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Segrare och förlorare vid Shiloh 
Åke Sandström

Under två dagar i april 1862 stod det första riktigt blodiga slaget i det amer ikan-
ska inbördeskriget mellan unionen och konfederationen, d v s mellan nord- 
och sydstaterna. I denna essä kommer jag att ta upp några aspekter på den 
minnespark som byggts upp på det gamla slagfältet. Jag kommer att efter en 
kortfattat beskrivning av slaget och dess bakgrund undersöka hur segrare och 
besegrade framställs, ställt i relation till den försoningspolitik som eftersträvades 
efter freden 1865.

De engelska kolonierna i östra delarna av Nordamerika började tidigt att glida 
isär i en nordlig och sydlig del. Ekonomiska orsaker brukar lyftas fram som den 
viktigaste förklaringen till detta: i de södra kolonierna började en plantageekonomi 
att få fäste redan under 1600-talet, medan de norra delarna utvecklade industrier, 
finans- och handelsverksamhet.1 Mot 1800-talets mitt hade bomullsproduktionen i 
söder ökat kraftigt för att förse Europas men också New Englands textilindustrier 
med råvara. Samtidigt stod de norra delstaternas industrier inför samma 
industriella genombrott som Sverige skulle få uppleva från 1870-talet, med 
en genomgripande mekanisering av lantbruket och en kraftig ökning av 
industriproduktionen.

Produktionen på söderns plantager drevs så gott som uteslutande av svarta 
slavar. Slaveriet var en produktionsform som i övriga delar av västvärlden 
var på utdöende. I Storbritannien hade slaveriet avskaffats på 1830-talet. 
Slaveriet var dock djupt rotat i södern och sågs där som en förutsättning för den 
arbetsintensiva bomullsodlingen, men också som en värdemätare på socialt 
och ekonomiskt välstånd, inte olikt förhållandena under den form av slaveri 
som i Ryssland gick under benämningen livegenskap. Även om det bara var en 
minoritet av de vita hushållen i den amerikanska södern som hade slavar, så 
var det bland många vita ett mål att en dag få råd med egen slavarbetskraft, till 
lantarbete eller för hushållet.

Slaveriet blev ett problem när USA expanderade västerut och nya territorier 
omvandlades till delstater i unionen. Om dessa skulle ha rätt att bli så kallade 
slavstater eller om de likt de nordliga delstaterna skulle betraktas som fria stater, 
med förbud mot slaveri, var ett återkommande konfliktämne. Dessa konflikter 
löstes med olika kompromisser under 1800-talets första hälft, men inte på sådant 

1 För den som vill få en lättillgänglig översikt över de ekonomiska faktorerna bakom 
splittringen mellan nord och syd före inbördeskriget utbrott kan med fördel läsa Dillard, 
Dudley, Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia, LiberLäromedel, 
Lund, Flera upplagor.



Gotland University Press 8

60

sätt att de kom att utgöra stabila riktlinjer för framtiden. När Abraham Lincoln, 
en relativt okänd politiker för det några år gamla republikanska partiet, vann 
presidentvalet 1860 fruktade södern att slaveriet som institution var i fara och 
flera delstater trädde ur unionen. Lincoln ville till varje pris hålla samman unionen 
och situationen drevs under våren 1861 mot en väpnad konfrontation mellan de 
stater som var kvar i unionen och rebellerna i söder.

Den första större militära konfrontationen mellan unionssidan och kon feder-
ationen i amerikanska inbördeskriget var ett fältslag inte långt från huvudstaden 
Washington.2 Slaget har gått till eftervärlden som det första slaget vid Manassas 
eller Bull Run. Liksom de flesta andra slag under detta krig finns två namn på 
denna drabbning eftersom nord och syd tillämpade olika namngivningspraxis. 
Båda sidor gick till strid förvissade om att det skulle bli en lättköpt seger. Från 
Washington körde invånarna ut i vagnar för att försedda med picknickkorgar 
beskåda hur rebellerna skulle besegras. Till de samlade civilisternas fasa 
utvecklades slaget i en helt annan riktning: unionstrupperna jagades av fältet 
och sammanblandade med panikslagna åskådare packades vägarna igen och 
förvandlade vad som kunde ha blivit ett ordnat återtåg till vild flykt.

Manassas utgjorde ett första uppvaknande för båda sidor. På unionssidan 
började man misstänka att segern möjligen kunde komma att dröja ytterligare 
ett antal veckor eller månader. Inom konfederationen ansåg man det bekräftat 
att de veka soldaterna från de urbaniserade norra staterna inte dög till krig och 
att en seger nu snabbt ryckte närmare. Kriget kom nu att delas upp på de två 
huvudsakliga stridsområden som skulle komma att bestå under resten av kriget: 
det västra och det östra. Med det östra avsågs framförallt striderna i Virginia 
och Maryland, där de båda huvudstäderna Washington och Richmond befann 
sig på bara ca 15 mils avstånd från varandra. Det västra kom framförallt att 
handla om Mississippidalen och nordsidans försök att dels komma åt denna 
kommunikationsled för transporter ned till Mexikanska golfen, men också 
strävan att klyva konfederationen på mitten. En nyckelperson i de tidiga striderna 
kring Mississippi var Ulysses S. Grant. Genom en kombinerad operation 
mellan flotta och armé intogs de båda knutpunkterna Fort Donelson och Fort 
Henry i Tennessee under den tidiga våren 1862. Den fortsatta operationen 
syftade till att fortsätta stöta söderut längs Mississippi för att erövra Corinth, 
Mississippi, en knutpunkt för väg- och järnvägstransporter. För sydsidan var 
detta ingen hemlighet och i Corinth befann sig sydstaternas store hjälte general 
Albert Sidney Johnston och segraren från Bull Run, den kreolske generalen 
Beauregard. Grants Army of the Tennessee slog läger vid Pittsburg Landing i 
Tennesseefloden på sin väg mot Corinth, inte långt från en enkel liten träkyrka 
vid namn Shiloh. Namnet hade tagits ur Bibeln och betyder ”Fridens plats”. Där 
skulle man vänta in förstärkningar norrifrån för att sedan fortsätta offensiven mot 
Corinth tre mil längre söderut.

2 Det finns flera utmärkta översikter över det amerikanska inbördeskriget. Min favorit är 
Catton, Bruce, The centennial history of the Civil war i tre volymer från 1960-talet. En 
kortfattat översikt på svenska är Rystad, Göran, Den bittra fejden: nordamerikanska 
inbördeskriget 1861–1865, [Ny, omarb. och utvidgad utg.], Historiska media, Lund, 2000.
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General Johnston och Beauregard i Corinth beslutade att inte vänta på anfallet 
utan istället själva gå till offensiven. Efter en besvärlig uppmarsch med Army 
of Mississippi på leriga vägar gick man till storskaligt anfall mot de intet ont 
anande unionstrupperna. Den taktiska planeringen gick ut på att anfallets 
fulla tyngd skulle träffa unionsarméns vänstra flygel för att slå in en kil mellan 
Tennesseefloden och fienden. Därefter skulle en inringning och i bästa fall ett 
fullständigt nedgörande av nordsidans armé ske.

Anfallet drog igång i gryningen den 6 april 1862, vilket var tre dagar efter 
planeringen. Förseningen hade orsakats av ett mycket regnigt väder och en 
överoptimistisk plan som förutsatte en förflyttning på över tre mil av 40 000 man 
på två leriga skogsvägar. För många av männen tog maten slut och natten till 
6 april fick de lägga sig hungriga i de två stridslinjer som formerades någon 
kilometer från unionssoldaterna. Otroligt nog hade uppmarschen inte upptäckts.

Nordsidan var som bäst upptagna med att äta frukost, något som i praktiken kom 
att bromsa offensiven eftersom de otränade men också hungriga soldaterna 
från syd inte kunde motstå att plundra unionssidans läger. Många år senare 
berättar kompanichefen för I-kompaniet ur andra Texasregementet, hur han 
då de anföll genom ett läger som tillhörde ett kompani från Illinois snappade åt 
sig en stekpanna med kött från en lägereld och åt samtidigt som han jagade 
unionssoldaterna på flykten.3

Istället att låta huvuddelen av anfallet gå mot Grants vänstra flygel kom de 
hårdaste striderna att stå i slagfältets centrala delar med mycket stora förluster 
på båda sidor. Efter ett blodigt stångande tvingade sig sydsidan igenom unionens 
försvarslinjer och när skymningen föll var Grant i praktiken inringad i ett begränsat 
område omkring flodhamnen vid Pittsburg Landing. Området vid floden fylldes 
snart av skräckslagna unionssoldater från upplösta kompanier och brigader. De 
officerare som inte själva tillhörde de demoraliserade försökte med alla medel få 
soldaterna att återvända till striden. Mer eller mindre lyckade övertalningsförsök 
gjordes, till de senare hör kanske general Grants försök att med det egna 
kavalleriet skrämma männen tillbaka till stridslinjen. Efter att ha flytt framför de 
anstormande hästarna sökte de snabbt skydd i strandkanten igen, förmodligen 
inte i mer stridbart skick än tidigare.4

När striderna avstannade för dagen var sydsidan förvissad om att resten bara 
handlade om att fullfölja den gångna dagens framgång. Under kvällen och natten 
anlände dock stridsvana och utvilade förstärkningar till Grant, och när gryningen 
kom 7 april gick dessa till motoffensiv och tvingade den nu utmattade sydarmén 
tillbaka till Corinth. När röken lagt sig över slagfältet kunde det konstateras att 
unionen och konfederationen under detta enda slag hade förlorat fler soldater 
än vad USA gjort under alla tidigare krig sammantagna. Över tjugotusen döda 
och sårade löd förlustsiffran, ungefär lika många på båda sidor. I det allt varmare 
vårvädret fick de stupade begravas där de hade fallit. De egna soldaternas 

3 Chance, Joseph E., The Second Texas Infantry: from Shiloh to Vicksburg. Eakin Press, 
Austin 1984, s. 27.

4 Daniel, Larry J., Shiloh: the battle that changed the Civil War, New York 1997, s. 246.
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gravar markerades i den mån det var möjligt med enkla trälappar med namn 
på. Förlorarna skyfflades ned i omärkta massgravar. Shiloh blev en chock för 
allmänheten på båda sidor när listorna över stupade började anslås. Slaget 
medförde att nordsidans offensiv kunde fortsätta söderut och inom kort var 
konfederationen kluven i två delar i och med erövringen av Corinth, Vicksburg 
och New Orleans.

Kriget kom att fortsätta i ytterligare tre år och det blev allt mer brutalt. Flera slag 
skulle följa som blev både blodigare och med större förluster än de vid Shiloh. 
Flera av generalerna Grants och Lees ursinniga drabbningar med sina arméer 
under 1864 var dödligare än vad Shiloh hade varit, men trots detta har Shiloh 
fått en särställning bland inbördeskrigets många drabbningar, en ställning som 
kanske bara överträffas av Gettysburg sommaren 1863. Soldater och officerare 
som deltog i slaget var redan dagarna efter sydstatsarméns återtåg till Corinth på 
det klara över att de hade varit med om en historisk händelse.

Det skulle dock dröja in på 1890-talet innan veteraner från slaget såg till att en 
minnespark kunde börja formas på området. I skildringar från 1880-talet berättar 
gamla veteraner hur de vandrat runt på det gamla slagfältet bland mängder av 
lämningar från slaget. Bland seldon och vagnsdelar behövde man heller inte 
anstränga sig för att stöta på lämningarna efter stupade soldater. Under 1890 
talet och under tiden fram till första världskriget pågick ett intensivt arbete med att 
köpa loss land från de lokala jordägarna, att röja upp och att förbättra de gamla 
dåliga vägarna, men framför allt att resa positionsmarkörer över var de stridande 
förbanden hade befunnit sig vid olika skeden av slaget. Därtill kom otaliga 
monument över de olika delstaternas insatser i slaget.5

När kriget började att närma sig slutet 1865 betonade president Lincoln att 
segern inte fick föra med sig att de tidigare upproriska staterna skulle ges 
anledning att nära förlorarens bitterhet mot den tidigare fienden. I och med 
mordet på Lincoln i samband med krigsslutet blev denna försoningspolitik inte så 
uttalad som presidenten hade önskat, men det var – och är – ändå ett tydligt drag 
att segern firas försiktigt med tanke på att den tidigare fienden återgick till att vara 
landsman efter 1865. Genom en lag antagen av kongressen 1894 slogs fast att 
alla delstater, från båda sidor, som hade trupper engagerade i slaget ägde rätten 
att uppföra monument på slagfältet. Det bestämdes också att inga monument fick 
uppföras som kunde verka stötande på andra delstaters invånare.

Området är späckat med monument: endast Gettysburg har fler i USA. 
Monumenten, liksom hela slagfältsparken är kluven då det gäller vad som 
framhävs och hyllas. Visserligen skulle monumenten utformas för att manifestera 
segern, men samtidigt skulle detta ske utan att förarga den gamla fienden. 
Tvärtom skulle helst den enade unionen lyftas fram med den amerikanske 
soldaten i fokus. Allt detta dessutom under en period av nationalistisk renässans, 
som svepte över hela den förenade unionen. Ekvationen blev allt för knepig, 

5 För en historik över tillkomsten av slagfältsparken vid Shiloh, se Smith, Timothy B., 
This great battlefield of Shiloh: history, memory, and the establishment of a Civil War 
national military park, University of Tennessee Press, Knoxville 2004.
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särskilt som monumentmakarna vid denna tid ännu inte lärt sig att tillverka 
monument som framhävde det mänskliga lidandet istället för nationens stordåd. 
Monumenten sade en sak och invigningstalarna till samma monument sa ofta 
något annat. Vid stora marmorpjäser som i relief lyfte fram hjältar från Iowa, 
Wisconsin eller Ohio förtegs genomgående krigets orsaker och istället hyllades 
den amerikanske soldaten oavsett om denne hade varit klädd i unionens blå 
uniform eller konfederationens grå. Detta är för övrigt än i dag i USA en vanlig 
bild av kriget. När det gäller den federala krigskyrkogården, som började att 
anläggas redan 1866, gällde och gäller än idag i Shiloh som på andra platser i 
USA att försoningspolitiken följts mindre hängivet. Kyrkogården är för unionssidans 
fallna medan den slagne fienden ligger kvar i sina massgravar, varav ett flertal 
inte längre går att finna i terrängen. Det är fortfarande förbjudet att på nationella 
gravplatser begrava kvarlevor efter rebeller som återfinns på gamla slagfält.

Trots beslutet att tillåta alla deltagande delstater att uppföra monument är 
endast sju av de omkring 130 monumenten till minne över sydstaternas insatser. 
Anledningen till detta är lätt att finna: intresse fanns helt enkelt inte att delta 
i minnesmanifestationer över ett förlorat slag i ett förlorat krig på gammal 
konfederativ mark som köpts upp av den gamla fienden. Medan stater som 
Illinois, Indiana, Iowa och Ohio lade ned stor möda och stora ekonomiska 
resurser på att manifestera den egna insatsen i kriget, ville stater som 
Tennessee, Alabama och Mississippi inte delta.

Att konstruera minnesmonument som inte är utmanande mot den förlorande 
sidan kräver att man flyttar fokus från den egna nationens prestationer mot t. 
ex. det lidande som kriget förorsakar de drabbade oavsett sida. Efter att ha sett 
huvuddelen av monumenten i den flera kvadratkilometer stora parken kunde 
jag konstatera att man lyckats mindre väl att undvika anledning till missnöje 
hos de besegrade. De segrande delstaternas monument är ofta svulstiga i 
nationalromantisk anda. Här finns musor i brons som skriver historia i marmor, 
örnar som bröstar upp sig och kanoner som pekar hotfullt. Texterna talar ofta om 
patrioterna som skyddade den heliga unionen, vilket är ett kontroversiellt utrop 
när den besegrade fienden hade kämpat för att slippa unionen.

De fåtaliga monumenten över förlorarna talar ett helt annat språk. Antingen är 
de mycket anspråkslösa, som t. ex. det över Texas: en slät rektangulär sten i 
granit rest på höjden med en inskription som kortfattat talar om vilka förband 
som stred och en liten sköld med Texas vapen som enda prydnad. Andra 
uttrycker förlorarens bittra sorg över nederlaget. Det kanske mest uttrycksfulla 
är monumentet över Tennessee (bild 2), som trotsigt meddelar att det är rest ”by 
the sovereign state of Tennessee”. På andra sidan finns ett citat av brigadgeneral 
Cleburn: ”The Tennesseeans had more to fight for. The fight was for their homes 
and firesides”. Denna syn på kriget är ovanlig i Shiloh, men desto vanligare 
bland gemene man i den amerikanska södern, där kriget fortfarande ofta 
benämns ”The war of northern aggression”. Det är ibland lätt att glömma bort 
förutsättningarna för kriget: Om nord inte hade invaderat syd hade det inte blivit 
något krig. De slavstater som utträdde ville vara ifred med sin kultur, där slaveriet 
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var en viktig del. För sydsidan handlade det om att hålla gränserna för att vinna 
kriget. Nordsidan var tvingade att invadera för att segra. Konfederationens 
soldater försvarade ett arkaiskt och grymt samhällssystem, men politiska 
förutsättningar och militära realiteter gjorde att de samtidigt försvarade sina hem 
och sina familjer.

Det ska betonas att monumenten efter konfederationen ofta uttrycker sorg och 
bitterhet, men det är inte den sortens universella känslor som riktar sig mot 
kriget som fenomen, en genre som blir allt vanligare efter första världskriget. 
Det är istället den besegrades hårda öde som framställs, och den riktas mot 
fienden, inte mot kriget. Den stående soldatens kroppsspråk i monumentet över 
Tennessee (bild 2) visar detta på ett mycket tydligt sätt.

Bild 1. Iowas monument vid Shiloh. Det restes 1906 och inskriptionen lyder This monument 
is erected by the state of Iowa in commemoration of the loyalty, patriotism and bravery of her 
sons who, on this battlefield of Shiloh on the 6th and 7th days of April, A.D., 1862, fought to 
perpetuate the sacred union of the States. Monumentet reser sig nästan 25 meter upp i luften 
och kröns av en örn i brons med utbredda vingar. Foto: Förf.
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Bild 2. Monument över Tennessee vid Shiloh. Det finns ytterligare ett monument över 
Tennessee laddat med symbolik och där en hårlock av den stupade generalen Albert Sidney 
Johnston finns inmurad i en av grundstenarna. Foto: Förf. 

Det kanske mest iögonenfallande i den stora slagfältsparken när det gäller 
skillnaden mellan segrare och besegrade är ändå hur de som stupade i slaget 
presenteras för besökaren. Shiloh National Cemetery är vackert belägen nära 
Pittsburg Landing, d v s den plats där flodångarna med Grants armé lade till vid 
Tennesseeflodens västra strand. Här finns över 3500 gravar, varav ca 2300 med 
okända soldater. ID-brickor på soldater hade ännu inte börjat användas under 
inbördeskriget. Soldater som anade att hårda strider stod för dörren kunde nåla 
fast namnlappar i sina skjortryggar för att möjliggöra identifiering, men ofta fanns 
inte tillräckligt mycket kvar av de stupade eller deras kläder för att fastställa vilka 
de hade varit. Huvuddelen av de begravda är flyttade från över 500 provisoriska 
gravar runtomkring det vidsträckta slagfältet. I den mån misstag inte begicks – 
vilket är osannolikt – fylldes gravarna med stupade unionssoldater. Detta var i 
alla fall den uttalade målsättningen. De många stupade från konfederationen 
ligger fortfarande kvar i massgravar där de grävdes ned en kort tid efter slaget. 
Sydstaternas General Beauregard sände dagarna efter slaget en begäran till 
Grant att få skicka en styrka för att föra tillbaka de döda från slagfältet. Särskilt de 
anhöriga i området i regionen var angelägna om detta. Grants svar var välvilligt, 
men avböjande. På grund av det varma vädret hade de döda redan begravts.6 
De kända massgravarna är betydligt mer blygsamt exponerade än den federala 
kyrkogården, men framförallt går det inte att maskera det faktum att under de 
resta minnesstenarna ligger hundratals soldater i lager på lager, precis på de 
platser där de grävdes ned av sina besegrare i april 1862.

6 The War of the Rebellion: a compilation of the official records of the Union and 
Confederate armies. Pub. under the direction of the ... Secretary of War. Vol. X:1, 8/4 
1862 (Beauregard till Grant) och 9/4 1862 (Grants svar), s. 111.
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Även om det är tillåtet för den förlorande sidan att resa monument över sina 
stridande förband och över sina döda, så är det inte tillåtet att exponera någon 
av de idag fortfarande populära flaggorna från konfederationen, som The Stars 
and Bars, The Bonnie Blue Flag eller, den kanske vanligaste idag, The Southern 
Cross. Förbudet kan tyckas rimligt med tanke på att dessa för många är politiskt 
och kulturellt laddade, men det betyder också att det är segraren som satt 
agenden och som medför att Shiloh inte upplevs av alla som en försoningens 
plats. Ännu ett sådant exempel upplevde jag vid en artilleriuppvisning i 
slagfältsparken av en grupp reenactors. Nära Pittsburg Landing uppträdde dessa 
i unionsuniformer med två kanoner. Det var som väntat en bullrig föreställning och 
efter demonstrationen gick jag fram och pratade med artilleristerna. Det visade 
sig att de var från Louisiana och att de i normala fall hade de grå uniformerna 
som visade detta. Jag frågade varför de nu föreställde Ohios First Light Artillery 
och svaret blev att man från parkens sidan inte ville ha en uppvisning med 
sydstatskanoner. Det var uppenbart att de inte var nöjda med detta krav. På 
frågan varför de alls ställde upp svarade de att de ville skjuta med den kanon 
som de för dyra pengar hade låtit gjuta efter en modell från inbördeskriget. 

Bild 3. Reenactors föreställande Battery G, 1st Light Artillery, 5th Division, Army of the Ohio, 
men som normalt föreställer betjäningen av ett Louisianabatteri, avskjuter sin kanon 25/9 2010 
ovanför Pittsburg Landing. Foto: Förf
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Misstänksamheten mellan amerikanska södern och de nordliga staterna idag 
ska inte överdrivas, men vem som helst som slår sig i slang med människor 
på restauranger, museer eller bussar märker att den finns där. Det är möjligt 
att den delvis kan ledas tillbaka till en tendens som ofta kom till uttryck i brev 
och dagböcker skrivna av soldater i unionsarmén då de beskriver det för dem 
exotiska södern. Ofta lyfts bilden fram av de södra staterna som, om än bördiga, 
fattiga och underutvecklade och sydstatsbon som fattig, ohyfsad och obenägen 
till arbete. I ett brev från menige Andrew J. Walker, skrivet på vägen ned mot 
Shiloh beskriver han den fattiga landsbygden för sin familj hemma i Illinois: ”arma 
land, jag tycker knappast att det är värt att strida om...”.7 I den historik över Illinois 
55:e infanteriregementen som veteraner skrev på 1880-talet är omdömena över 
de sydstater som man passerade tillsammans med Grants invasionsarmé ofta 
hårda. Vid ett återbesök på slagfältet tjugo år efter slaget har detta inte ändrats. 
En av författarna, som konstaterar att området har förändrats och åkrar slyat igen 
konstaterar torrt: ”Some fields have been abandoned under the thriftless culture 
of the region...”.8

Uppslaget till den här korta essän fick jag under min sista dag vid mitt besök 
i slagfältsparken. Vid en liten uthuggning i skogen vid sidan av en av vägarna 
som korsar parken stannade jag bilen. Där inne syntes ett oansenligt monument 
kring vilket marken var kraftigt upptrampad och fri från gräs. Jag kände igen det 
som en av massgravarna med stupade sydstatssoldater. Jag tänkte inte stanna 
eftersom jag vid det här laget hade sett allt jag behövde se för min forskning och 
var tämligen mätt på monument. Men vid foten av minnesstenen låg en liten lapp. 
Jag blev nyfiken och gick ur bilen. På den lilla lösa papperslappen stod skrivet 
med en smula klumpiga tryckbokstäver: ”You Are NOT Forgotten”.

Inbördeskriget väcker fortfarande starka känslor i USA. Den välordnade och 
vackra parken till minnet av slaget vid Shiloh i april 1862 har inte förmått och 
förmår inte att hos alla väcka den känsla av nationell enighet över de gamla 
gränserna som eftersträvats. Förmodligen har ättlingarna till förlorarna svårare för 
detta än ättlingarna till segrarna.

Bild 4. Papperslapp lagd vid foten av en av sydstaternas massgravar vid Shiloh. Foto: förf..

7 Library of Congress, Andrew J. Walker correspondence, 1856–1878, MSS6063,  
22/3 1862.

8 The story of the Fifty-fifth regiment Illinois volunteer infantry in the civil war, 
1861–1865. By a committee of the regiment, Mass. 1887, s. 131.


