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hatad och förtalad avled karl Staaff 
den 4 oktober 1915. den tidens högerkam
panj mot den liberale ledaren saknar mot
stycke i Sverige och lämnade spår efter 
sig. Än idag finns kanske hos några en vag 
känsla av att han bromsade försvarets nöd
vändiga utbyggnad, när stormmolen drog 
ihop sig till vad skulle bli första världskri
get. konservativa historiker och militärer 
har här gjort vad de kunnat. den orättsvisa 
och felaktiga bilden vill Hans Lindblad rät
ta till i sitt bidrag till den box Karl Staaff – 
fanförare, buffert och spottlåda som kom
mit ut till hundraårsminnet. bland akade
miledamöter är han själv präglad av rollen 
som Försvarsmaktens mest ambitiöse riks
dagskritiker, i stort som smått.

Innan vi kommer till Lindblads framställ
ning – i hans tappning gäller det ett sekels 
försvarsmissgrepp – först några ord om det 
i blygsam format ambitiösa Staaffprojektet. 
det ger en rad aspekter på en parlamentaris
ke banbrytare; ”den svenska demokratins ge
nombrottsman” som det sas när boken pre
senterades. till det mest intressanta hör för
re dNredaktören Svante Nycanders kapi
tel ”Arbetarnas advokat, bundsförvant och 

ordningsman”. Han skriver där om vad han 
kallar ett Sverige med världens bäst organi
serade arbetarklass och därmed också star
kaste arbetarparti. man talade under mellan
krigstiden om en särskild svensk samhälls
modell, men kärnan bildades vid 1900ta
lets början mellan parterna på arbetsmarkna
den. Vill man förstå denna samhällsmodell 

”kan man inte gå förbi karl Staff och libe
ralernas insats”.

Staaff hade inga lättköpta framgångar. 
den liberale hövdingen – som utbildad ju
rist ville han gå under sin ämbetstitel ”vi
ce häradshövding” – var principfast intill 
sturighet, svårtillgänglig, aldrig gift, hade 
en läggning som ”låg honom i fatet”; där
till hälsoproblem. det underlättade inte till
varon som reformman på en rad områden, 
bland dem det militära fältet.

Föredömligt pedagogiskt leder Lindblad 
in oss till Staaffs kontroversiella position i 
motsättningarna kring försvaret vid en se
dan länge svunnen tidpunkt, när värnplik
ten ännu inte satt sig och det militära stod 
för nästan halva statsbudgeten. I botten låg 
att högern inte fann sig i sitt nederlag i 1911 
års val utan ville få bort Staaff som regerings
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chef. kretsarna kring kungen, Gustaf V, ho
vet och hans hemliga rådgivare hade gripits 
av ren aversion mot Staaff och hans karga 
personlighet. I försvarsfrågan fann man en 
möjlighet att bli av med honom.

Lindblad beskriver Staaffs mål som ett 
planmässigt försvar inordnat i demokra
tin; man anar ett drag av identifikation. 
Statsministern ville spara på militärutgifter
na. Han gick hårt fram mot vad han kallade 

”ruttenheten” i förvaltningen: stora överskri
dande av övningsanslagen. Han ville få bort 
kungen som försvarsmaktens högste befäl
havare. Sådant gav ingen popularitet.

I sak rådde motsättningar kring båda för
svargrenarna. Staaff instämde med amira
len Ludvig Sidner i förordet för en lätt flotta 
mot de så småningom upphetsade anhäng
arna av pansarbåtar. Han ville avlägsna det 
sjömilitära kotteri som gick under namnet 

”system dyrssen”. Framför allt ville stats
ministern satsa på armén. Han stödde den 
s k sommarlinjen för de värnpliktigas in
ryckning under den ljusa årstiden, men vil
le inte förlänga tjänstgöringstiden. Särskild 
vinterutbildning skulle de få under 40 da
gar. kungen hade däremot fastnat för vinter
linjen trots dess hälsorisker vid inryckning 
i en svensk november. Generalerna stod på 
kungens sida, det gjorde de alla på den ti
den. Att högern sa nej till en kompromiss 
har dock senare generalen c A ehrensvärd 
kallat olyckligt för framtiden, både militärt 
och politiskt.

Staaff avbröt beställningen på den s k 
Fbåten. Han ogillade beslut ryckta ur ett 
större sammanhang och tillsatte fyra hela 
försvarsutredningar. I december 1913 höll 
han sitt berömda karlskronatal med större 

beredvillighet att höja anslagen än många 
hade väntat, något som försvårade samar
betet med socialdemokraterna. Staaff ha
de gått med på öka övningstiden, men det 
skulle ske först sedan väljarna sagt sitt. Vid 
det laget hade motståndarna samlat sig till 
bondetåget, som gav kungen den förevänd
ning han behövde för att med borggårdsta
let totalt bryta med den folkvalda ministä
ren. Lindblad kallar beteendet för en kupp. 
Överhuvudtaget ger han Gustaf V en stör
re, mer aktiv roll än många trott kungen 
kapabel till.

Staaffs regering föll, personangreppen 
fördystrade hans sista aktiva månader, un
der vilka han slet ut sig och dog vid sextio 
års ålder. bl a ”pansarbåtsinsamlingen” led
de till att vi i alla fall fick de tre F-båtarna, 
den kanske mest kända symbolen för svensk 
värnkraft under andra världskrigets bered
skapsår. För Lindblad var de likafullt en 
felsatsning som fortsatte med de mer tyd
ligt ifrågasatta kryssarna vid det kalla kri
gets början. 

det är ett välmotiverat äreminne som 
en grupp liberaler har rest över karl Staaff 
som banbrytare i svenskt offentlighet. När 
linjen dras ut ter det sig alltmer tydligt att 
mycket av det som Hans Lindblad har fun
nit fel med det svenska försvaret i hans ögon 
har sin upprinnelse i Staaffs nederlag 1914. 
Generaler har han inget till övers för. Jo, en, 
akademikollegan carl björeman som beskri
vit karl Staaff som ”den enda försvarspo
litikern med framtidsvisioner under 1900
talet”. det kan väl vara ett samtalsämne i 
vår krets.

recensenten är ledamot av kkrVA.


