballongväsendet samt fälttelegrafväsendet. 
Kullbergs rapport är en av de mest fylliga och väl strukturerade av dem som undersökts. 

                                                 
38 För beskrivningar av dessa reserapporter (inklusive källhänvisningar), se bilaga 1. 
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Förutom att besökta förband och verksamheter utförligt beskrivs bifogas mängder av 
fotografier och ritningar i kombination med franskt originalmaterial.  
 

Reserapporter från artilleristabens arkiv 

I det underlag som tidigare funnits i artilleristabens arkiv återfinns fyra reserapporter.39 En av 
dessa rör kaptenen Björnströms ovan beskrivna studieresa till det franska fältartilleriet. De 
återstående tre rapporterna är i tidsordning följande: För det första översten Geijers (chef för 
Kgl. Svea artilleriregemente) och artilleristabslöjtnanten von Mentzers korta studiebesök 1901 
vid firma Schneider och Co:s uppvisnings- och försöksskjutning på ett skjutfält vid Harfleur 
utanför Le Havre. Besöket gjordes på inbjudan av firman och försöken omfattade skjutningar 
med 7,5 cm fältkanon, 10,5 cm fälthaubits, 12 cm fälthaubits samt 12 cm belägringskanon.  
 
Den andra resan - som genomfördes 1902 av kaptenen von Matern vid Kgl. Göta 
Artilleriregemente - är mer svårbestämd och avviker från de övriga. Studieobjekten var fransk 
och tysk försvarsindustri men också franska förband. Von Matern träffade vidare officerare i 
”officerskasinon och kaserner”.  Resan genomfördes ”på den tjänstledighet som utan ansökan 
tilldelats mig… i syfte att utröna fältkanonsfrågans ställning i Europa”, till exempel avseende  
om kanoner skulle utrustas med sköldar. Det är svårt att utröna på vems initiativ resan 
genomfördes. Ämnet talar möjligen för att det fanns ett officiellt intresse bakom. Den vaga 
formuleringen, och det faktum att von Matern säger sig författa rapporten på eget initiativ 
tyder däremot på motsatsen. Att resan skulle ha företagits på von Materns eget initiativ 
framgår också av Kgl. Göta Artilleriregementes 1954 utgivna regementshistoria. I denna 
uppges att resan genomfördes på von Materns egen bekostnad.40  Rapporten saknar dessutom 
hänvisning till generalorder och saknas i de sammanställningar över utlandsresor som 
sedermera upprättades vid Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition. Intressant i 
sammanhanget är att författaren går i polemik med artilleristaben rörande frågor om teknik 
och taktik. Det framgår också av Kgl. Göta Artilleriregementes historia att von Matern gjorde 
sig känd genom stridbara artiklar i den militära fackpressen.41 Han kan alltså ha genomfört 
resan antingen för att främja den egna karriären eller helt enkelt av ett brinnande intresse för 
försvarsfrågor och sitt truppslags utveckling. Den tredje och sista reserapporten i 
artilleristabens arkiv är författad av en kapten Ljungberg och beskriver studier av franska 
divisionsövningar i trakten av Grandvilliers i Picardie. Besöket vid övningarna ingick i en 
längre, icke preciserad ”utlandskommendering”. Syftet med resan återges inte explicit men 
Ljungberg rapporterar om ett brett spektrum av ämnen, till exempel kårartilleri, trådlös 
telegrafi, kulsprutor, ballonger och stridsdomartjänst. Resan genomfördes 1910. 
 
En intressant detalj är att samtliga av de artilleristiska rapporterna, precis som 
fortifikatörernas, utmärks av precision, detaljerade skisser och formell litterering. De vanliga 
generalstabsrapporterna är mer individuellt utformade och har ofta en mer inofficiell prägel.  
 

                                                 
39 För beskrivningar av dessa reserapporter (inklusive källhänvisningar), se bilaga 1. 
40 Lundh, Hans Lennart (1954), Kungl. Göta Artilleriregemente. Göteborg: Regementets historiekommité och 
författaren, sid. 363. 
41 Ibid. sid. 362 och 363. 
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Sammanställningar från Lantförsvarsdepartementets 
kommandoexpedition 
I arbetet med uppsatsen har utnyttjats tre olika sammanställningar från 
Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition. Samtliga ger intryck av att ha upprättats i 
efterhand. Sammanställningarna omfattar ”utrikes kommenderingar 1900 - 1912”, 
kavalleriofficerare som varit kommenderade till utländska ridinstitut (i fallet Frankrike 1904 
till 1911) samt ”kommenderingar utomlands 1904 - 1913”.42 De två första är upprättade i 
tabellform medan den sista är grafisk. Av innehållet att döma är det sannolikt den första av 
dessa som Sandahl har utnyttjat i sin undersökning.  
 
Mellan sammanställningar och reserapporter finns viss överensstämmelse, men som ovan 
beskrivits förekommer flera resor i sammanställningarna vilka inte lämnat spår i form av 
rapporter. Sammanställningarna överensstämmer i huvudsak, om än inte helt, sinsemellan. I 
den grafiska tabellens huvud kan utläsas att den upprättades 1913. I de andra fallen kan 
upprättandeår inte klart utläsas, men den större tabellen ger intryck av att rymma flest 
osäkerheter i början, varför den också skulle kunna ha upprättats i efterhand. En svårighet i 
sammanhanget är att sammanställningarna delvis sträcker sig över olika tidsperioder. Det är 
inte heller säkert att det här materialet verkligen kan betraktas som sinsemellan oberoende 
källor. Det förefaller inte otroligt att den som 1913 upprättade den grafiska 
sammanställningen har använt de andra sammanställningarna - och reserapporterna - som 
underlag. I sammanställningarna finns också uppgifter som är unika för var och en av dem, 
varför man kan dra slutsatsen att ytterligare material har funnits till hands. Den som 
upprättade dem kan naturligtvis också ha kontaktat resenärerna för att kontrollera 
sakuppgifter. En av sammanställningarna innehåller noggranna hänvisningar till den 
generalorder i vilken den aktuella resan beordrades samt anger vilken anslagspost som avsågs 
finansiera resan.   
 
I gruppen resor som inte efterlämnat reserapporter - alltså sådana resor som bara kan spåras i 
sammanställningarna - utgör löjtnanterna den största gruppen av resenärer. Huvuddelen av 
dem kan med hjälp av materialet konstateras ha genomfört sina studieresor som resor till fäkt- 
eller ridskolorna i Joinville-le-Point respektive Saumur. Detta stämmer med Sandahls resultat, 
och en analys av ansökningarna i Utrikesdepartementets arkiv skulle måhända ha visat på fler 
sådana här samband. Sambandet mellan frånvaro av rapporter och rid- eller fäktutbildning är 
dock inte absolut. Dels finns åtminstone en resenär som efterlämnat en reserapport från 
studier vid en fäktskola (löjtnant Hjorts rapport från fäktskolan i Joinville-le Point 1904), dels 
finns flera resenärer som inte efterlämnat rapporter trots att de tillhörde andra kategorier än 
fäkt- eller ridintresserade löjtnanter. I denna grupp finns bland annat fyra militärläkare vilka 
genomförde olika former av studieresor (överfältläkare Dunér 1900, bataljonsläkare Fristedt 
1904, bataljonsläkare Dahlheim 1906 samt fördelningsläkare Netzler 1910). I samtliga fall var 
deras resor något kortare än övriga (en till två månader). Dunérs resa faller utanför kategorin 
studieresa eftersom det handlade om deltagande i en kongress i Paris. Förutom läkarna finns i 
gruppen med saknade reserapporter också enstaka kaptener och majorer samt några resenärer 
vars grad eller studieobjekt inte framgår av materialet. En särskild kategori utgörs av två så 
kallade ”besiktningsresor” (kapten Genzell och löjtnant Hammarsköld 1903 samt löjtnant 
Goldkuhl och underlöjtnant Wennerström 1903). Dessa skulle möjligen också kunna strykas 
ur kategorin studieresor - vilket i så fall skulle göra andelen rapporterade resor något högre än 
de ca 30 % som angavs på sidan 14. 
 

                                                 
42 För beskrivningar av dessa sammanställningar (inklusive källhänvisningar), se bilaga 2. 
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Sammanfattningsvis finns det alltså tecken som kan tyda på att rapportskrivningen styrts av 
resenärens studieobjekt. Utbildnings- och materielfrågor tycks i alla fall generellt sett ha 
resulterat i rapporter, medan studier vid rid- och fäktskolor liksom läkarnas resor normalt inte 
gjorde det. Detta skulle kunna bero på att man från departementets eller generalstabens sida 
inte fäste någon större vikt vid att få information om rid- och fäktstudierna. Resenärerna kan 
ha avkrävts rapporter vilka inte arkiverats, eller som efterhand utsorterats. Rapportskrivningen 
kan i de här fallen också ha varit frivillig. Det faktum att Försvarsmakten idag avkräver alla 
utlandsresenärer och utlandsstuderande reserapporter skulle kunna tala för den första 
tolkningen. När det gäller läkarnas resor kan det dock inte uteslutas att de efterlämnat 
rapporter som arkiverats enligt andra rutiner och därför inte återfunnits under arbetet med 
uppsatsen. 
 

Svenska arméns rulla och annat biografiskt material 

De ursprungliga reserapporterna anger i bästa fall enbart rapportförfattarens grad och 
förbandstillhörighet vid den tidpunkt då resan genomfördes. I något enstaka fall kommenterar 
resenären själv sin befattning i rapporten, men det hör till undantagen. Om de resande 
officerarnas befattning och fortsatta karriär skall kunna analyseras krävs alltså andra källor än 
reserapporterna.  För den här delen av undersökningen har därför ytterligare tre källor 
utnyttjats. Dessa är i prioritetsordning följande: Svenska arméns rulla, olika 
förbandshistoriska verk samt Rune Kjellanders Sveriges regementschefer 1700 – 2000. 
Kjellanders bok kan dock bara användas för de officerare som nådde befattningen 
regementschef. De förbandshistoriska verk som utnyttjats har bara kunnat kasta ljus över vissa 
enskilda officerares karriär. Här rör det sig om officerare med anknytning till Kgl. Göta 
Artilleriregemente (von Matern, von Mentzer och Ljungberg ), trängen (Sterner) samt Kgl. 
Hallands Regemente (det förband Låftman tillhörde innan han blev generalstabsofficer). 
Medan Kjellanders bok är komplett och således utgör ett stöd för en systematisk genomgång 
har nyttjandet av regementshistoriska verk varit mer sporadiskt. Syftet har varit att följa upp 
vissa officerare vars karriär delvis avvikit från normalbilden.  
 
Den huvudsakliga källan rörande resenärernas fortsatta karriär har alltså varit Svenska arméns 
rulla. Varje rulla ger en ögonblicksbild, för ett visst år, av arméns alla officerares (och 
underofficerares) placering och grad - oavsett om de var aktiva eller tillhörde reserven. 
Dessutom kan man utläsa födelseår samt när den innevarande graden erhölls. I rullan kan 
vidare genomgångna utbildningar, tilldelade ordnar och medaljer samt i vissa fall befattningar 
utläsas. I vissa årgångar framgår till och med bostadsadresser. För att följa en officers karriär 
bakåt måste dock normalt flera rullor - alltså flera årgångar - konsulteras. 

 

Tematisk genomgång av reserapporterna 

Allmänt 

Den tematiska genomgången av resorna kommer att genomföras med hjälp av den 
sammanlagda bild som skapas då reserapporter, sammanställningar och biografiska uppgifter 
kombineras.  

Resornas syfte, ämne och besökta förband 

Resornas syfte och studieobjekt spänner över ett brett fält. Bland de besökta och studerade 
truppslagen återfinns infanteriet, kavalleriet, artilleriet, samt träng- och ingenjörtrupperna. 
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Dessutom studerades flyg- och ballongverksamhet. Utöver besök vid militära förband 
studerades byggnationer, logistik och försvarsindustri. Vid de studieresor som genomfördes 
till militära förband finns tre teman som ofta återkommer. De rör sig om utbildningsfrågor, 
kulsprutetjänst och mobilisering. Ett vapen som också återkommer i rapporterna är olika 
former av artilleripjäser.  
 
Den korta beskrivningen visar dels på bredden i studierna, dels på att man i Sverige noga 
följde de militära frågor som ansågs dagsaktuella. Den svenska arméns gradvisa byte av 
personalförsörjningssystem - från indelta yrkessoldater till värnpliktiga - gjorde naturligtvis 
utbildnings-, personalredovisnings- och mobiliseringsfrågor intressanta. Kulsprutan i sin 
egenskap av nytt vapensystem under införande ställde också krav på jämförelser med andra 
arméer. Detsamma gällde införandet av ett lättrörligt fältartilleri utrustat med bakladdade 
kanoner med rekylbroms. Von Materns och Björnströms rapporter anknyter här till samma typ 
av debatt och frågor som, enligt Brose, också förekom i det tyska artilleriet - till exempel 
frågan om huruvida kanonerna skulle utrustas med skyddssköldar, hur nära stridslinjen 
artilleriet skulle uppträda och vilka uppgifter det skulle tilldelas.43 Kapten Björnström 
kommenterar en episod från de franska höstmanövrerna 1911 där en löjtnant, vars pjäser 
omgrupperades bakåt i skydd av låglinjerna i terrängen, på stället erhöll en skarp reprimand 
av sin högre chef. Andemeningen var att franskt fältartilleri alltid förväntades nyttja den 
snabbaste framryckningsvägen - oavsett vilka risker detta innebar!  
 
När det gäller urvalet av större övningar som skulle studeras finns möjligen brister i 
överensstämmelsen mellan vilka övningar som ansågs vara taktiskt betydelsefulla och de som 
faktiskt följdes under resorna. Axel A:son Sjögreen redogör 1908 initierat för hur 
taktikutvecklingen i den franska armén återspeglades i årliga större övningar under perioden 
1900 till 1907.  Han beskriver i sin bok samtliga övningar i perioden utom 1904, men det 
finns samtidigt bara reserapporter rörande åren 1902 (Ståhl), 1903 (Genberg), 1905-1906 
(Marcks von Würtemberg) och 1906 (Sterner) som på något sätt kan knytas till 
övningsverksamhet. Rapporterna berör inte heller alltid de stora övningarna på kår- eller 
divisionsnivå. Bortsett från att underlag i båda fallen saknas rörande 1904 års övningar tyder 
det här på att till exempel attachéernas rapporter utgjorde ett mer betydelsefullt 
informationsmaterial avseende utländska övningar än rapporter från vanliga studieresor. Å 
andra sidan gör den eventuella frånvaron av reserapporter att slutsatser av den här typen bör 
dras med försiktighet. Dessutom har inte Militärlitteraturföreningens litteratur på något sätt 
undersökts systematiskt under arbetet varför resonemanget får sägas tangera uppsatsens 
avgränsningar.   
 
Även när det gäller studieresor inriktade på utbildningsfrågor uppvisar ämnesvalen en stor 
bredd. Om studieresorna betraktas sammantaget ser man att den svenska generalstaben, när 
det gäller fransk militär utbildning, hade underlag för att bilda sig en uppfattning om 
utbildning av värnpliktiga och officerare, utbildning av enskilda och förband, tillämpade 
övningar och mera grundläggande sådana, fäkt- och skjututbildning samt fysisk träning. Till 
detta skall läggas iakttagelser - både spontana och efterfrågade - rörande allt från disciplin, 
rättsvård, förbandsanda och ledarskap till förmåner, ekonomiska villkor och inre tjänst. 
 

                                                 
43 Brose sid. 98-99. De här diskussionerna, och flera andra liknande, fördes för övrigt också i det brittiska 
artilleriet  - och även där med studieresor som ett av underlagen. Se t.ex, bok1, kapitel 1 i Bidwell, S., Graham, 
D., (2004), Fire-Power: The British Army Weapons and Theories of War 1904 – 1945. Barnsley, Yorhshire: Pen 
and Sword Military Classics.  
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När det gäller studierna vid fäkt- eller ridskolor kan en nyansering i bedömningen vara på sin 
plats. Om Hjorts reserapport är representativ tyder det på att utbildningen vid sådana här 
skolor inte enbart handlade om ren färdighetsträning, utan snarare om utbildning av blivande 
utbildare. Reserapporten visar att man vid fäktskolan i Joinville-le Point lade vikt vid att hitta 
elever som samtidigt var naturbegåvade fäktare och dugliga instruktörer. Dessutom fanns vid 
skolan, enligt Hjort, en ambitiös strävan att varje elev skulle följas av en lärare eller äldre elev 
– det vill säga ett förhållande på 1:1 som även idag torde vara svårt att uppnå. För att rätt 
kunna bedöma studieresorna till de här skolorna måste man också komma ihåg att kavalleriet i 
de flesta länder före första världskriget faktiskt fortfarande tillmättes betydelse – inte minst 
för utnyttjande av vunna framgångar under anfall. Brose har också visat att debatten i 
Tyskland, rörande huruvida kavalleriet skulle anfalla uppsuttet med blanka vapen eller strida 
till fots med skjutvapen, fördes in på 1900-talet.44 Att en svensk yngre officer före 1914 
önskade studera rid- och fäktutbildning vid en av Europas stormaktsarméer torde inte vara 
mer förvånande än att yngre officerare idag genomgår olika internationella utbildningar för att 
förbättra sina personliga praktiska färdigheter. Sett ur den här synvinkeln bör alltså studierna 
vid rid- eller fäktskolor inte främst betraktas som ett nostalgiskt kvarhållande av äldre 
officersideal eller prestigesökande utan snarare som en strävan efter ökad personlig färdighet. 

 

Författarnas grad, organisationstillhörighet och fortsatta karriär 

De ovan presenterade resenärernas grad varierar mellan underlöjtnant och överste. De allra 
flesta var dock löjtnanter eller kaptener då resorna genomfördes. I de 19 resor som 
dokumenterats i reserapporter (vilket alltså inkluderar de två som efterlämnade 
hemligstämplade rapporter) fördelade sig gradtillhörigheten på följande sätt: Tre löjtnanter 
(Ståhl vid Kgl. Smålands husarregemente, Hjort vid Kgl. Svea Trängkår samt von Mentzer, 
tillhörig Kgl. Andra Göta Artilleriregemente och artilleristaben), femton kaptener (vilka 
relativt jämt fördelade representerade infanteriet, artilleriet, fortifikationen och trängen - men 
sannolikt inte kavalleriet), en major (Haverman vid fortifikationen) samt en överste (Geijer, 
chef för Kgl. Svea Artilleriregemente).45 De två hemligstämplade rapporterna är båda 
författade av kaptener. Däremot avviker de såtillvida att båda rapportförfattarna var 
generalstabsofficerare då resorna genomfördes - samtidigt som åtminstone Låftman 
ursprungligen var infanteriofficer. Även några av de andra rapportförfattarna kom senare i 
karriären att bli generalstabsofficerare. Det kan inte uteslutas att vissa av dem till och med 
hunnit utnämnas då resorna genomfördes men detta framgår inte av rapporterna. Att 
löjtnanten von Mentzer tillhörde artilleristaben då resan genomfördes kan dock utläsas. 
 
Att kaptenerna sökte eller tilldelades uppgifter av varierande och ofta avancerat slag är kanske 
inte så konstigt. Dåtidens kaptensgrad bör med avseende på befattningar och uppgifter snarast 
jämföras med dagens majorer eller överstelöjtnanter. I denna kategori återfanns såväl erfarna 
truppofficerare som generalstabsofficerare med placering i högre staber. Kaptener inom 
artilleriet och fortifikationen (inklusive ingenjörtrupperna) hade dessutom ofta genomgått en 
tekniskt avancerad utbildning vid Artilleri- och ingenjörhögskolan - minst den så kallade 
allmänna kursen. Samtidigt innehade kaptenen fortfarande ofta en sådan tjänst att han 
utnyttjade och tillämpade sina kunskaper praktiskt, antingen i trupp- eller stabstjänst, och 
därför var väl lämpad att göra professionella bedömningar av utländska förband. Överste 
Geijers deltagande i en uppvisningsskjutning får betraktas som ett naturligt undantag. Resan 

                                                 
44 Brose sid 152.  
45 För en mer detaljerad presentation, se bilaga 1. 
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genomfördes efter inbjudan från firma Nordenfeldt och Co. och syftade sannolikt till visa upp 
firmans produkter på ett så fördelaktigt sätt som möjligt, samtidigt som det från svensk sida 
troligen gällde att återgälda artigheten genom att avdela en högt uppsatt officer. När det gäller 
rapportförfattarnas förbandstillhörighet finns - förutom frånvaron av kavallerister bland 
kaptenerna - inga tydliga trender. Ett undantag är möjligen att de båda gardesregementena 
Kgl. Svea och Göta Livgarde vardera representerades vid två resor. Med hänsyn till det lilla 
antalet och till att en av dessa resor är kapten Drakes deltagande i skidtävlingarna i Le Liotard 
är det dock tveksamt om några slutsatser här kan dras. Gardesregementena är för övrigt inte 
de enda som är representerade mer än en gång. Ett annat exempel på detta är det i Göteborg 
stationerade Kgl. Göta Artilleriregemente. Ett annat undantag utgörs, som visats ovan, av 
generalstaben och de hemligstämplade reserapporterna. Det är troligt att man valde just 
generalstabsofficerare med tanke på resornas syfte. Även om innehållet i sig ger ett ganska 
harmlöst intryck var naturligtvis underrättelseinhämtning i krigförande länder ett känsligt 
ämne - speciellt om reseverksamheten varit mindre intensiv åren närmast efter Agadir-
krisen.46 
 
Den jämna fördelningen i kombination med andelen kaptener talar för att man från 
tillstyrkande och beslutande instanser vinnlade sig om att fördela resorna jämt och 
ändamålsenligt - oavsett om de genomfördes på den enskildes initiativ (som sedan godkändes) 
eller på order uppifrån. En sådan fördelning skulle kunna tänkas ha flera skäl - alltifrån rena 
rättviseskäl till en strävan att sprida utländska impulser och nya intryck så jämt och effektivt 
som möjligt i organisationen. Användandet av grafiska tabeller med olika färg för olika 
truppslag skulle kunna vara ett tecken på att man strävade att skapa en helhetsbild inför varje 
beslut och att resorna alltså inte fördelades slumpvis. 
 
När det gäller den andra resekategorin - alltså de som inte efterlämnade några rapporter - är 
fördelningen något annorlunda. Som ovan nämnts dominerar löjtnanterna följda av 
kaptenerna. Dessutom finns helt andra personalkategorier som till exempel militärläkare. Att 
löjtnanterna i hög grad återfinns bland de studerande vid rid- och fäktskolor är heller inte 
märkligt. Löjtnanten innehade troligen oftare än kaptenen en befattning med krav på utövande 
av personlig ledning i strid och dessutom på att leda, planera och genomföra soldatutbildning 
– låt vara att underofficerare och korpraler kanske oftast stod för den handfasta drillen. En 
utbildning som främst inriktades på personlig färdighetsträning i kombination med utbildning 
av utbildare hade nog varit mer eller mindre bortkastad på (och möjligen ointressant för) en 
kapten. Förbandstillhörigheten i den här gruppen är vidare mer ojämnt fördelad än i gruppen 
med reserapportskrivare. Bland de resenärer som inte efterlämnat några reserapporter 
dominerar manövertruppslagen infanteri och kavalleri. Detta skulle kunna vara ett tecken på 
att dessa resor är av annan art än den första gruppens. Det kan heller inte uteslutas att detta 
helt enkelt speglade det faktum att infanteriet var det största truppslaget.  
 
Vad gäller den fortsatta militära karriären har undersökningen begränsats till de 19 officerare 
som under den aktuella perioden efterlämnade reserapporter från Frankrike.47  Av dessa 
befordrades sedermera en till generalmajor (Geijer), en till generallöjtnant (Testrup) och åtta 
till överstar (Björnström, Genberg, Ljungberg, Lundqvist, Låftman, Marcks von Würtemberg, 
Sterner och Ståhl). Några av dessa blev emellertid utnämnda till överste först vid, eller nära, 

                                                 
46 Se vidare sid. 28. 
47 Totalt genomfördes 19 resor till Frankrike vilka dokumenterades i reserapporter. Två av dessa genomfördes av 
samma resenär (Drake) men de måste räknas som olika resor. En resa genomfördes av två officerare (Geijer och 
von Mentzer). Trots att det i uppsatsen talas om 19 resor och 19 resenärer är alltså inte förhållandet 1:1. Alla 
underlag till detta stycke - samt källhänvisningarna - framgår av bilaga 3. 
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pensionsavgången och hann därmed inte bli regementschefer. Ett undantag är Sterner som 
inledningsvis med majors och överstelöjtnants grad tjänstgjorde som chef för Kgl. Östgöta 
trängkår innan han slutligen utnämndes till överste. Sterner hade dessutom, enligt såväl rullan 
som R. Kjellander, varken genomgått krigshögskolan eller varit generalstabsofficer. Av allt 
att döma förekom den här typen av undantag enbart vid mindre förband (till exempel 
trängkårer) och mer specialiserade truppslag än infanteriet, kavalleriet och artilleriet. Bland de 
19 finns totalt sex officerare, inklusive generalerna, som under sin karriär kom att tjänstgöra 
som regements- eller kårchefer. 
 
Av de 19 rapportförfattande resenärerna hade elva genomgått högre militär utbildning - 
antingen vid Krigshögskolan eller Artilleri- och ingenjörhögskolans högre kurs.48 I flera av 
fallen går detta att utläsa direkt i rullan. För de som utnämndes till generalstabsofficerare har 
inte den högre utbildningen alltid kunnat återfinnas i rullan, men sådan utbildning torde vid 
den här tiden ha varit obligatorisk för att kunna få en befattning i generalstaben, varför alla 
generalstabsofficerarna inräknats i detta antal. Av de 19 innehade sju befattningar i 
generalstaben eller artilleristaben någon gång under sin karriär - fyra vid generalstaben 
(Låftman, Marcks von Würtemberg, Ståhl och Testrup) och tre vid artilleristaben (Geijer, 
Ljungberg och von Mentzer). Samtliga generalstabsofficerare blev sedermera 
regementschefer men motsvarande tydliga samband finns inte när det gäller artilleristaben. 
Varken Ljungberg eller von Mentzer kom att erhålla befattning som regementschefer. 
Ljungberg blev överste, men von Mentzer lämnade officersbanan som kapten. Ljungberg blev 
däremot militärattaché i Paris (1918-1924). Ytterligare minst en av officerarna kom att 
bekläda en sådan här befattning, nämligen Låftman som från 1919 tjänstgjorde som 
militärattaché i Berlin.  
 
Vad avser kopplingar till Frankrike, förutom det faktum att officerarna genomförde 
studieresor dit, kan konstateras att sju av dem faktiskt utnämndes till riddare eller officerare 
av hederslegionen (Adlerstråhle, Evert, Genberg, Kullberg, Ljungberg, Marcks von 
Würtemberg samt Ståhl). I Ljungbergs fall får nog detta anses naturligt med hänsyn till hans 
tjänst som attaché, men i övrigt är orsakerna mer oklara. Det torde vara tveksamt om enbart 
studieresorna i sig meriterade för den här typen av hedersbetygelser. Kanske fanns en praxis 
att i samband med senare internationellt utbyte dekorera regementschefer (tidigare 
generalstabsofficerare) vilka tidigare i karriären genomfört längre studieresor till Frankrike. 
Möjligen höll också den franske militärattachén i Stockholm, precis som idag, en viss kontakt 
med de svenska officerare som genomfört utbildningar eller studieresor i Frankrike - 
åtminstone med dem som genomgått Krigshögskolan eller Artilleri - och ingenjörhögskolans 
högre kurs.  Detta skulle i så fall kunna förklara Ståhls, Marcks von Würtembergs, Ljungbergs 
och möjligen också Adlerstråhles, Everts och Genbergs erhållande av hederslegionen. 
Fortifikationskaptenen Kullbergs dekorering framstår däremot som svårare att förklara på det 
här sättet. Möjligen fanns alltså fler kopplingar till Frankrike - eller fler inslag i studieresorna 
- än vad som framgår av det undersökta underlaget. En kuriositet i sammanhanget är att det 
om Marcks von Würtemberg i Rune Kjellanders Sveriges regementschefer uppges att han 
1905-1906 (det vill säga då resan enligt rapporten genomfördes) genomförde ”fransk 
krigstjänst.” Något sådant avspeglas dock inte i reserapporten. Möjligen har de officerare som 
undersökts genomfört fler resor - eller till och med krigstjänst i Frankrike - före 1900.  
 

                                                 
48 Motsvarar också vad som tidigare benämndes Artilleri-och ingenjörhögskolans större kurs.  
Antalet officerare som genomgick högre militär utbildning blir istället nio av 17 om de hemliga rapporterna inte 
inkluderas.  
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Det finns vidare ett samband mellan genomförda studieresor och framtida befattningar. Som 
exempel på detta kan nämnas Hjort som 1904 studerade vid fäktskolan i Joinville-le-Point och 
som 1906 fick en befattning i direktionen för Kungliga Gymnastiska centralinstitutet. 
Motsvarande tydliga samband finns också när det gäller träng- och fortifikationsofficerarna. 
Sterner besökte ett franskt trängförband och blev sedermera chef för ett svenskt sådant. 
Lundqvist studerade byggnads- och konstruktionsfirmor i Tyskland, Frankrike och Belgien 
och kom att sluta sin karriär som chef för Fortifikationsdepartementets nybyggnadsbyrå. 

Kullberg besökte bland annat signalbataljonen i Mont-Valerion samt signaltruppernas centrala 
materielförvaltning och genomgick därefter i Sverige en kurs hos Telegrafverket syftande till 
att kunna leda utbildning av telegrafiassistenter.49 På ett mer allmänt plan kan faktiskt sådana 
här samband sägas existera för i stort sett alla officerarna. Även de som studerade militär 
utbildning, mobiliseringsförberedelser eller andra mer generella ämnen gjorde detta vid 
franska förband inom motsvarigheten till det egna truppslaget. Ståhl och Marcks von 
Würtemberg studerade till exempel förband ur samma truppslag som de själva tillhörde, och 
som de sedan kom att utnämnas till regementschefer inom. Generellt sett fanns alltså ett 
samband mellan förbandstillhörighet, studieobjekt och inom vilken del av den svenska armén 
man sedan fortsatte sin tjänst.  
 
Några av de undersökta officerarna genomförde en tydligt specialiserad karriär, till exempel 
med inriktning på gymnastik och idrott. Det samma kan på sätt och vis sägas gälla 
trängofficerarna, fortifikatörerna och vissa av artilleristerna. Ett annat exempel är Drake, som 
bland annat studerade mobiliseringstjänst, och avslutade sin karriär som rullföringssofficer i 
Stockholms inskrivningsområde. Totalt sett får nog ändå två generaler och åtta överstar (samt 
ytterligare några med genomgången högre utbildning vilka kvarstannade på lägre nivåer) 
sägas utgöra ett anmärkningsvärt högt antal chefskarriärer i en grupp bestående av enbart 19 
officerare. Reserapportskrivarna skulle på sätt och vis alltså kunna beskrivas som en sorts elit. 
Enbart en av dem - kaptenen von Matern vid Kgl. Göta Artilleriregemente - kom att under 
resten av sin militära karriär kvarstanna på den grad han innehade vid tiden för studieresan. 
Det är frestande att här se ett möjligt samband med hans i reserapporten och pressen 
framförda åsikter - åsikter som av allt att döma gick på tvärs med dem som var förhärskande i 
artilleristaben. Om man undantar de två generalstabsofficerarna Testrup och Låftman - alltså 
författarna till de hemligstämplade rapporterna från 1914 - vilka slutade sina karriärer som 
generallöjtnant respektive överste - blir fördelningen istället en general och sju överstar på 17 
officerare. 
 
De rapportskrivande officerarna var samtliga födda mellan 1850 och 1879. Om man undantar 
överste Geijer, född redan 1850 (och vars resa och grad avviker från övrigas), blir intervallet i 
stället 1853 till 1879.50 Spridningen kommer då att se ut på följande sätt: Haverman (1853), 
Sterner (1856), Lundqvist (1856), von Matern (1858), Kullberg (1859), Liedholm (1861), 
Adlerstråhle (1864), Björnström (1867), Genberg (1867), Drake (1867), von Mentzer (1868), 
Ståhl (1868), Marcks von Würtemberg (1868), Evert (1872 eller 1879 beroende på källa), 
Ljungberg (1873), Hjort (1875), Låftman (1877) och slutligen Testrup (1878).  Alla de 
undersökta officerarna, utom Geijer, hade troligen alltså påbörjat sin militära karriär efter det 
fransk-tyska kriget 1870-71. Några av dem var till och med födda efter det franska nederlaget. 
Detta innebär att samtliga påbörjade sin karriär i en svensk armé som sakta men säkert blev 
alltmer tyskinfluerad. Man kan naturligtvis inte utesluta att sympatier eller speciellt intresse 
för Frankrike levde kvar vid vissa förband och indirekt överfördes till de här officerarna. 

                                                 
49 Svenska Arméns rulla, årgång 1915. 
50 Det bör dock observeras att Everts födelseår varierar mellan 1872 och 1879 beroende på vilken källa man 
använder. Se bilaga 3. 
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Detsamma är naturligtvis möjligt när det gäller officerarnas familjer. Däremot torde ingen av 
dem kunnat ha haft några personliga band till- eller sympatier med den kejserliga franska 
armén. Det finns alltså knappast någon anledning att betrakta de här officerarna som av 
åldersskäl speciellt predestinerade att bli positivt inställda till Frankrike.  
 

Resornas fördelning över tiden 

Med tanke på att uppgifterna om resornas längd och genomförandetidpunkt varierar i de olika 
källorna är det svårt att exakt försöka fastställa hur många resor som genomfördes ett visst år. 
Vissa resor återkommer i flera källor medan andra enbart omnämns i en. Dessutom kan det, 
som visats ovan, inte uteslutas att vissa resor saknas i underlaget. De olika 
sammanställningarna från Lantförsvarets kommandoexpedition sträcker sig inte heller över 
samma tidsrymd. Tabellen ”Utrikes kommenderingar till Frankrike” avser enbart perioden 
1900 till 1912 medan tabellen ”Grafisk framställning av kommenderingar utomlands” börjar 
med år 1904 och avslutas efter uppsatsens tidsmässiga avgränsning.51  
 
Beroende på källa varierar antalet resor per år mellan inga genomförda resor (till exempel 
1908) och åtta genomförda resor (1911).52 Enligt tabellen ”Utrikes kommenderingar till 
Frankrike” genomfördes flest resor åren 1900 (fem resor), 1903 (fyra resor), 1907 (sex resor), 
1910 (sju resor) och 1911 (åtta resor). Enligt denna sammanställning genomfördes inga resor 
1908. Den grafiska framställningen är mer svårbedömd eftersom flera av resorna här uppges 
sträcka sig över årsskiften. En resa som påbörjades 1905 och avslutades 1906 kan därmed 
räknas in i det totala antalet resor för antingen 1905 eller 1906 – eller för båda dessa år. Om 
sådana resor inräknas i båda de aktuella åren, alltså enligt det sistnämnda förfaringssättet, kan 
i denna källa utläsas att flest resor genomfördes åren 1906 (fyra resor), 1907 (sex resor), 1908 
(fem resor), 1910 (åtta resor), 1911 (åtta resor) och 1913 (fyra resor). Enligt tabellen 
genomfördes lägst antal resor 1912 (två resor). Den första resan till Frankrike återfinns i 
denna sammanställning år 1905 men eftersom tabellen, enligt sin rubrik, behandlar perioden 
från 1904 kan detta innebära att inga resor - enligt detta underlag – genomfördes 1904. Om de 
båda sammanställningarna kombineras verkar det alltså ha genomförts flest studieresor åren 
1907 (eller 1907 till 1908), 1910 samt 1911 medan ett gemensamt år med minst antal resor 
inte kan identifieras. I tabellen finns inga resor redovisade efter 1912 - då enbart en resa 
genomfördes. Av den grafiska framställningen att döma fortsatte resorna fram till - och efter - 
krigsutbrottet men en viss avmattning kan även här förmärkas efter 1911. Som mest 
genomfördes, enligt tabellen, fyra resor per år efter 1911 (vilket skedde 1914). Detta kan 
jämföras med perioden innan då som mest sex (1907) eller åtta resor (1910 och 1911) 
genomfördes per år. 
 
Ett problem med de båda sammanställningarna är att de redovisar resor med olika syften och 
längd - allt ifrån rid- och fäktutbildning till studier av förband och större förbandsövningar. 
Av resorna i sammanställningarna är det alltså enbart vissa som resulterat i reserapporter. 
Eftersom det troligen var de mest intressanta eller prioriterade resorna som efterlämnade 
rapporter är denna kategori mest intressant att analysera. När det gäller sådana resor kan 
konstateras att en till tre genomfördes samtliga år i perioden - utom 1900, 1912 och 1913. 
Dessa år genomfördes alltså inga studieresor som efterlämnat spår i form av reserapporter. Av 
rapporterna att döma gäller detsamma för år 1903 men löjtnanten Hjorts resa sträcker sig 

                                                 
51 Se bilaga 2, tabell 1 och tabell 4. 
52 Avseende 1911, se bilaga 2, tabell 1. Avseende år då inga genomförda resor, se t.ex. 1908 i samma tabell eller 
de år som saknas i rapportsammanställningen i bilaga 1. 
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enligt tabellen ”Utrikes kommenderingar till Frankrike 1900 – 1912” från år 1903 till 1904.53 
Flest reserapporter kan knytas till åren 1902 (tre resor), 1904 (tre resor), 1910 eller 1910 till 
1911 (två resor) samt 1911 (tre resor). Beaktas bör dock att en av de resor som genomfördes 
1911 var kapten Drakes deltagande i en skidtävling. 1914 genomfördes de två resor vilka 
dokumenterats i de ursprungligen hemligstämplade rapporterna. Dessa resor genomfördes 
med delvis andra syften och följde inte de vanliga reserapporternas mönster. Att de kom att 
hemligstämplas förefaller naturligt - både med tanke på innehållet och på att 
säkerhetssituationen när de genomfördes på grund av krigsutbrottet kommit att ändras. 
Eftersom de hemligstämplade resorna alltså tillhör en annan kategori av resor (och tidsmässigt 
faller utanför avgränsningen) skulle det kunna hävdas att det inte genomfördes några militära 
studieresor till Frankrike efter 1911 – i alla fall inga som har efterlämnat reserapporter.  
 
Om de två sammanställningarna och reserapporterna kombineras framstår alltså 1907-1908 
och 1910-1911 som år med stor och viktig reseverksamhet. Från och med 1912 nedgick 
antalet resor och inga resor som efterlämnat rapporter kom att genomföras innan 
krigsutbrottet. En möjlig anledning till detta står att finna på den internationella 
säkerhetspolitiska arenan. 1911 inträffade den så kallade Agadir-krisen (eller andra Marocko-
krisen). Till att börja med utökade Frankrike sin kontroll av Marocko genom att öppna vägen 
till Fez (en stad lojal mot Frankrike, och med en europeisk minoritetsbefolkning) och häva 
berberstammarnas belägring av staden. Därefter utnyttjade man situationen genom att 
ockupera Meknes samt etablera kontroll mellan Rabat och Fez. Då Tyskland reagerade genom 
att sända örlogsfartyg till Agadir förändrades konflikten och risken för ett europeiskt storkrig 
tycktes överhängande.  Trots att man genom förhandlingar (efter vilka Tyskland tilldelades 
territorium i Kongo) lyckades avvärja krig kom förhållandet mellan stormakterna att 
permanent försämras och ententen att ytterligare sammansvetsas. Ett annat resultat blev att ett 
världskrig alltmer kom att bedömas som ett realistiskt scenario.54 Förutom försämrade 
stormaktsrelationer kom krisen också att leda till militära reformer och en intensifierad 
övningsverksamhet i såväl Frankrike som Tyskland.55  Den här verksamheten ledde också till 
en mer restriktiv fransk hållning, vilket återspeglas i Björnströms reserapport från samma år. 
Resan hade som syfte att studera franskt fältartilleri, men väl på plats i Frankrike nekades 
Björnström tillstånd att genomföra studierna som planerat. Hans resa fick därför till del 
istället genomföras genom att han uppträdde som civil observatör vid förbandsövningar.  Om 
antalet resor efter 1911 påverkades av den internationella situationen, gäller då samma sak 
avseende resornas syfte och innehåll? Efter 1908 genomfördes inga resor vilka dokumenterats 
hos fortifikationen. I artilleristabens arkiv finns inga reserapporter mellan 1902 och 1910, då 
Ljungberg genomförde sin resa med bland annat större förbandsövningar som studieobjekt. 
Därefter återfinns också i artilleristabens arkiv den ovan nämnda Björnströms rapport från 
1911. Av de fem resor som genomfördes 1910-1911 fokuserades tre på infanteri, kulsprutor, 
förbandsövningar och mobilisering (Liedholm 1910, Drake 1910-1911 och Evert 1911) och 
en på fältartilleri under större övningar (Björnström 1911). 
 
Det är inte säkert att antalet resor 1911 i sig kan kopplas till Agadir-krisen, framför allt därför 
att resenärerna var tvungna att ansöka om tillstånd och medel i förväg – alltså eventuellt innan 

                                                 
53 Se bilaga 2, tabell 1. 
54 Angående Agadir-krisen, se t.ex. Keegan sid. 19, sid. 22 i Willmott, H., P., (2003), Första Världskriget. 
London: Doring Kindersley Limited eller sid. 116-117 i Clayton, Anthony (1988, fransk översättning 1994), 
Histoire de l’armée française en Afrique 1830-1962. Paris : Èditions Albin Michel. Hädanefter Clayton: 
L’Armée Française. 
55 Avseende Frankrike, se t.ex. . 41 i Clayton, A., (2003), Paths of Glory: The French Army 1914-18. London: 
Cassel. Avseende Tyskland, se t.ex. Brose sid. 174. 
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krisen utbröt. Det är däremot troligt att nedgången i kvalificerade studieresor (alltså resor som 
efterlämnat rapporter) efter 1911 speglar en försämring i det internationella militära utbytet. 
Att de två hemliga resorna genomfördes 1914 styrker snarast detta antagande eftersom de 
genomfördes som svenska kurirresor och därmed säkert inte behövde samma typ av tillstånd 
som krävdes för studier vid utländska förband och skolor. Att man från svensk sida såg ett 
behov av underrättelseinhämtning under sensommaren och hösten 1914 är också förståeligt. 
 
Den eventuella bristen i överensstämmelse mellan taktiskt intressanta och i realiteten 
studerade övningar som framkommer vid en jämförelse mellan Sjögreens bok och 
reserapporterna har redan berörts.  

 

Resultat och diskussion 

Svar på frågor 
Resultatet av den genomförda undersökningen kan nu sammanfattas i svar på de frågor som 
ställdes i uppsatsens inledning. 

1. Vilka ämnen eller frågor studerade svenska officerare i Frankrike före första 
världskriget? 

De studieresor som före första världskriget genomfördes till Frankrike inriktades på ett brett 
spektrum av ämnen.  Man reste för att studera, följa eller besöka vad vi idag skulle kalla 
infanteri-, kavalleri-, artilleri-, träng-, ingenjörs- och signalförband. Dessutom besöktes 
nymodigheter som till exempel förband med luftballonger och flygplan. Vid studierna av de 
olika förbanden studerades snart sagt alla typer av verksamhet och materiel men vissa frågor - 
till exempel utbildning, mobilisering och kulsprutor - återkommer oftare än andra. Förutom 
studieresorna till förbanden besöktes också befästningar, kasernetablissemang samt den 
franska försvarsindustrin.  
 
Förutom studieresor till förband och verksamheter genomfördes ett stort antal kurser vid rid- 
och fäktskolor. Underlaget avseende innehållet i sådana utbildningar inskränker sig till en 
enda reserapport men om den är representativ bör även dessa betraktas som seriösa - främst 
med tanke på de inhämtade kunskapernas användbarhet för den kategori som i huvudsak 
genomgick utbildningen. Ämnena spänner över ett så vitt fält att det knappast kan vara en 
slump. Oavsett om resorna ursprungligen uppstod på den enskildes eller organisationens 
initiativ förefaller de instanser som slutligen beslutade om genomförande, och därefter 
tilldelade ekonomiska medel, att systematiskt ha strävat efter att skapa en helhetsbild av 
förhållandena i den franska armén.  
 

2. Vilka officerskategorier (grad, befattning, karriär) genomförde studieresor till 
Frankrike? 

Det undersökta materialet ger oftast inte några upplysningar avseende resenärernas befattning 
då resorna genomfördes. Några undantag finns dock: Överste Geijer var då han 1901 besökte 
firma Nordenfeldt och Co:s uppvisningsskjutningar chef för Kgl. Svea Artilleriregemente. 
Löjtnant von Mentzer som åtföljde honom var stabsofficer vid artilleristaben. Major 
Haverman, som 1904 besökte och studerade olika kasernetablissemang, förråd och  
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befästningar, var tidigare fortifikationschef vid Karlsborgs fästning. Kapten Låftman som 
1914 genomförde en ”resa på särskilt uppdrag” till London och Paris var placerad vid 
Lantförsvarets kommandoexpedition. De militärläkare som omnämns i 
resesammanställningarna kan med hjälp av sina titlar också knytas till befattningar och 
förband. I övrigt framgår inte officerarnas befattningar av det undersökta materialet - låt vara 
att rapporterna till skillnad från sammanställningarna främst studerats översiktligt.  
 
Något som dock kan fastställas är de resande officerarnas förbands- och 
truppslagstillhörighet. I stort sett alla truppslag är representerade - och generalstaben om de 
hemligstämplade rapporterna inkluderas. Dessutom finns en viss, organisatoriskt motiverad, 
övervikt för infanteriet. Truppslagstillhörigheten verkar också stämma med vilka ämnen som 
studerades. Kavalleriofficerare studerade till exempel - om än inte ensamma - vid ridskolor, 
medan infanteriofficerare följde infanteriförband. Detta är naturligtvis en rimlig och logisk 
indelning - oavsett om resorna uppstod på initiativ av den enskilde eller för att besvara ett 
informationsbehov från arméledningen. 
 
När det gäller den fortsatta karriären har enbart de officerare som författade reserapporter 
undersökts. Det kan konstateras att alla utom en av dessa lämnade den militära karriären med 
högre grad än den de innehade då resan genomfördes. Av de 19 (17 om de hemliga 
rapporterna undantas) rapportförfattarna nådde två (en) generalsnivån medan åtta (sex) blev 
överstar. Totalt sett hade sex (fyra) av de 19 (17) tjänstgjort som regements- eller kårchefer 
under sin karriär.56 Sammanfattningsvis pekar detta på att de officerare som under perioden 
1900-1914 genomförde olika typer av studieresor till Frankrike troligen utgjorde en grupp 
med bättre karriärresultat än genomsnittet. Undersökningen har vidare visat att de undersökta 
officerarna efterhand i hög grad kom att tjänstgöra på befattningar som innehållsmässigt kan 
sammankopplas med studieresorna. 
 
Vad gäller de rapportförfattande officerarnas ålder har konstaterats att flera av dem var födda 
efter 1870-71 års krig, och att det absoluta flertalet påbörjade sina militära karriärer efter 
samma krig. Sammanfattningsvis kan alltså den här gruppen knappast beskrivas som 
nostalgiskt tillbakablickande frankofiler. De utgjorde snarare en elit - och en elit som 
åtminstone åldersmässigt hade förutsättningar att vara lika influerade av Preussen eller 
Tyskland som officerskåren i gemen har hävdats vara. Trots detta genomförde de alltså 
studieresor till Frankrike som i de flesta fall resulterade i balanserade och initierade rapporter.  
  

Diskussion 
Det problem som legat i fokus för uppsatsen har varit på vilket sätt svenska officerare 
intresserade sig för Frankrike och den franska försvarsmakten under den period med starka 
tyska influenser som föregick första världskriget. Syftet har varit att säga något om 
officerskårens förmåga att förhålla sig professionellt objektiv under en period med starka 
influenser från Tyskland och dess armé. 
 
När resultatet av undersökningen diskuteras bör man hålla i minnet vissa osäkerheter rörande 
källorna. För det första har reseansökningar i Utrikesdepartementets arkiv inte nyttjats. För  
 
 

                                                 
56 Siffrorna inom parentes visar hur resultatet påverkas om de två hemligstämplade rapporterna - som tidsmässigt 
faller utanför uppsatsens avgränsningar - borträknas. Som synes påverkas inte huvudintrycket nämnvärt. 
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det andra är överensstämmelsen mellan källorna inte fullständig. Sammanställningarna från 
Lantförsvarsdepartementet kan kritiseras såväl utgående från beroendekriteriet som 
närhetskriteriet. Dessutom kan det inte uteslutas att det finns resor vilka ursprungligen 
dokumenterats i reserapporter för att därefter helt enkelt försvinna då arkiven 
omorganiserades. När det gäller de utlandsstuderande officerarnas karriärer gör 
undersökningen inte heller anspråk på att vara komplett. Dels har endast officerare som 
efterlämnade reserapporter undersökts, dels har någon komplett undersökning av hela 
karriären hos resenärerna inte genomförts – enbart av dess slutpunkt. Avgränsningen till tid 
(1900-1914) kan möjligen också innebära att vissa officerares eventuella band till Frankrike 
förbisetts. I undersökningen har också två rapporter vilka delvis faller utanför uppsatsens 
avgränsningar medtagits - dock utan att uppsatsens huvudsakliga slutsatser förändrats. Trots 
dessa invändningar går det enligt min mening att teckna en bild av dåtida svenskt militärt 
intresse för Frankrike. Dessutom kan några trender skönjas – såväl avseende resorna, 
resenärerna som rapporternas innehåll. Med hjälp av dessa trender kan vissa slutsatser dras 
om den svenska officerskårens förmåga att förhålla sig professionellt objektiv. 
 
Det som studerades var sådant som också studerades och diskuterades i andra länders arméer. 
Det faktum att det i vissa fall - enligt Brose - också diskuterades och studerades i Tyskland 
behöver inte innebära att de tyska influenserna ensidigt påverkade den svenska officerskåren 
vid val av studieobjekt. Som framgår av de ovan nämnda brittiska exemplen - eller som 
beskrivs av Wedin (tysk påverkan på Frankrike) - var detta frågor som diskuterades i många 
länder.  Det finns också ett tydligt samband mellan den utveckling som den svenska armén 
genomgick omedelbart före första världskriget och de undersökta resornas teman. Kulsprutor, 
artilleri, armeringsmetoder för gjutning med betong, mobiliseringsförberedelser och 
värnpliktsutbildning är exempel på områden där jämförelser med utlandet var ett viktigt sätt 
för armén att hålla sig à jour med utvecklingen. Det verkar också som studieresorna 
påverkades av det internationella säkerhetspolitiska klimatet. Efter Agadirkrisen 1911 
genomfördes före krigsutbrottet 1914 inga resor som resulterade i reserapporter. Uppsatsens 
resultat avseende vad som studerades stämmer också väl med vad Christian Sandahl tidigare 
kommit fram till. Resultatet stämmer även med Bernströms - både avseende vad de svenska 
officerarna intresserade sig för och avseende den alltmer ökande professionaliseringen. 
Bernströms beskrivning av det svenska intresset för hur utbildning organiserades utomlands 
återspeglas också i reserapporterna.  
 
Bilden som framträder visar på en jämn, för att inte säga systematisk, spridning av resmål och 
studieobjekt. Det förefaller alltså troligt att en officiell svensk strävan att skapa en helhetsbild 
har legat bakom besluten att just dessa resor skulle genomföras. Detta bör ha gällt oavsett om 
resorna uppstått på officiellt initiativ eller efter ansökan från den enskilde - och båda dessa 
kategorier finns av allt att döma representerade i underlaget. En svårighet är att det undersökta 
materialet inte säger något om de ansökningar som avslogs. Om det bland dessa fanns ett 
oproportionerligt stort antal ansökningar om utbildning vid till exempel rid- eller fäktskolor 
skulle det naturligtvis kunna påverka slutsatserna avseende officerarnas personliga 
intresseområden. Oavsett om de resor som inte beviljades var seriösa och ändamålsenliga eller 
inte kvarstår dock intrycket av en officiell strävan efter en balanserad helhetsbild. Här bör 
också hållas i minnet att rapporterna från studieresor enbart utgjorde en del av den totala 
kunskapsinhämtningen. Detta torde dock knappast heller ha påverkat strävan efter systematik 
i beviljandet eller beordrandet av resor - inte minst med tanke på behovet av att komplettera 
militärattachéernas rapporter. Avslutningsvis finns ett möjligt men knappast belagt samband  
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mellan studieresor till mer tekniskt och taktiskt avancerade och komplexa verksamheter och 
kvarlämnade reserapporter. 
 
När det gäller de resande officerarna framtonar också en bild av effektivitet och 
ändamålsenlighet. Det finns en logisk koppling mellan de resandes truppslagstillhörighet, 
studieobjekten och de framtida karriärerna.  Dessutom förefaller inte resande från något 
enskilt förband ha gynnats särskilt. Beslutande instanser förefaller ha upplevt ett behov av att 
fördela möjligheterna till förkovran så jämt, rättvist och ändamålsenligt som möjligt.  
 
De undersökta officerarnas karriärer talar också för att de tillhörde en framträdande grupp 
inom den svenska officerskåren.  Det finns naturligtvis samband med Frankrike - till exempel 
att ett antal av dem tilldelades hederslegionen - men totalt sett kan de knappast betraktas som 
nostalgiska eller subjektiva frankofiler utan som dugliga och framträdande yrkesmän.  Detta 
manifesterade sig också i flera fall i framgångsrika karriärer. Om detta också innebär att 
officerskåren i gemen betraktade den franska armén på ett professionellt objektivt sätt är 
svårare att säga. Det faktum att frankrikeresenärerna i många fall blev överstar och generaler 
skulle kunna innebära att de officerare som gick i pension som kaptener eller majorer mer 
oreflekterat lät sig påverkas av de dominerande tyska influenserna. Oavsett detta kvarstår 
ändå bilden av ett officiellt svenskt militärt intresse för den franska armén. Något som 
ytterligare talar för att detta (eller möjligen för att de som reste dit var mer än genomsnittligt 
ambitiösa) är att förhållandet mellan antalet resor och antalet reserapporter är bättre än vad 
Sandahl uppger gälla som genomsnitt för alla undersökta studieresor. När det gäller 
resenärernas karriär stämmer den positiva bilden också med Torbackes uppgifter.  
 
Det övergripande intrycket av effektivitet och systematik står i viss kontrast både till hur 
Brose beskriver utvecklingen i Tyskland och till vad Rolf i generella termer säger om militära 
organisationers utveckling. Båda framhåller de irrationella beslutens påverkan liksom 
känslomässiga faktorers betydelse. Undersökningen är naturligtvis alltför begränsad för att 
fullt ut tåla en jämförelse med Broses, men de resor som genomfördes till Frankrike ger inte 
intryck av att vara baserade på enbart känslomässiga avvägningar. Man skulle också kunna 
argumentera för att detta delvis motsäger Rolfs påstående om att militär planering oftast 
baseras på föregående krig. Svenska officerare studerade av allt att döma intresserat den 
pågående taktiska, tekniska och organisatoriska utvecklingen i Frankrike. Däremot stämmer 
studieresorna och deras inriktning i ett avseende väl med hur Rolf beskriver att militära 
organisationer utvecklar sina kunskaper, färdigheter och metoder – nämligen just genom att 
bland annat studera och ta intryck av motsvarande hos sina presumtiva motståndare. 
 
Vid läsandet av rapporterna slås man också av den energi och ambition som verkar ha utmärkt 
de resande officerarna. Rapporterna är inte enbart formellt upprättade dokument. De mest 
fylliga av dem målar livfulla, detaljrika - och av allt att döma balanserade - bilder av dåtidens 
franska armé. Marcks von Würtemberg beskriver till exempel 1906 hur officerarna vid det 
140:e infanteriregementet i Grenoble varje dag tillbringade flera timmar i sin slitna, ostädade 
och kalla mäss ”pratande, läsande och cigarettrökande” med ytterkläderna på.57 Ett ständigt 
återkommande samtalsämne vid dessa tillfällen var hur illa man ansåg sig vara behandlad av 
politiker och journalister i efterdyningarna av Dreyfus-affären. När han däremot beskriver sitt  
 
 

                                                 
57 Trots att det handlar om enstaka vittnesmål stämmer intrycken ofta med historikernas beskrivning av 
situationen i den dåtida franska armén. I Clayton: L’Armée française (sid. 24) beskrivs t.ex. just de franska 
officersförläggningarna  som ”mediokra” i förhållande till sina brittiska (och kanske svenska?) motsvarigheter. 
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deltagande i en längre marsch i alperna tillsammans med ett jägarförband är han full av 
beundran. Les Chasseurs Alpins beskrivs som ”ståtligt folk”, och förbandet som en elit, som 
trots tunga packningar och långa dagsetapper under lång tid håller ett högt tempo - allt under 
bibehållande av såväl fasta rutiner som gott humör. Många av rapportskrivarna beskriver den 
noggranna och genomtänkta franska mobiliseringsplanläggningen, imponerande tekniska 
lösningar och de franska soldaternas tålmodighet, fältmässighet och goda humör. Å andra 
sidan framhålls den tidsödande interna administrationen samt stelbenthet i utbildningens 
genomförandet som brister i det franska systemet. En intressant detalj är att Liedholms 
rapport från 1910 ger ett mer positivt intryck av den franska armén än Marcks von 
Würtembergs från 1906. Det är naturligtvis svårt att avgöra om den bild vi får se är 
rättvisande, men resenärerna förefaller i alla fall generellt sträva efter att tillhandahålla såväl 
positiva som negativa intryck. Rapporternas budskap har visserligen inte varit föremål för 
någon systematisk undersökning i uppsatsen, men det intryck av professionalitet och 
objektivitet som ovan beskrivits motsägs inte vid läsningen.  
 
Efter en analys av reserapporternas innehåll kan man också dra indirekta slutsatser rörande de 
praktiska språkkunskaperna hos den svenska officerskåren. Allt originalmaterial som 
hemfördes - alltifrån blanketter, veckoprogram och mässmenyer till reglementen och 
regementsorder - var naturligtvis på franska. Det finns knappast heller någon anledning att tro 
att kommunikationen under besöken och resorna genomfördes på annat språk än franska – 
speciellt inte som många av resenärerna kommenterar sådant de hört franska soldater och 
officerare säga till varandra under lektioner och övningar. Den här gruppen av officerare - 
eller möjligen till och med officerskårens huvuddel - hade alltså sådana språkkunskaper att de 
inte bara kunde konversera med sina utländska kollegor utan dessutom avlyssna samtal på 
vardagsfranska eller läsa tekniska texter och reglementen. Ett häpnadsväckande exempel på 
det senare är artillerikaptenen Björnström som i sin rapport detaljrikt beskriver och 
kommenterar såväl fransk eldsignalering och sambandstabulatur som riktmedlens 
uppbyggnad och skjutreglernas tillämpning. Det kan i och för sig inte uteslutas att han 
tillhörde en begränsad grupp med ovanligt goda språkkunskaper. Vi kan knappast heller veta 
hur många av hans slutsatser som berodde på språkliga missuppfattningar. Oavsett detta 
imponerar ändå resultatet. Huruvida språkkunskaperna berodde på franskans dåtida ställning i 
svenska gymnasieskolor, på det faktum att svenska officerare valde att fördjupa sig i franska 
vid de militära skolorna, eller på den undersökta gruppens särskilda intresse för Frankrike har 
dock legat utanför den här undersökningens avgränsningar. 
 
Sammantaget talar alltså studieobjekten, de undersökta resenärerna samt rapporternas innehåll 
för att den svenska officerskåren - och dess ledning - bibehöll sin professionella objektivitet 
trots att man annars influerades av Tyskland. Resultatet gör också tydligt att den nu pågående 
internationaliseringen av den svenska försvarsmakten inte är ett unikt fenomen, snarare ett 
återvändande till ett tidigare normaltillstånd. Möjligen är det också så att dagens officerskår 
har något att lära av sina föregångare när det gäller att systematiskt och vidsynt studera den 
militära omvärlden. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Den mest självklara utvecklingslinjen vore att kombinera den här uppsatsens djupare 
genomgång av reserapporterna med Sandahls breda ansats. Detta skulle kunna genomföras 
genom en jämförelse av reserapporterna med såväl reseansökningarna i Utrikesdepartementets 
arkiv som brevväxlingen rörande de enskilda ansökningarna. På så vis skulle en mer komplett 
bild av de genomförda resorna erhållas. Ett annat utvecklingsspår vore att genom en analys av 
studieresorna till Tyskland jämföra studieobjekt och besökta förband i de bägge länderna. Om 
fortsatta undersökningar vidgades till att omfatta även resenärerna skulle en komplett 
undersökning med hjälp av rullor och vitsord av alla Frankrikeresenärer, inklusive deras 
kompletta karriärer, kunna användas för att bekräfta de ovan presenterade slutsatserna. Inte 
minst de i denna uppsats undersökta officerarnas eventuella kopplingar till Frankrike före 
1900 förtjänar att följas upp. 
 

Sammanfattning  
Av de 59 studieresor som har kunnat lokaliseras under arbetet med uppsatsen har 19 (eller 17 
om avgränsningarna strikt skall följas), alltså ungefär 30 % (28%), dokumenterats i 
reserapporter. Detta är något mer än det genomsnitt för andelen rapporterade resor som 
Sandahl uppger efter analys av resor till alla europeiska länder.58 Uppsatsen visar - genom 
analys av bland annat reserapporter och sammanställningar över utlandskommenderingar - att 
den svenska officerskåren i Frankrike studerade ett brett spektrum av ämnen samt 
dagsaktuella företeelser. Resultatet talar för att man bibehöll en professionellt objektiv 
inställning under den tyskinfluerade perioden före första världskriget. Utlandsresorna 
genomfördes efter - såvitt kan bedömas - en systematisk fördelning (eller beviljande) av 
ämnen och resmål. De officerare som undersökts (vilka enbart är de som efterlämnat 
reserapporter) innehade ofta kaptens grad, men tillhörde samtidigt en framträdande grupp av 
den svenska officerskåren. Detta visas av att ungefär hälften av dem sedermera blev antingen 
generaler eller överstar. 
 

                                                 
58 Sandahl sid. 49. 



  sida 34 (47) 

 

Bilaga 1: Sammanställning över undersökta reserapporter 
 
Tabell 1: Reserapporter i generalstabens öppna arkiv59 
År Resenär Resenärens 

grad och eget 
förband 

1. Förband eller verksamhet som besöktes eller följdes. 
2. Studieobjekt/syfte eller uppgift. Ev typ av studieresa. 
3.  Övrigt. 

1.Hänvisning 
Krigsarkivet 60 
2.Hänvisning till 
generalorder 

1902 
 
 
 

G.H.E Ståhl 
 
 

Löjtnant,  
Kgl Smålands 
husarregemente 

1.  5. Kyrassiärregementet.  
2. Syfte: Söka vinna kännedom om fransk kavalleri- 
utbildning och inom 3 månader rapportera enligt nedan: 

- Redogör för den enskild utbildning 
- Redogör för utbildningen i trupp 
- Hur ser man i det franska kavalleriet på strid till 

fots och hur utbildar man för detta? 
- Hur långt har införandet av maskingevär kommit  

hur  är materielen  och hur används den? 
- Hur är den franske kavalleriofficerens 

levnadsomständigheter? 
- I vad mån är det franska kavalleriet beridet på 

hästar fallna efter anglo-normandiska hingstar. 
Vilka egenskaper har dessa hästars egenskaper 
trupphästar? 

3. Speciella anvisningar: Uppträd som åskådare – för ej   
    trupp om franska myndigheter ej uttryckligen så  önskar. 

1. 200/E I b/vol 33 a 
2. Genorder 17/6 1902 nr 
770 och 25/7 1902 nr 924. 
 
 
 

1904 
(avsåg 
tjänst 
1903) 

K.A. 
Genberg 
 

Kapten, 
Kgl Hälsinge 
regemente 

1. Främst 27. Infanteriregementet (Dijon).  
2. Utbildning och utbildningsbetingelser, främst infanteriets. 
3. Ex. på behandlade frågor: Regementschefens betydelse ,    
    officerare – underofficerare - soldater , truppen-  
    utbildningstiden , förhållandet mellan befäl och soldater ,  
    disciplin, utbildningsplaner, övningar i förband och  
    enskild utbildning, fältarbeten, tillämpningsövningar,  
    taktikfältövninar, persedlar och utrustning.  

1. 200 E Ib/vol 33 a 
2. Hänvisning till  
generalorder order saknas i 
rapporten 
 

1904 
 

C.H.R Hjort.  Löjtnant, 
Kgl.Svea 
Trängkår 

1. Fäktskolan i Joinville 
2. Kommendering vid vilken följande frågor skall besvaras: 

- Hur bedrives utbildningen av de till skolan 
kommenderade eleverna (med avseende på deras 
användning som instruktörer i fäkttjänst)? 

- Finns någon skillnad i utbildning av officerare 
och underofficerare - och finner de som 
instruktörer vid armén olika användning  (främst 
avseende detaljutbildningen i fäktning)? 

- I vad mån kan den följda utbildningsmetoden 
finna tillämpning på svenska förhållanden? 

3. Författaren analyserar och bryter ned fråga 1: 
- Efter vilka grunder kommenderas elever till 

skolan? 
- Vilka är skolans metoder för utbildning av 

eleverna? 

1. 200, E I b, 34 a 
2. Generalorder 22/6 1903 
, nr 791 och 23/5 1903, nr 
700,   

1905-
1906 
 
 

Marcks von 
Würtemberg.  

Kapten ,  
Kgl Andra 
Livgrenadjär-
regementet. 
 
 

1. 140. Infanteriregementet (Grenoble) samt ett 
alpjägarförband.  
2. Rapport efter att under en sex månaders studieresa ha följt 
övningarna vid ovanstående förband. Instruktion från 
generalstaben: Studera utbildning i stort (vid ett 
infanteriregemente) och i detalj (vid ett kompani). Studera 
om tillstånd erhålls även sådana frågor rörande de franska 
alptrupperna som syntes förtjäna beaktande mht svenska 
förhållanden.  

1. 200 E I b, vol 36 
2. Generalorder 14/19 
1905 nr 1321. 

1906 K.A.O 
Sterner  

Kapten, 
Kgl Svea 
Trängkår  

1.  2 ieme escadron du train des equipages militaires, -  
motsvarande en svensk trängkår (Amiens).  
2. Rapport efter kommendering till ovanstående förband. 
Studieobjekt: Övningar och skolor, enskild utbildning, och 
utbildning i trupp, utbildning av officerare och under-
officerare (även utanför trängen), organisation, förbands-
övningar mm. 

1. 200, E I b, vol 37 
2. Generalorder 20/4 1906. 
 
 

                                                 
59 Krigsarkivet: Förteckning 200 (förutvarande generalstabens arkiv), öppna handlingar, reserapporter 
(Seriesignum E I b). 
60Fram till 1907  militärstatistiska avdelningen, därefter (fr.o.m. Adlerstråhles rapport) utrikesavdelningen. 
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Tabell 1. (forts.) 
År Resenär Resenärens 

grad och eget 
förband 

1. Förband eller verksamhet som besöktes eller följdes. 
2. Studieobjekt/syfte eller uppgift. Ev typ av studieresa. 
3. Övrigt. 

1.Hänvisning 
Krigsarkivet 61 
2.Hänvisning till 
generalorder 

1909 A.E.T. 
Adlerstråhle,  

Kapten,  
Kgl.  
Göta livgarde 

1.  65. Infanteriregementet (Nantes).  
2. Att följa övningarna under tre månader. Iakttagelserna 
skall framläggas vid föredrag 19/1 1910 inför 4.e armé- 
fördelningens officerare.  
3. Besökte även andra förband (3. Dragonregementet). Fick 
följa övningar och inspektioner.  

1. 200, EIb, vol 38 
2. Generalorder 284 1909 
 

1910-
1911 
 
 

C.G. Drake.  
 

Kapten, 
Kgl.  
Svea livgarde  
 
 

1.  60. Infanteriregementet.  
2. Ingen egentlig rapport – snarare en stor mängd lösa 
anteckningar rörande iakttagelser om till exempel övningar,  
marscher, utrustning, förläggning, vapenvård, 
skjututbildning, krigsspel och kulsprutor. Tonvikt på 
kulsprutor, ammunitionsfrågor samt frågor rörande 
mobilisering. Anteckningar på svenska och franska.  
Något officiellt syfte med resan framgår inte. 
3. Innehåller också en stor och synbarligen osorterad mängd 
originalmateriel såsom blanketter, dagsprogram, 
hemligstämplade mobiliseringshandlingar, instruktioner, 
förteckningar över fältbefästningar, dagorder, 
regementsorder (kompletta samlingar för hela perioden), 
tidningsurklipp och hela tidningar (militära och civila 
ämnen).  
 
Avser av allt att döma samma resa som nedan (ej tävlingen). 

1. 200, EI b, vol 39, 
2. Hänvisning till 
generalorder saknas 

1910-
1911 

C.G. Drake 
200 EI b, vol 
40 

- ” -  1. 60.Infanteriregementet samt 7. Armékårens höstmanöver. 
2. Ingen egentlig rapport – snarare lösa bilagor tillhörande 
samma resa som ovan. Dessa avhandlar bland annat 
förbandsorganisation, iakttagelser från krigsrätter, 
militärmusik, hälso- och sjukvårdsfrågor, fakta om 
territorialarmén, handlingar  om 260. reservregementet, ”det 
belgiska problemet” och frågor om mathållning. 
3. Även här ingår dessutom stora mängder originalmaterial 
såsom kartor, tidningsurklipp, franska originalhandlingar 
rörande fältlägret vid Valdahon 24/6 – 7/8 1911. (60. reg). 
samt flera olika originalblanketter – till exempel arbetsorder 
för kasernunderhåll. 

Här förvaras 
originalmateriel som av allt 
att döma hör till 
ovanstående resa 

1910 
 

A.F.D 
Liedholm 
 

Kapten,  
Kgl. 
Kronobergs 
regemente 

1. 129 infanteriregementet  (Le Havre). 
2. Under tre månader följa övningarna vid regementet samt 
därefter också följa regementets deltagande i årets 
höstmanövrer  (Picardie 4-18 september 1910). 
3. Bygger av allt att döma på en ansökan från honom själv. 
Har själv föreslagit som syfte med resan att studera av (två 
alternativ): 

1. Frågor rörande skjututbildning  (främst 
tillämpningsövningar och fältskjutningar) 
inklusive avståndsbedömning, målangivning mm.  
eller… 

2. Arbetet för utveckling av truppens fysiska kraft 
och motståndsförmåga, det vill säga gymnastik 
och idrott, marscher, utrustning, anstalter för 
truppen trevnad och fysiska vård. 

 
Rapporten innehåller iakttagelser avseende ovanstående samt 
iakttagelser från ovan nämnda höstmanövrer.  

1. 200, EI b, vol 40 
2. Generalorder 15/4 1910, 
nr 417. och generalorder 
14/9 19090 nr 999. 
 
 

1911 
 

C.G. Drake 
 
 

Kapten, 
Kgl.  
Svea livgarde 

1. De av Club Alpin Français den 10-14 februari anordnade 
skidtävlingarna i Le Lioran 
2. Företräda  den svenska armén vid  ovan nämnda tävlingar, 
bland annat för att studera deras genomförande och 
organisation. 
3. En diger rapport om tävlingarnas organisation 
genomförande. Dessutom bifogas originalhandlingar såsom 
program, broschyrer, order för tävlingarnas genomförande, 
foton , kartor och skisser samt ett franskt tack-brev för Kn 
Drake tjänst i tävlingsjuryn. 

1. 200 EIb , vol 40 
2. Generalorder 30/12 
1910 , nr 1400 
 

                                                 
61 Fram till 1907 militärstatistiska avdelningen, därefter (fr.o.m. Adlerstråhles rapport) utrikesavdelningen. 
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Tabell 1 (forts.) 
År Resenär Resenärens 

grad och eget 
förband 

1. Förband eller verksamhet som besöktes eller följdes. 
2. Studieobjekt/syfte eller uppgift. Ev typ av studieresa. 
3. Övrigt. 
 

1.Hänvisning 
Krigsarkivet 62 
2.Hänvisning till 
generalorder 

1911 C.A Evert 
 

Kapten,   
Kgl.  
Karlskrona  
grenadjär- 
regemente 

1.  27. Infanteriregementet. 
 
2. Rapport efter tjänst vid regementet. Tonvikt på 
mobilisering och kulsprutor. 
 
Avseende mobilisering berör rapporten bland annat 
mobiliseringsorganisation, mobiliseringsplanläggning, 
inskrivning av värnpliktiga, personalredovisning, mönstring, 
inskrivningsböcker, inryckning, utryckning, 
repetitionsövningar, utrustning, materiel och depåer. 
Dessutom berörs territorialarméns reserv, samt 27. 
infanteriregementets fredsorganisation  i en bilaga. 
 
När det gäller kulsprutor lämnas en detaljrik redogörelse för 
olika aspekter på detta vapen och dess utnyttjande: 
Kulsprutesektionens organisation, anvisningar för strid med 
kulsprutesektion (eldgivningssätt), kulsprutesektionens 
uppträdande och användning vid olika stridssätt, 
rekognoscering, sektionens utrustning, kuslprutesikten och 
annan materiel. Dessutom som bakgrund en redogörelse för 
kulsprutans införande i den franska armén, 
kulspruteförbandens organisations i freds- och 
krigsorganisation.  
 

1. 200 EIb vol 41a 
2. Hänvisning till 
generalorder saknas 

1911 G. 
Björnström 
 
 
 

Kapten, 
Kgl.  
Svea artilleri-
regemente  

1. Det franska fältartilleriet och främst dess uppträdande 
under större övningar. 
 
2. En väl strukturerad rapport som bland annat avhandlar 
historisk bakgrund, artilleriförbandens organisation, olika 
typer av artilleripjäser och annan artillerimateriel,  
artilleriammunition, det taktiska  utnytjandet av artilleriet,  
eldledning, och eldsignalering , artilleriförbandens 
utnyttjande och uppträdande vid olika stridssätt mm. 
 
Vissa tecken i rapporten tyder på att resan genomfördes på 
officiellt uppdrag- inte efter egen ansökan rån Björnström.  
 
3. Väl på plats i Frankrike fick Björnström avslag på sin 
tidigare beviljade ansökan om att få delta som elev vid 
fransk  officersutbildning. Resan genomfördes ändå men 
enbart i form av studiebesök, samtal med franska officerare 
samt följande av det årets höstmanövrer (vilket skedde 
genom att Björnström enligt egen utsago uppträdde som 
civil). Rapporten från övningarna är trots detta mycket 
initierad. 
 
Resan kombinerades med resa till Tyskland och Schweiz. 
 

1. 200, EI b, vol 41 a 
2. Generalorder 18/3 1911 
nr 261. 
 
 
 

 

                                                 
62 Fram till 1907  militärstatistiska avdelningen, därefter (fr.o.m. Adlerstråhles rapport) utrikesavdelningen. 
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Tabell 2: Reserapporter i generalstabens hemliga arkiv (samtliga i utrikesavdelningen)63 
År Resenär Resenärens grad och 

eget förband 
1. Förband eller verksamhet som besöktes eller 
följdes. 
2. Studieobjekt/syfte eller uppgift. Ev. typ av 
studieresa. 
3. Övrigt. 

1. Hänvisning  
2. Krigsarkivet 
Hänvisning till generalorder 

1914 E., M., H. 
Testrup 
 
 

Kapten,  
generalstabskåren 
 
 

1. Storbritannien och Frankrike, deras försvarsmakter 
samt stämningar hos opinionen i respektive land. 
 
2. Rapporten innehåller iakttagelser från en kurirresa 
till Storbritannien och Frankrike. Den innehåller bl.a. 
information om den franska arméns storlek, personal-
ersättningsväsendet, landstormen och territorialarmén, 
utrustning och materiel, försvaret av Paris samt det 
allmänna opinionsläget. 
 
Resan är ingen studieresa i egentlig bemärkelse utan 
en kurirresa (icke närmare specificerad) som 
genomfördes 10/9 – 9/10 1914. Av allt att döma var 
det Storbritannien – inte Frankrike - som var av 
primärt intresse för rapport-skrivaren. 
 
3. Rapportens källor utgörs av uppgifter i dagspressen, 
information som erhållits vid samtal med sårade 
soldater, officerare på klubbar etc. samt personliga 
observationer. Rapporten är ställd direkt till chefen för 
generalstaben. 
 

200, EI g, vol 48 
 
 

1914 H.R. 
Låftman 
 
 

Kn,  
generalstabskåren 
(placerad vid 
Lantförsvarets 
kommandoexpedition) 

1. Resa ”på särskilt uppdrag” till London och Paris. 
 
2. Studieobjekten är i huvudsak de samma som vid 
ovanstående resa (Testrup). Inte heller denna resa är en 
studieresa i egentlig bemärkelse. Resan genomfördes 
19/8 – 1/9 1914. 
 
3. Källorna för de uppgifter Låftman lämnar är av 
samma slag som i ovanstående rapport (Testrups). 
 

200, EI g , vol 48 
 
 

 

                                                 
63 Krigsarkivet: Förteckning 200 (förutvarande generalstabens arkiv), före detta hemliga handlingar, 
reserapporter (seriesignum EIg). 
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Tabell 3. Reserapporter i fortifikationens arkiv 64 
År Resenär Resenärens 

grad och eget 
förband 

1. Förband eller verksamhet som besöktes eller följdes. 
2. Studieobjekt eller uppgift. Ev typ av studieresa. 
3. Övrigt. 

1.Hänvisning 
Krigsarkivet 65 
2.Hänvisning till 
generalorder 

1902 
 
 

Lundquist 
…och…  
 
Josephson 

Kapten, 
fortifikationen 
 
Arkitekt 

1. Studieresa till byggnads- och konstruktionsfirmor (med 
försvarsanknytning) i Tyskland, Frankrike och Belgien. 
 
2. Syfte med besöket i Frankrike : Att ta kännedom om ett 
nytt system för att konstruktioner av järn och cement, 
”Système Hennebique” (armering av betong mm.) 
 

1. 43 A-B 
(uppslag 3 i pärmen) 

1904 Haverman Major,  
fortifikationen 
 
 

1. Studieresa till militära förband och anläggningar (samt 
försvarsindustrin) i Frankrike och Belgien. 
 
2. Studier av kasernetablissemang , ammunitionsförråd och 
andra förrådsbyggnader, intendenturbyggnader, 
militärsjukhus, befästningar (bl.a. batteriet vid Cap Ferral, 
och befästningsanläggningar i Belfort) samt 
försvarsindustrin (firma Nordenfeldt och Co). 
 
Att notera är att de önskade besöken vid 
befästningsanläggningar i huvudsak avslogs. 
 
3. Resan var av allt att döma officiell men referenser till 
instruktionen saknas. 
 

1. 43 A-B 
2. Generalorder 21/12 nr 
1624/1904 

1907-
1908 

Kullberg Kapten, 
fortifikationen 

1. Besök vid 7. ingenjörregementet  (Avignon), vid 
ingenjörtruppernas ballongbataljon (Versailles), signal-
bataljonen i Mont-Valerion samt vid signaltruppernas 
centrala materielförvaltning. 
 
2. Instruktion:  Inhämta kännedom om organisation, 
utrustning och taktisk användning avseende: 
 

- Provisoriska brobyggnader 
- Anordningar för belysning av stridsfält i mörker 
- Ballongväsendet 
- Fälttelegrafväsendet 

 
Resan genomfördes1/10 1907 --- 15/4 1908. 
 

1. 43 A-B, E7, alla 78 
2.Generalorder30/8. 844 

 
 

                                                 
64 Krigsarkivet: Förteckning 43A-B (förutvarande fortifikationens arkiv), reserapporter (seriesignum E7). 
65 Fram till 1907  militärstatistiska avdelningen, därefter (fr.o.m. Adlerstråhles rapport) utrikesavdelningen. 
 
,  
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Tabell 4. Reserapporter i artilleristabens arkiv66 
År Resenär Resenärens 

grad och eget 
förband 

1. Förband eller verksamhet som besöktes eller följdes 
2. Studieobjekt/syfte eller uppgift. Ev typ av studieresa 
3. Övrigt 

1.Hänvisning 
Krigsarkivet 67 
2.Hänvisning till 
generalorder 

1901 
 

Geijer,  
 
 
 
 
von Mentzer 

Överste, chef 
för Kgl. Svea 
artilleri-
regemente 
 
Löjtnant,  
Kgl. andra Göta 
(=Smålands) 
Artilleri-
regemente (och 
artilleristabs-
officer) 

1. Fransk försvarsindustri, firma Schneider och Co. 
 
2. Besök (efter inbjudan) till uppvisningsskjutning på 
skjutfält vid Harfleur (Le Havre). 
 
Skjutförsök genomfördes med följande materiel: 
7,5 cm fältkanon 
10,5 cm fälthaubits 
12 cm fälthaubits 
12 cm belägringskanon 
 
3. Resan kombinerades med besök hos firma Krupp i Essen, 
Tyskland. Resenärernas intryck: Goda skjutresultat, bra 
pjäsmateriel! 
 

1. 37-42, EII, vol, 18 
2. Generalorder 8 mars 
1901 

1902 
 
 

B. von 
Matern  

Kapten,  
Kgl Göta 
artilleri-
regemente 

1. Fransk försvarsindustri (firmorna Schneider och Co samt  
     Nordenfeldt) samt diverse franska förband  
     (”officerskasinon och kaserner”). 
 
2. ”På den tjänstledighet som utan ansökan tilldelats mig…”  
   i syfte att utröna ”fältkanonsfrågans ställning i Europa”  
    (t.ex.  frågan om kanoner skall ha sköldar eller ej). 
    Resan förefaller ha skett på eget initiativ men syftet och  
     mottagandet hos förband och industrier tyder på    
     motsatsen. Förtroenden mottagna ”på hedersord.” 
 
    Resan kombinerades med resa till Tyskland. 
 
3. von Materns budskap: Den svenska artilleristabens     
    nuvarande syn på artilleriets utveckling  bör omprövas. 
 

1. 37-42, EII, vol 19 
2. Saknas 

1910 
 
 

Ljungberg Kapten,  
Kgl. Göta 
artilleri-
regemente 

1.  Franska fördelningsövningar i Picardie (Grandvilliers),  
 
2.  Besöket vid övningarna ingående i   
     ”utlandskommendering” . Syftet inte närmare preciserat.  
     Ljungberg beskriver vitt skilda ämnen, bl.a. kårartilleri,  
     trådlös telegrafi, kulsprutor, ballonger, stridsdomartjänst. 
     Resan genomfördes 12/9 --- 18/9 1910. 
 

1. 37-42, EII, vol 27 
2. Generalorder nr 991, 12  
    September 1910 

1911 
 
 

Björnström Kapten, 
Kgl.  
Svea artilleri-
regemente  

Anm. Rapporten avser samma resa som återfinns i 
generalstabens arkiv. Se tabell 1. 

1. 37-42, EII,  vol 28 
2. Generalorder  nr. 261, 
18 mars 1911.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Krigsarkivet: Förteckning 37- 42 (förutvarande artilleristabens arkiv), reserapporter (seriesignum E2). 
67 Fram till 1907  militärstatistiska avdelningen, därefter (fr.o.m. Adlerstråhles rapport) utrikesavdelningen. 
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Bilaga 2: Sammanställning över kommenderingar  
Tabell 1: Sammanställning av ”Utrikes kommenderingar till Frankrike 1900 – 1910”. 68 
År Resenär Grad och förband Besökt förband/verksamhet samt tid/tidpunkt Reglerat i  
1900 Dunér Överfältläkare Deltagit i kongress i Paris Anges ej 
 Hoeffner A8, grad anges ej 2 -1 månad. Generalorder 265/1900 

Generalorder 722/1900 
 Kinell Anges ej Anges ej Generalorder 335/1900 
 Okänd fortoff Fortifikationen ”Två ggr till Frankrike” Generalorder 794/1900 
 Unander Löjtnant, I 20 ”Tjänstgöra vid franskt infanteriregemente Generalorder 1590/1900 
     
1901 Hjalmarsson Löjtnant, I 24 1/2 --- 31/ 7 samt 1/8 ---15/9 Generalorder 122/01 samt 

681/1901 
 Tersmeden Löjtnant, I 18 Tjänstgöra vid fäktskola , en årskurs Generalorder 1124/1901 
 Unander Löjtnant, I 20 Alger, 1/11 ---31/3 Generalorder 895/1901 
     
1902 Werner Löjtnant, A1 1/3 ---31/10 Generalorder 193/1902 
 Stål Löjtnant. K4 1/11 --- hösten 1903 Generalorder 770/1902 
 Genberg Löjtnant, I14 9 månader Generalorder 808/1902 
     
1903 Hjort Löjtnant, T1 Sex månader Generalorder 700/1903 och 

791/1903 
 Von Essen Löjtnant, K1 1 år Generalorder 930/1903 
 Genzell, 

Hammarsköld 
Kapten, A6 
Löjtnant, A1 

”Besiktningsresa” Generalorder 74/1903 

 Goldkuhl, 
Wennerström 

Löjtnant, A6 
Underlöjtnant, A2 

- ” -  Generalorder 333/1903 

     
1904 Haverman Major, fortifikationen Frankrike och Belgien, 4 månader Generalorder 1620/1903, 

108/1904 
 Lothinigius Löjtnant, A5 6 månader Generalorder 1199/1903 
 Fristedt Bataljonsläkare, I2 Frankrike och England, 2 månader Generalorder 969/1903 
     
1905 Zetterberg Löjtnant, I 26 4/2 --- 31/5 Anges ej 
 Marcks von 

Würtemberg 
Kapten, I4 Anges ej Generalorder 1321/1905 

     
1906 Dahlheim Bataljonsläkare, A1 mars Generalorder 151/1906 
 Sterner Kapten, T1 30/5---30/8 Generalorder 454/1906 
     
1907 Stiernstedt Major. I8 15/5---15/8 Generalorder 383/1907 
 Grunditz Löjtnant, K3 1 år Generalorder 383/1907 
 Melin Kapten , I 15 1/10---31/3 Generalorder 586/1907 
 Lewenhaupt Löjtnant, K2 1 år Generalorder 586/1907 
 Kullberg Kapten, Fort 1/10---31/3 Generalorder 844/1907 
 Cnattingius Löjtnant, I8 15/10---?/8 Generalorder 844/1907 
     
1908 ---    
     
1909 Ewert Kapten ,I7 1/1---31/10 Anges ej 
 Adlerstråhle Kapten, T2 1/6---30/8 Generalorder 470/1909 
     
1910 Borell Löjtnant, I 27 15/10---15/8 Generalorder 762/1909 
 Cronstedt Löjtnant, K1 Saumur (ridskolan?) Generalorder 5/1910 
 Liedholm Kapten, I11 1/6---1/9 Generalorder 417/1910 
 Follin Löjtnant, K5 Saumur, 1 år Generalorder 477/1910 
 Netzler Fördelningsläkare,  

V.Arméfördelningen 
Frankrike och England 
”ungefär två månader” 

Generalorder 494/1910 

 Drake Kapten, I1 20/6---31/8 Generalorder 627/1910 
 Ljungberg Kapten, A2 3/9---24/9 Generalorder 991/1910 

 
 

                                                 
68 Samtliga ur Krigsarkivet, volym 29-30a (förutvarande Lantförsvarets kommandoexpeditions arkiv), serie FV 
”Dossierer omfattande ett flertal mindre ärenden 1858-1926” , dossier benämnd ”Utrikes kommenderingar under 
tiden 1895 – 1912.” Enligt text på kartongen ”Äldre handlingar förvarade hos statsrådets adjutant”. 
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Tabell 2: Sammanställning av ”Utrikes kommenderingar till Frankrike 1910 – 1912”. 69 
År Resenär Resenärens grad och 

eget förband 
Besökt förband/verksamhet samt tid/tidpunkt 
(Frankrike om ej annat anges) 

Hänvisning till 
generalorder (samma år 
som resan om ej annat 
anges) 

1911 Ek Kapten, I3 ½--- augusti Generalorder 1027/1910 
 Drake Kapten, T1 1/11 1910---30/11 1911 Generalorder 627/1911 
 Follin Löjtnant, K5 Saumur, 1/10 1910---30/9 1911 Generalorder 477/1910 
 Cronstedt Löjtnant, K1 Saumur, 1/10 1910 ---30/9 1911 Generalorder 5/1910 
 Hamilton Fortifikationen 20/2---20/4 resp. 20/4---19/6 Generalorder 111/1911 

respektive 354/1911 
 Björnström Kapten, A1 Frankrike och Schweiz 

¼---”omkring sex mån” resp 1/6---1/8 
Generalorder 261 /1911 
respektive 529/1911 

 Von Rosen Överstelöjtnant , K1 ”Juli, augusti och september” Generalorder 540/1911 
 Ekström Löjtnant, T3 25/10 1910---15/8 1911 

Joinville-Le-Pont 
Generalorder 722/1911 

     
1912 Widforss Löjtnant, T3 25/10 1912---18/4 1913 Generalorder 697/1912 

 
Tabell 3: Utdrag över förteckning över kavalleriofficerare som varit kommenderade till 
utländska ridinstitut70 
År Resenär Resenärens grad och 

eget förband 
Ridskola i Frankrike Hänvisning till 

generalorder (samma år 
som resan om ej annat 
anges) 

1904 Von Essen K1 Saumur Anges ej 
1905-
1906 

Von Rosen K2 Saumur Anges ej 

1907-
1908 

Lewenhaupt K2 Saumur Anges ej 

1907-
1908 

Cronstedt, 
C.F.W 

K3 Saumur Anges ej 

1910-
1911 

Cronstedt, A., 
W. 

K1 Saumur Anges ej 

1910-
1911 

Follin K5 Saumur Anges ej 

 

                                                 
69 Samtliga ur Krigsarkivet, volym 29-30a. (förutvarande Lantförsvarets kommandoexpeditions arkiv), serie FV 
”Dossierer omfattande ett flertal mindre ärenden 1858-1926”, dossier benämnd ”Utrikes kommenderingar under 
tiden 1895 – 1912.” 
70 Ibid., volym 29-30a. (förutvarande Lantförsvarets kommandoexpeditions arkiv), serie FV ”Dossierer 
omfattande ett flertal mindre ärenden 1875-1937.” 
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Tabell 4. Översikt av kommenderingar till Frankrike hämtade från ”Grafisk framställning av 
kommenderingar utomlands 1904-1913 (sic)”71 
År Resenär Resenärens grad och 

eget förband 
Tid Kommentar 

1905 Zetterberg I 26 Fyra månader  
1905-1906 Marcks von 

Würtemberg 
Infanteriet72 Åtta månader  

1905-1906 von Rosen K2 Elva månader  
1906 Dahlheim Läkare Två månader  
1906 Sterner T1 Fem månader  
1907 Stiernstedt I8 Fyra månader  
1907-08 Cronstedt K3 Tolv måader  
1907-08 Lewenhaupt K2 Tolv månader  
1907-08 Melin I 15 Sju månader  
1907-08 Kullberg Fortifikationen Sju månader  
1907-08 Cnattingius Infanteriet Elva månader  
1909 Adlerstråhle I2 Fyra månader  
1909-1910 Ewert I 7 Tolv månader  
1909-1910 Borell I 27 Elva månader  
1910 Liedholm  I 11 Tre månader  
1910 Netzler Läkare Två månader  
1910 Ljungberg  A2 Två månader  
1910-1911 Drake I 1 Elva månader  
1910-1911 Cronstedt K 1 Tolv månader  
1910-1911 Follin K 5 Tolv månader  
1911 Björnström A1 Sex månader  
1911 Hamilton Fortifikationen Fem månader  
1911 von Rosen K1  Tre månader  
1911 Ek I3 Sju månader  
1911-1912 Ekström  T3 Elva månader  
1912-1913 Widforss T5 Sex månader  
1913 Linden K1 En månad  
1913 Lewenhaupt K1 Tolv månader  
1913-1914 Pfeiff I2 Tolv månader  
1914 Rosencrantz K6 En månad  
1914-1915 Palmberg K5 Tio månader Påbörjas efter krigsutbrottet 

 

                                                 
71 Samtliga ur Krigsarkivet, volym 29-30a. Lantförsvarets kommandoexpedition, serie FV ”Dossierer 
omfattande ett flertal mindre ärenden 1875-1937.” 
72 I de fall där enbart truppslag anges – inte regemente – speglar detta enbart hur förhållandena anges i källan.   
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Bilaga 3: Rapportskrivarnas födelseår och fortsatta karriär 
 
Tabell 1. Adlerstråhle - Kullberg 
Resenär Född Grad och förband då resan genomfördes Grad vid den militära karriärens slut73 
Adlerstråhle, Adolf Einar 
Theodor.74  

1864 Kapten,  
Kgl. Göta livgarde. 

(Genomgången krigshögskola). 
Riddare av franska hederslegionen. 
Major vid regementet 1913. 

Björnström, Gustaf.75 
 

1867 Kapten, 
Kgl. Svea artilleriregemente  

(Genomgången högre kurs vid Artilleri- och  
  ingenjörhögkolan). 
Överste 1922 (ej regementschef - troligen utnämnd vid 
pensionsavgång). 

Drake, Carl Gustaf.76 
 
 

1867 Kapten, 
Kgl. Svea livgarde  

Överstelöjtnant 1922 (sedermera i Kgl. Vaxholms  
  grenadjärregementes reserv). 
Rullföringsofficer i Stockholms inskrivningsområde  
   1926. 

Evert (eller Ewert), Carl 
Axel.77 
 

1872 
eller 
1879 

Kapten,   
Kgl. Karlskrona  grenadjärregemente 

(Genomgången krigshögskola). 
Riddare av franska hederslegionen. 
Överstelöjtnant 1923. 

Geijer, Salomon Gottschalk  
Alfons.78 
 

1850 Överste,  
chef för Kgl. Svea artilleriregemente 

(Genomgången större/högre kurs vid Artilleri-och   
  ingenjörhögskolan?). 
Artilleristabsofficer. 
Överste 1895 
Chef för i tur och ordning Andra Göta (Smålands)   
  artilleriregemente och Första Svea artilleriregemente   
  (1895-1898 respektive 1898-1902). 
Generalmajor, generalfälttygmästare 79och inspektör för  
  artilleriet 1902. 

Genberg, Karl Arvid.80 
 

1867 Kapten, 
Kgl Hälsinge regemente 

(Genomgången krigshögskola). 
Officer av franska hederslegionen. 
Överste i reserven 1923 (ej regementschef – troligen 
utnämnd vid pensionsavgång).  
Registrator vid Lantförsvarets kommandoexp. 1922. 
Suppleant i Kgl. Arméns pensionskassa 1923. 
Redogörare vid Kgl. Gymnastiska centralinstitutets  
  direktion 1924. 

Haverman, Oscar Fredrik81 
 

1853 Major,  
Fortifikationen 

Överstelöjtnant i fortifikationen 1908, pensionsavgången  
  någon gång mellan 1910 och 1915. 
Rullföringsofficer i Skaraborgs inskrivningsområde 1912. 

Hjort, Carl Hjalmar  
Reinhold.82 
 

1875 Löjtnant, 
Kgl.Svea trängkår 

Kapten vid kåren 1911. 
Redogörare i direktionen för Kungliga Gymnastiska   
  centralinstitutet  1906. 

Kullberg, Olof.83 
 

1859 Kapten,  
Fortifikationen 

Riddare av Franska Hederslegionen. 
Överstelöjtnant i fortifikationen 1911. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Samt även befattning i de fall denna kunnat utläsas och är av särskilt intresse. 
74 Svenska arméns rulla, 1926 års upplaga. 
75 Svenska arméns rulla, 1923 och 1926 års upplaga. 
76 Svenska arméns rulla, 1923 års upplaga. 
77 Svenska arméns rulla, 1923 och 1928 års upplaga. Efternamnets stavning varierar (i samma rulla), 
födelsedatum varierar mellan rullorna men uppgifterna i övrigt stämmer. 
78 Svensk uppslagsbok, 1936 års upplaga (band 11) och Kjellander, R. sid. 80. Märkligt nog varierar födelseåret 
beroende på vilken källa som utnyttjas. 
79 Jämför generaldirektör för Försvarets materielverk. 
80 Svenska arméns rulla, 1921, 1923 och 1926 års upplaga. 
81 Svenska arméns rulla, 1910 och 1915 års upplaga. 
82 Svenska arméns rulla, 1921 års upplaga. 
83 Svenska arméns rulla, 1915 års upplaga. 
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Tabell 2. Liedholm - Testrup 
Resenär Född Grad och förband då resan genomfördes Grad vid den militära karriärens slut84 
Liedholm, Anders Fredrik 
David.85 

1861 Kapten,  
Kgl. Kronobergs regemente 

Major vid regementet 1910. 

Ljungberg, Erik Erland.86 1873 Kapten,  
Kgl. Göta Artilleriregemente 

(Genomgången högre kurs vid Artilleri- och  
  Ingenjörhögskolan). 
Artilleristabsofficer. 
Militärattaché i Paris 1918-1924. 
Officer av Franska Hederslegionen. 
Överste 1928 (ej regementschef). 

Lundquist, Carl Leonard.87  
 
 

1856 Kn,  
Fortifikationen 

Överste i fortifikationens 1914 (Ej regementschef –  
  troligen utnämnd vid pensionsavgång). 
Chef för Fort.departementets nybyggnadsbyrå 1915. 

Låftman, Herman Richard.88 1877 Kapten, 
Generalstaben, Lantförsvarets kommandoexp. 
(ursprungligen Kgl. Hallands regemente) 

(Genomgången krigshögskola). 
Generalstabsofficer. 
Militärattaché i Berlin 1919. 
Överste 1926. 
Chef för Kgl. Södermanlands regemente 1926. 
Studerade tyska förband vid östfronten 1914-1916. 

Marcks von Würtemberg, 
Robert Olof.89 

1868 Kapten ,  
Kgl. Andra Livgrenadjärregementet. 

(Genomgången krigshögskola). 
Generalstabsofficer. 
Riddare av franska hederslegionen. 
Överste 1914. 
Chef för Kgl Norra Skånska Infanteriregementet  
  1914-1916. 
Chef 2. infanteribrigaden 1917-1926. 

von Matern, Bror Jacob 
Hugo.90  

1858 Kapten,  
Kgl. Göta Artilleriregemente 

Utexaminerad vid Kgl. Tekniska Högskolan 1879. 
Kapten 1896. 
Batterichef vid Kgl. Göta artilleriregemente 1902-1906. 

von Mentzer, Johan Otto 
Leonard.91 

1868 Löjtnant,  
Kgl. andra Göta (=Smålands) 
artilleriregemente och artilleristaben 

(Genomgången s.k. större kurs vid Artilleri-och  
ingenjörhögskolan - motsvarar det som senare benämns 
högre kursen).  
Artilleristabsofficer. 
Kapten 1902. 
Batterichef vid Kgl. Göta artilleriregemente 1905-1906. 

Sterner, Karl August 
Olsson.92 

1856 Kapten, 
Kgl. Svea trängkår  

(Genomgått krigshögskola? Troligen inte). 
Chef för Kgl. Östgöta trängkår 1907-1917. 
Överste 1916. 

Ståhl, Georg Henrik 
Emanuel93 
 

1868 Löjtnant,  
Kgl. Smålands husarregemente 
 

(Genomgången krigshögskola). 
Generalstabsofficer. 
Riddare av franska hederslegionen. 
Överste 1917. 
Chef Norrlands dragonregemente 1917-1919. 

Testrup, Erik Mathias 
Hjalmar. 94 

1878 Kapten, 
generalstaben  

(Genomgången krigshögskola). 
Generalstabsofficer. 
Överste 1926. 
Chef Kgl. Norra Skånska infanteriregementet 1926. 
Generalmajor 1934. 
Chef för Östra Arméfördelningen 1936. 
Militärbefälhavare IV Militärområdet 1942 
Generallöjtnant 1943 

                                                 
84 Samt även befattning i de fall denna kunnat utläsas och är av särskilt intresse. 
85 Svenska arméns rulla, 1921 års upplaga. 
86 Centerwall, W. et al. (1962), Kungl. Göta Artilleriregemente II: Regementets personhistoria 1794-1962, det 
motoriserade regementet 1951-1962. Uppsala: Regementets historiekommité (sid 195). Förutom denna även 
Svenska arméns rulla, 1928 års upplaga. 
87 Svenska arméns rulla, 1915 års upplaga. 
88 Carlsson, E., Hägge, E., Jönsson, H., Mentzer C. von, Nilsson T. (1974), Kungl. Hallands Regemente 1902-
1974: Biografiska uppgifter. Halmstad: Regementets historiekommité (sid. 20) samt Kjellander, R., sid. 137. 
89 Svenska arméns rulla, 1923 års upplaga samt Kjellander, R. sid. 141. 
90 Centerwall, W. et al. (1962), Kungl. Göta Artilleriregemente II: Regementets personhistoria 1794-1962, det 
motoriserade regementet 1951-1962. Uppsala: Regementets historiekommité. Se sid. 185. 
91 Ibid., se sid. 190. 
92 Kjellander, Bo (1987), Med sabel och ritstift: CP Groth och hans bilder från officersliv m/ä vid Östgöta 
Trängkår 1907-1923. Stockholm: Probus förlag (hädanefter Kjellander, B.) samt Kjellander, R., sid. 205. 
93 Kjellander, R., sid. 210. 
94 Svensk uppslagsbok, 1936 års upplaga (band 27), Svenska Arméns rulla, 1921 års utgåva samt Kjellander, R., 
sid. 217. 
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Källor 
 
Krigsarkivet: Förteckning 200 (förutvarande generalstabens arkiv), öppna handlingar, 
reserapporter (seriesignum E I b). 
 
Krigsarkivet: Förteckning 200 (förutvarande generalstabens arkiv), före detta hemliga 
handlingar, reserapporter (seriesignum EIg). 
 
Krigsarkivet: Förteckning 43A-B (förutvarande fortifikationens arkiv), reserapporter 
(seriesignum E7). 
 
Krigsarkivet: Förteckning 37- 42 (förutvarande artilleristabens arkiv), reserapporter, 
(seriesignum E2). 
 
Krigsarkivet: Förteckning 29-30a (förutvarande Lantförsvarets kommandoexpeditions arkiv), 
serie FV ”Dossierer omfattande ett flertal mindre ärenden 1875-1937.” 
 
Krigsarkivet: Förteckning 29-30a. (förutvarande Lantförsvarets kommandoexpeditions arkiv), 
serie FV ”Dossierer omfattande ett flertal mindre ärenden 1858-1926.” 
 
Svenska arméns rulla, följande årgångar: 1910, 1915, 1921, 1923, 1926, 1928. 
Stockholm: Kungl. Boktryckeriet Nordstedt och söner (för 1910, 1915, 1921, 1923 års 
utgåvor) eller Stockholm: Svenska underofficersförbundet och Ivan Hæggströms boktryckeri 
A.B. (för 1926, 1928 års utgåvor). 
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