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Minnesböcker av det slag som 
sammanställdes till den svenska 
Militärhögskolans 25-årsju-

bileum 1986 väcker sällan någon större 
uppmärksamhet. Jubileumsskriften MHS 
1961–1986 blev emellertid ett undantag. 
Trots sitt blygsamma format begränsade 
verket inte sina tillbakablickar till det 
kvartssekel under vilket armén, marinen 
och flygvapnet haft en gemensam utbild-
ningsanstalt för sina högsta officerare på 
Valhallavägen i Stockholm, utan innehöll 
även en historisk översikt över den högre 
officersutbildningen i Sverige. Dess rötter 
spårades tillbaka till Högre Artilleriläro-
verket på Marieberg (grundat 1818) och 
följdes därifrån över Krigshögskolan 
(1878) Sjökrigshögskolan (1898) samt 
Flygkrigshögskolan (1939), fram till 
sammanslagningen av de tre sistnämnda 
utbildningsanstalterna år 1961 till den för 
de tre försvarsgrenarna gemensamma Mi-
litärhögskolan (MHS). 

Bokens redaktör och huvudförfattare, 
överstelöjtnanten Bo Kjellander, jämförde 

Krigshistoriens uppgång och fall: 
svensk officersutbildning, 1878–19901 

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den 
21 september 2004 av docent Gunnar Åselius

i texten ämnesfördelningen vid MHS högre 
stabskurs 1984 med hur det sett ut på mot-
svarande utbildning ungefär tjugo, sextio 
och hundra år tidigare. Trots att kursen 
under mer än ett sekel förblivit tvåårig 
och mängden undervisningstimmar legat 
anmärkningsvärt konstant kring 2 000, 
framkom att synen på militär kompetens 
hunnit genomgå stora förändringar jämfört 
med 1966, 1926 respektive 1878. Militära 
”hantverksämnen” som taktik och opera-
tioner, fredschefsutbildning och stabstjänst 
hade expanderat kraftigt, medan allmänbil-
dande ämnen som språk, matematik, teknik 
och militärhistoria krympt i motsvarande 
grad. Kjellander konstaterade att man före 
1961 mer sysslat med 

bildning än utbildning, om man med 
utbildning menar inlärning som är till 
direkt och påtaglig nytta för yrket, och 
vars effekt är lätt att iaktta och mäta. I 
vårt nutida tekniskt högt utvecklade sam-
hälle som ställer höga krav på effektivitet 
och alltmer byråkratiseras, specialiseras 
och professionaliseras uppskattas ofta 

1  Min forskning kring detta ämne bedrevs under 2004 med ett anslag från Försvarsdepartementet, vilket 
tyvärr inte förlängts.
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kunskap om tingens funktion mer än för-
ståelse för sammanhangen. Den som vet 
hur viss utrustning fungerar och själv kan 
handha den värderas inte sällan högre än 
den som kan förklara dess utveckling.2 

Militärhistorieämnet – vilket före MHS 
bildande 1961 hade kallats krigshistoria 
– framstod som särskilt misshandlat. År 
1878 hade det ansetts som ett av de vik-
tigaste för en blivande stabsofficer med 
14,7 % av undervisningstiden, 1926 hade 
det reducerats till 10,7 % och 1966 till 5 % 
av lektionstimmarna. Nu, i det kalla krigets 
yttersta tid, hade det slutligen upphört att 
vara ett självständigt undervisningsämne. 
De sammanlagt 15 timmar ren militärhisto-
ria som erbjöds MHS-eleverna inom ramen 
för strategiämnet kunde uppskattas till att 
motsvara 0,7 % av tiden under deras två år 
på skolan. Endast två av dessa lektionstim-
mar ägnades perioden före 1914!3

Styresmannen för Armémuseum, Jan 
von Konow, varnade med anledning av 
Kjellanders avslöjanden för att en intellek-
tuell nedrustning av den svenska officers-
kåren hotade, medan översten 1 gr. Hodder 
Stjernswärd i ett inlägg i KKrVAT undrade 
vart utvecklingen egentligen var på väg. I 
ett genmäle hävdade MHS chef, general-
majoren Evert Båge, att von Konows och 

Stjernswärds kritik var överdriven och att 
svensk officersutbildning stod sig väl vid 
en internationell jämförelse. När det gällde 
historieämnet vid MHS måste man väga 
in dels de satsningar som gjordes för att 
stimulera eleverna till egna självstudier, 
dels att historiska exempel ofta nyttjades 
som bakgrund inom utbildningen i taktik 
och operationer. Detta inslag i undervis-
ningen, som möjligen var större vid vissa 
utländska skolor, hoppades Båge skulle 
kunna utökas i framtiden.4

Stjernswärd tog fasta på skolchefens 
påståenden och jämförde omgående i 
en särskild studie – som redovisades i 
Stjernswärds inträdesanförande i Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien i maj 1988 
– historieämnets roll vid MHS med mot-
svarande utbildningar vid finska, västtyska, 
brittiska, franska och amerikanska officers-
högskolor. Militärhistorieundervisningen 
vid MHS hade i Stjernswärds jämförelse 
vidgats från de 15 lektionstimmarna ren 
militärhistoria till att omfatta även his-
toriska exempel inom undervisningen 
i taktik och operationer, studiebesök i 
samband med utlandsresor etc. När ämnet 
definierades på detta vis, konstaterade 
Stjernswärd, kunde man hävda att his-
torieundervisningen vid MHS tyska och 
franska motsvarigheter hade ungefär 

2 Bo Kjellander (red): Militärhögskolan och dess förhistoria, Utgiven till Militärhögskolans 25-årsjubileum 
1986, Probus, Stockholm 1986, s 86.

3  Ibid, s 82.
4  Jan von Konow: ”Intellektuell nedrustning av den högre officersutbildningen”, Fritt Militärt Forum 1987:2; 

Hodder Stjernswärd, ”Vart är vi på väg?”, KKrVAT 1987, s 69-72 (2. häftet); Evert Båge, ”Utbildningen 
vid Militärhögskolan”, KKrVAT, 1987 (6.häftet) (citat fr s 264).



samma omfång, medan den i övriga länder 
alltjämt var större – i de anglosachsiska 
länderna väsentligt större – än i Sverige.5 

Oavsett hur man väljer att avgränsa ett 
visst ämne är det uppenbart att jämförelser 
mellan utbildningar i olika länder är svåra 
att göra, liksom jämförelser mellan utbild-
ningar under olika tidsepoker. En grund-
ligare granskning av ett utbildningsämnes 
ställning kan inte heller begränsas till att 
handla om antalet undervisningstimmar 
i olika läroplaner. Minst lika viktiga är 
didaktiska frågor som gäller utbildnings-
målen, vilka kunskaper som förmedlas och 
hur kunskapsförmedlingen sker. Inte desto 
mindre står det klart att historia – från att 
ha varit ett av de tyngsta ämnena när of-
ficersutbildningen byggdes upp i Sverige 
på 1800-talet – i slutet av 1900-talet hade 
reducerats till en skäligen marginell före-
teelse. Det är denna process – militärhis-
toriens uppgång och fall inom den högre 
svenska officersutbildningen – som är 
ämnet för mitt inträdesanförande.

Vad hade då historieämnet över huvud 
taget att skaffa på officerarnas schema? 
Hur kunde kritikerna på 1980-talet med 

sådan självklarhet hävda att det minskade 
antalet historietimmar vid MHS måste vara 
ett tecken på en intellektuell nedrustning 
av den svenska officerskåren? En viktig 
förklaring är naturligtvis att krig ”är ett 
område där det endast i begränsad utsträck-
ning är möjligt att göra experiment”.6 
Alltsedan den moderna militärteorins 
grundläggning i Västerlandet vid tiden för 
Napoleonkrigen har därför militärhistoria 
betraktats som det förnämsta empiriska 
materialet för undervisningen i krigets 
teori och praktik, ett oundgängligt komple-
ment till studier av reglementen, krigsspel 
och övningar i terrängen. 

Vid de grundläggande officersskolorna 
har man utnyttjat historiska exempel som 
ett pedagogiskt hjälpmedel för att åskådlig-
göra vissa teoretiska begrepp.7 

På de högre, stabsinriktade skolnivåer 
med vilka vi här ska sysselsätta oss, har 
historisk bildning dessutom tilltrotts 
förmågan att kunna vidga elevernas för-
ståelse för krigets natur. När Hugo Raab 
i november 1876 författade sitt berömda 
memorandum om inrättandet av en ny 
krigshögskola för generalstabsofficerare 

5  Hodder Stjernswärd: ”Praktisk militärhistoria”– En uppföljning av militärhistorieundevisningen vid MHS 
högre stabskurs”, KKrVAH (4. häftet) 1988 s 265-286.

6  Alf W Johansson: Europas krig. Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleonkrigen till andra 
världskrigets slut, Tiden, Stockholm 1989, s 14.

7  Ett modernt exempel på denna typ av historiebruk är Marco Smedbergs böcker Om stridens grunder: 
från Waterloo till kryssningsrobotar (1994), Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik (1996), Om 
luftkriget: från luftballonger till systemflygplan (1998) där olika historiska slag till lands, till sjöss och i 
luften används för att belysa vissa grundläggande krigföringsprinciper som återfinns i den svenska För-
svarsmaktens reglementen. Böckerna – som är rikt illustrerade – skrevs på uppdrag av Försvarsmakten och 
delades ut som gåva till officerarna inom de olika försvarsgrenarna. På ett liknande sätt nyttjas historiska 
exempel i Försvarsmaktens Militärstrategisk doktrin (2002).
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i Stockholm, underströk han upprepade 
gånger att studier i krigshistoria var det 
främsta medlet för ”att nära och vidga 
elevernas militära omdöme”.8 Han var-
nade emellertid för ett meningslöst tragg-

lande av årtal och fakta som 
endast tränade elevernas minne: 
”Krigskonst kan icke inpluggas 
uti hufvudet, hon skall begripas. 
Historiestudiernas syfte vid den 
framtida Krigshögskolan måste 
därför vara att skänka eleverne 
krigserfarenhet, d v s bibringa 
dem förmågan, att försatte uti 
hvilket militärt läge det vara 
må, kunna med ogrumlad blick 
skärskåda omständigheternas 
betydelse och, då sålunda en fast 
utgångspunkt är vunnen, handla 
militäriskt riktigt och i öfveren-
stämmelse med krigskonstens 
lagar, dem detta studium, rätt 
ledt, på säkraste sättet gör till 
deras egendom.”9 

Enligt Raab skulle studierna 
i krigshistoria också kompen-
sera det faktum att officerarna 
– till skillnad från andra statens 
ämbetsmän – saknade universi-
tetsutbildning. Ämnet utövade 
”på icke blott den politiska his-

toriens område utan äfven på den mensk-
liga civilisationens – en allmänt bildande 
inflytelse, som icke är att ringakta”.  

Studier i krigshistoria kunde även kom-
plettera studierna i ämnen som vapenlära 
eller befästningskonst, genom att göra 
eleverna medvetna om vapnens och befäst-
ningarnas betydelse på slagfältet.10

8  En förkortad version av Raabs memorandum finns tryckt som ”Krigshögskolan i Stockholm”, KKrVAT 
12-13 häftet 1877, s 361–378, 401–420.

9  Ibid, s 365. 
10  Ibid, s 365–366.

Friherre Hugo Raab, skaparen av Krigshög-
skolan föregångare till Militärhögskolan (Nu-
varande Försvarshögskolan)
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Raab hade sannolikt sina egna studier 
vid Allgemeine Kriegsschule i Berlin 
på 1850-talet i minne när han skrev om 
historieämnets bildande inverkan på den 
unge officeren. Från Berlin kunde krigs-
högskoleeleverna med tåg bekvämt företa 
exkursioner till flera av de stora slagfälten 
från Fredrik den stores krig och Napoleon- 
krigen. Syftet med dessa utflykter var 
inte patriotisk uppbyggelse eller trevlig 
turism. Genom att öva sig på historiska 
situationer ute i terrängen skulle eleverna 
lära sig att göra snabba och korrekta lä-
gesbedömningar. I deras framtida roll som 
generalstabsofficerare skulle man kunna 
skicka ut dem till underställda förband för 
att analysera den lokala situationen och 
förklara för förbandschefen hur han bäst 
handlade i överensstämmelse med den 
högre ledningens avsikter. 

Att denna färdighetsträning fanns in-
byggd i de krigshistoriska studierna vid 
Allgemeine Kriegsschule fick emellertid 
till följd att historiska sakförhållanden 
egentligen blev ointressanta i undervis-
ningen. Frågor som gällde den politiska 
kontexten eller logistiska förutsättningar 
under det krig som studerades kunde hop-
pas över. Att det i samtiden kanske fanns 
järnvägar och långskjutande artilleri som 
inte funnits på Fredrik den stores eller Na-
poleons tid tedde sig också mindre viktigt. 
Det var det taktiskt-operativa bedömandet 
och krigföringens förmodat oföränderliga 
lagar som stod i centrum, inte den histo-

riska verkligheten. Viktigt var också att 
efterklokheten inte fick påverka elevernas 
bedömningar. Det skulle under övningen 
vara tillåtet att rekommendera en lösning 
som prövats i den historiska situationen, 
och då misslyckats. Det kunde ju ha varit 
rätt lösning som på grund av tillfälliga 
omständigheter ändå inte fick framgång. 
Den kritik som framfördes måste också 
vara konstruktiv. Dömde man ut ett visst 
handlingsalternativ måste man också för-
klara vad aktörerna borde ha gjort istället. 
Samma förhållningssätt kom också att 
prägla den krigshistoriska forskning som 
bedrevs vid den preussiska generalstabens 
krigshistoriska avdelning. Bataljoner, 
skvadroner och batterier framställs som 
pjäser i ett krigsspel, vilka i enlighet med 
krigets ”eviga lagar” kunde röra sig på 
samma sätt och utföra samma sorts konster 
1760, 1806 som 1914. Framställningen 
interfolieras av beskäftiga skrivbordskom-
mentarer om vad fältherrarna borde ha 
gjort i olika situationer.11 

När undervisningen vid svenska Krigs-
högskolan (KHS) inleddes 1878 blev i 
enlighet med Raabs rekommendationer 
krigshistoria även där ett stort ämne. I de 
tidiga läroplanerna från tiden före första 
världskriget var det tillsammans med 
taktik det största militära ämnet med tre 
veckotimmar. När det gällde koefficienter 
för slutbetyget hade bara omdömet från 
fältövningar större betydelse (taktik och 
generalstabstjänst rankades med andra 

11  Martin Raschke: Der politisierender Generalstab. Die Friedrizianischen Kriege in der amtlichen deutschen 
Militärgeschichtsschreibung 1890-1914, Rombach,Freiburg 1993, s.33-39.
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ord inte högre än krigshistoria för den 
blivande generalstabsofficeren).12 Syftet 
med de krigshistoriska studierna angavs i 
läroplanen från 1896 som en genomgång 
av ”krigshistoriens utveckling från äldsta 
till nuvarande tid, varvid ett eller flera fält-
tåg ur de viktigaste tidsskedena genomgås 
så noggrant tiden medgiver.”13 

Undervisningens uppläggning kan följas 
i detalj genom bevarade undervisnings-
journaler. Det första arbetsåret ägnades 
åt att gå igenom utvecklingen från perser 
och greker fram till franska revolutionen 
och Napoleonkrigen. Särskilda utvikningar 
(4–5 lektionstimmar vardera) gjordes kring 
Sveriges mer berömda krig på kontinenten 
– Gustav Adolfs fälttåg i Tyskland och Karl 
XII:s i Ryssland – samt om Fredrik den sto-
res fälttåg. Här är det tydligt att man tagit 
intryck av sina preussiska förebilder. 

Från att ha handlat om krigkonstens 
historia övergick sedan föreläsningarna 
efter nyår till att behandla de enskilda kri-
gens historia. Kriget 1813 – Sveriges sista 
stora engagemang på kontinenten – var 
ännu på 1890-talet föremål för grundlig 
genomgång. Mycket uppmärksamhet fick 
också de tyska enhetskrigen 1866 och 
1870-1871 och det rysk-turkiska kriget 

1877–78.14 Värt att notera är däremot 
att det amerikanska inbördeskriget – det 
1800-talskrig som tydligast pekade framåt 
mot första världskriget och de industriella 
masskrigens epok – helt saknades bland de 
konflikter som specialstuderades. I detta 
avseende var dock inte den svenska krigs-
högskolan på något sätt unik, utan följde 
ett generellt europeiskt mönster.15 

Det är också värt att notera att strate-
giämnet helt undervisades med hjälp av 
historiska exempel. Det ska understrykas 
att strategi vid 1800-talets krigshögskola 
inte motsvarade strategiämnet vid dagens 
försvarshögskola – det vill säga det be-
handlade inte relationen politik-krigföring 
och internationella relationer, utan snarare 
vad vi idag skulle kalla operationskonst. 
Under de sammanlagt 21 föreläsnings-
timmar i strategi som bestods den första 
kursen 1878–1880 var majoriteten av 
exemplen hämtade från Napoleons fält-
tåg, men även Hannibal, Caesar och Karl 
XII figurerade. Märkligt nog var det först 
under den sista föreläsningen som man 
tog upp järnvägarnas och telegrafens 
strategiska betydelse, uppfinningar som 
under de närmast föregående decen-
nierna på ett helt avgörande sätt förändrat 

12  ”Undervisningsstadga för Kongl. Krigshögskolan av krigsundervisningskommissionen fastställd 15/1 
1896”, §§ 1, 8, Reglemente och övriga bestämmelser för Kongl Krigshögskolan, Stockholm 1896. 

13 ”Undervisningsplan för Kongl. Krigshögskolan, gillad och fastställd 10/1 1896”, § 3, Reglemente och 
övriga bestämmelser 1896.

14 Undervisningsjournaler återfinns i KHS arkiv, liggare, förteckningar, undervisningsjournaler, serie D, 
Krigsarkivet.

15  Jay Luvaas: The Military Legacy of the Civil War: the European Inheritance, Chicago University Press 
Chicago 1959.
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sättet att föra krig!16 Senare kom exem-
plen främst att hämtas från fransk-tyska 
kriget 1870–1871, och under perioden 
1892–1904 kallades strategiämnet också i 
undervisningsplanerna ”strategi belyst ge-
nom 1871 års krig”. Också undervisningen 
i gemensam taktik vilade på historiska 
exempel, och historiska tillbakablickar 

inledde även kurserna i befästningskonst 
och generalstabstjänst.17 

Det framgår även klart att liksom vid 
KHS preussiska motsvarighet var ett 
centralt syfte med den krigshistoriska un-
dervisningen att träna elevernas förmåga 
att göra snabba lägesbedömningar. En 
trettio timmar lång kurs om kriget 1866 

Krigshistoria

Inledning    1 h
Grekland & Makedonien  2h
Rom     5h
Andra puniska kriget   4h
Medeltiden   5h
Tiden 1550-1648   5h
Gustav II Adolf i Tyskland  4h
1648-1740    4h
Karl XII i Ryssland   4h
Tiden 1740-1789   5h
Fredrik den stores fälttåg 1756-57 8h 
Tiden 1789-1815   6h
Revolutionskrigen 1792-93  4h
Bonapartes fälttåg i Italien 1796  5h
Napoleons fälttåg 1805  5h
Napoleons fälttåg i Österrike 1809 10h 
Fälttåget 1813   15h
Sveriges krig 1808-09   14h
Tiden efter 1815   6h
Rysk-turkiska kriget 1877-78  15h
reservtid    5h
Skrivningar + genomgång  32h 
elevföredrag   16h
Summa:     180h

Strategi 

Inledning     2h
Förberedande strategi   13h 
(krigen 1806, 1859,1870) 
Operativ strategi   50h 
(krigen 1806, 1859,1870)
Psykologisk strategi  3h 
(= beslutsfattande)
Tillämpad strategi   21h 
(krigen 1864, 1897, 1904-1905)
skrivningar + genomgång  30h

Summa:     120h

16 Undervisningsjournal 1878-1884, KHS arkiv, liggare, förteckningar, undervisningsjournaler, serie D, 
Krigsarkivet.

17  KHS arkiv, liggare, föreckningar, undervisningsjournaler, serie D, Krigsarkivet.
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kunde exempelvis tenteras med följande 
skrivningsfrågor:

1  Till vilka betraktelser kan preussiska 
kavalleriets uppträdande under slaget 
vid Königgrätz giva anledning?

2  I vilken riktning hade Benedek [den 
österrikiske befälhavaren] lämpligast 
bort utföra sitt återtåg efter slaget vid 
Königgrätz?

3  Vid vilken tidpunkt av slaget vid Kö-
niggrätz hade ett motanfall utgånget 
från Benedeks center, största utsikter 
att krönas med framgång? 18

Efter sekelskiftet 1900, under intryck från 
boerkrigets och rysk-japanska krigets 
erfarenheter, blev det emellertid allt mer 
osäkert hur man skulle förhålla sig till det 
historiska stoffet. Långsamt började detta 
glesas ut och de nyaste krigserfarenhe-
terna leta sig in i undervisningen i taktik 
och strategi. När läroplanen gjordes om 
1904–1905 stadgades för första gången 
uttryckligen att ”de tidsskeden, som ligga 
närmare den nuvarande tiden, göras till 
föremål för ett jämförelsevis grundligare 
studium än äldre tiders krigshistoria.”19 

Kriget 1866 försvann nu helt ur under-
visningen. Samtidigt expanderade stra-
tegiundervisningen kraftigt. Så här såg 
lektionsplaneringen i ämnena krigshistoria 
och strategi ut 1905–1906:20

Efter första världskriget kom krigshis-
torieämnet i kris. Varför hade de europe-
iska generalerna trots grundliga historiska 
studier varit så illa förberedda inför det 
industrialiserade krigets utmaningar? Vad 
betydde den allt snabbare tekniska utveck-
lingen för möjligheten att dra lärdomar från 
det förflutna? Fanns det verkligen eviga 
lagar som styrde krigföringen? Ännu i 
läroplanen 1926 – när världskrigets erfa-
renheter skulle arbetas in i kursen – skedde 
en expansion av antalet timmar från 180 till 
220.21 I läroplanen 1934 skedde däremot 
en kraftig reducering till 150 h. I gengäld 
expanderade taktik, luftkrigskonst och 
generalstabstjänst. Nu fick krigshistoria 
för första gången också lägre betygskoef-
ficient än taktik, medan ämnena tidigare 
varit jämställda i betydelse.22 Det fastslogs 
också att undervisningen i krigshistoria 
skulle ha sin tyngdpunkt på senare tid. 
Syftet med undervisningen skulle vara att 
”genom ett analytiskt studium av slag och 

18 Undervisningsjournal 1886-1888, KHS arkiv, liggare, förteckningar, undervisningsjournaler, serie D, 
Krigsarkivet.

19 ”Undervisningsplan, fastställd av krigsundervisningskommissionen 5/12 1904”, § 3, Reglemente och öfriga 
bestämmelser för Kungl Krigshögskolan, Stockholm 1905.

20 ”Redogörelse för kursen 1904-1905”, KHS arkiv, liggare, förteckningar, undervisningsjournaler, serie D, 
Krigsarkivet.

21  Kungl Krigshögskolan 1878-1928. En minnesskrift, Stockholm 1928, s 39.
22  Förnyad undervisningsstadga för krigshögskolan, fastställd av krigsundervisningskommissionen den 25 

april och 3 augusti 1934 §§ 1, 10, KHS avd I, Exp 1878-1961, serie DX, Instruktioner, vol 2, Undervis-
ningsplan och undervisningsstadga för Kungl Krigshögskolan, Krigsarkivet.
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fälttåg utveckla det taktiska och strategiska 
omdömet samt – även genom påvisande av 
omständigheter av samhällelig, ekonomisk 
och teknisk natur, som utövat inflytande på 
krigföringen – öka förståelsen för företeel-
sernas sammanhang”. Formuleringen röjer 
en i de totala krigens tidsålder nyvunnen 
insikt om att väpnade konflikter måste 
analyseras i en vidare samhällelig och 
civilisatorisk kontext, och att särskilt of-
ficerare behöver bildas om detta.23 

Värt att notera är att krigshistorien 
samtidigt hade försvunnit ur strategi-
undervisningen vid KHS. Redan 1924 
bytte ämnet namn till ”Sveriges strategiska 
förhållanden”. Det handlade inte längre 
om att försöka identifiera vissa eviga 
operativa principer, utan om att diskutera 
sådant som inte belysts i den övriga un-
dervisningen men ändå hängde samman 
med svensk krigföring, samt om att ”giva 
en i möjligaste mån allsidig framställning 
av vårt nutida läge i politiskt och militärt 
hänseende ävensom ett studium av de 
svenska stridskrafternas användande i an-
tagna krigsfall.” Kursen skulle visserligen 
innehålla en översikt av Sveriges läge efter 
1808, men i övrigt handla om Sverige och 
dess grannländers militärgeografi, ekono-
miska och industriella förhållanden, fasta 
försvarsanläggningar, hemortsförsvar och 
ekonomiska försvar samt grannländernas 
militära organisation. Nationernas Förbund 

och Sveriges förpliktelser gentemot denna 
organisation skulle också behandlas.24

För första gången definierades alltså 
strategiämnet på ”modernt” vis – det 
vill säga som en nutidsorientering med 
tyngdpunkt på säkerhetspolitik och in-
ternationella relationer. Läroplanen 1938 
innebar åter en viss expansion av antalet 
timmar från 150 till 160, men samtidigt 
en accentuering mot samtiden, då det nu 
uttryckligen stadgades att tyngdpunkten i 
undervisningen skulle ligga på tiden från 
och med världskriget 1914–1918.25

Efter 1945, i kärnvapnens tidsålder, var 
det oklart vad officeren alls skulle ha för 
nytta av kunskaper om tidigare konflikter. 
Andra världskrigets erfarenheter pekade 
däremot på att insikter i ett ämne som 
psykologi var nödvändiga. Läroplanen 
för KHS 1949 stadgade för första gången 
som ett utbildningsmål i taktikämnet en 
förmåga att kunna bedöma ”truppens 
beskaffenhet”, samt talade om elevernas 
behov av ”orientering om de psykologiska 
faktorerna i krigföringen”. Det första året 
på skolan skulle innehålla en allmän 
översiktskurs i krigshistoria om 80 tim-
mar. Det andra året fanns möjlighet till en 
fördjupningskurs om 80 timmar, men man 
kunde istället välja fördjupningskurser i 
psykologi eller pedagogik. Betecknande 
är också att betygskoefficienten för krigs-
historia rasade ytterligare. Det enda ämne 

23  Tjänstemeddelande rörande lantförsvaret. (go 1327/1934), undervisningsplan för krigshögskolan, § 2, 
ibid.

24  § 10, ibid.
25  Undervisningsstadga för krigshögskolan, Ao 4112/1938, tlb 152/1938, II:10; bilaga 1, ibid.
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som hade lägre viktning än allmänna 
kursen i krigshistoria (betygskoefficient 
2) var fortsättningskursen i samma ämne 
(betygskoefficient 1)!26

År 1952, när de högre kurserna från den 
tidigare Artilleri- och Ingenjörhögskolan 
överfördes till KHS, delades chefskursen 
upp i en stabslinje, en vapenteknisk linje 
och en ingenjörlinje. Stabslinjen delades 
upp i en allmän stabslinje (Ia) och en 
speciallinje för sambandstjänst (Ib), den 
vapentekniska linjen i en högre (IIa) och 
en allmän vapenteknisk linje (IIb) samt 
ingenjörlinjen i en allmän (IIIa) och en 
fortifikatorisk linje (IIIb). Vid Ia lästes 
första året en allmän kurs i krigshistoria 
om 70 timmar, med syfte att ”ge eleverna 
ett krigshistoriskt erfarenhetsmaterial som 
stöd för deras bedömande och beslut.” 
Särskild vikt skulle läggas vid ”samban-
det mellan krigskonsten och utvecklingen 
inom teknik och samhällsliv i övrigt”. Det 
andra året fanns en lika omfattande, valfri 
specialkurs i ämnet, inriktad på något sär-
skilt problem under perioden efter 1918. 
Studierna skulle kunna bedrivas själv-
ständigt, gruppvis eller i seminarieform. 
Vid övriga linjer skulle man enbart läsa en 
orienterande kurs i krigshistoria om 20 tim-
mar som skulle ge en koncentrerad översikt 
över den krigshistoriska utvecklingen 

som stöd för undervisningen i strategi 
och taktik. Av intresse är att denna korta 
orienterande kurs, där det inte delades ut 
några betyg, ändå tillmättes viss betydelse 
för elevernas metodiska skolning genom 
att de förväntades få insikt i ”grunderna 
för källforskning, källkritik och doku-
mentering.” Något liknande bildningsmål 
fanns inte uppsatt för den allmänna kursen 
på linje Ia.27 

Genom inrättandet av Militärhögskolan 
(MHS) 1961 skapades till slut en för-
svarsgrensgemensam stabsutbildning i 
Sverige.28 Vid MHS döptes samtidigt krigs-
historieämnet om till militärhistoria, för att 
markera att man nu inte bara skulle studera 
vad som hänt på slagfälten utan även stu-
dera bredare teman som strategins roll i 
krigföringen och samspelet mellan krigs-
makt, samhälle och teknisk utveckling. I 
undervisningen – som omfattade totalt 70 
timmar – kom fokus ändå att hamna på 
händelseförloppet under andra världskri-
get, med fördjupningar kring operationer 
av speciellt intresse för invasionsförsvaret: 
finska vinterkriget, striderna på Karelska 
Näset 1944, sovjetisk pansarkrigföring på 
östfronten, det överraskande anfallet mot 
Norge och Danmark den 9 april 1940, de 
allierades kustinvasioner i Medelhavet, 
Normandie och Stilla Havet.29 

26  Arméstabens skrivelse 22/6 1949 nr 42:3, Provisorisk undervisningsstadga för krigshögskolan, I:2, II:6; 
III:34.

27  Högkvarteret arméstaben 42:3 19/6 1952, undervisningsstadga för KHS, III, IV:25-26, IV:45, IV:47. 
28  MHS tillkomst redovisas i Kjellander (red): MHS 1961-1986, s 43–47.
29  Ämnesplanen för de första åren redovisas i den utredning som föregick skolans inrättande – Högre stabs-

utbildning. Betänkande avgivet av Försvarets högskoleutredning 1958, november 1959, bilaga 14, stencil, 
MHA.
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Under 1960- och 1970-talen framstod 
andra världskrigets erfarenheter gradvis 
som allt mindre relevanta. Den tilldelade 
undervisningstiden sjönk ytterligare, och 
i mitten av 1980-talet hade militärhistoria 
upphört som ett eget ämne vid MHS. Vad 
som återstod var en 15 timmar lång över-
siktskurs inom ramen för undervisningen 
i strategi, där efter en 3 timmar lång intro-
duktion 2 timmar ägnades åt tiden 1815-
1914, 2 timmar åt första världskriget, 4 åt 
andra världskriget, 2 åt tiden efter 1945 
samt 2 timmar åt det svenska försvaret un-
der efterkrigstiden.30 Man hade onekligen 
kommit långt från Hugo Raabs visioner 
hundra år tidigare. 

Som visas av Lundahistorikern Ulf 
Zanders forskning kring historieämnets 
ställning i det svenska samhället under 
1900-talet, var dock utvecklingen vid den 
militära högskolan på intet sätt unik. Från 
att ha spelat en central roll såväl i skolans 
medborgaruppfostran som i kulturdebatten, 
kom efter första världskriget och demokra-
tins genombrott den nationalistiska, på krig 
och kungar inriktade historieförmedlingen 
i svenskt utbildningsväsende att ifrågasät-
tas. Det folkhemska nationalmedvetande 
som byggdes upp efter 1945 var inriktat 
mot framtiden. Stolthet över välfärdssta-
ten och Sveriges internationella roll kom 
att betyda mer än minnena av ett ärofullt 

förflutet. I skolornas timplaner trängdes 
historia snart ut av samhällskunskapsäm-
net, medan de akademiska historikerna 
vid universiteten försvann ur debatten och 
snart mest skrev för varandra. Först på 
1990-talet – när det kalla krigets slut och 
en begynnande internationalisering fått den 
svenska samhällsmodellen att ifrågasättas 
– föreföll kunskaper om historien återigen 
relevanta för svenskarnas möjligheter att 
orientera sig i sin samtid.31

Liksom i det svenska samhället i övrigt 
har historien under de senaste tio åren fått 
en återkomst inom den högre officers-
utbildningen. Det växande intresset för 
militärteori, det pågående doktrinarbetet 
inom Försvarsmakten och de internatio-
nella operationernas ökade betydelse ökar 
också behovet av historiska kunskaper. Det 
är även sannolikt att Försvarsmakten skulle 
få lättare att kommunicera med den poli-
tiska makten om officerarna visste mer om 
den egna professionens samhällsroll under 
tidigare perioder. Precis som alla andra 
människor måste även officerarna känna 
sitt förflutna för att känna sig själva. Mili-
tärhistorien erbjuder inga patentlösningar 
på slagfältet för blivande militära chefer, 
men som alla humanistiska studier däre-
mot – med Hugo Raabs ord – ”en allmänt 
bildande inflytelse” och en möjlighet att 
”nära och vidga” sitt omdöme. 

30 Timfördelningen under 1980-talet redovisas i Stjernswärd, ”Praktisk militärhistoria”, samt i Kjellander 
(red), MHS 1961–1986, s 82.

31  Ulf Zander: Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till 
sekelskifte, Nordic Academic Press, Lund 2001.
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The Rise and Fall of Military History: The Training of Swe-
dish Officers, 1878–1990.

Inaugural lecture presented to the Security Policy Section of the Royal Swed-
ish Academy of War Sciences on 21st September 2004 by Associate Professor 
Gunnar Åselius

Summary

Military history – equal only to tactics in 
importance – formed an important part of 
the core curriculum when the reformed 
Swedish War College was inaugurated in 
1878. During the following century, its role 
gradually diminished (from about 15 % of 
the teaching hours in 1878 to 11% in 1926, 
5% in 1966, and some 0.7% in 1984).  

During the same period, the importance 
of such core subjects as tactics, staff duties 
and peacetime administration grew so that, 
by the end of the Cold War, the Swedish 
War College had become, according to 
its critics a school that ”trained” Swedish 
officers rather than ”educated” them. The 
ambition of the founder of the War Col-
lege, Colonel Hugo Raab, had been for 
the school to emulate the Kriegsakademie 
in Berlin, where Raab himself had studied 
in the 1850s and where history and the 
touring of historical battlefields had played 
an important role.

By studying history – Raab thought 
– Swedish officers would acquire a kind of 
surrogate war experience as well as a good 
general education comparable to that of 
other government officials, who had been 
to civilian universities. However, the kind 

of military history taught at the Swedish 
War College in the decades before World 
War I primarily focused on improving the 
students’ ability to make quick command 
decisions instead of furthering an historical 
understanding of their profession.

Battles fought in classical antiquity or 
during Sweden’s 17th century wars were 
expected to offer valuable tactical and 
operational lessons for warfare in the 
20th century. The experiences of World 
War I undermined these assumptions, and 
during the interwar period, military history 
began losing ground. The subject became 
less important for the selection of general 
staff candidates, was given less time on the 
timetable and was expected to deal only 
with the post-1914 period.

After 1945, the decline continued rapidly 
and by the 1980s, military history was no 
longer taught as an independent subject. It 
formed part of the teaching of strategy and 
dealt mainly with World War II and after. 
The diminishing role of military history 
in the education of Swedish officers runs 
parallel to a general lack of historical 
awareness in Sweden in the post-war era. 
Only in the 1990s, there was a new surge 
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in historical interest, in Swedish society at 
large as well as in military schools. Now, 
the study of history was expected to contrib-
ute to the general education of  Swedish 
officers. It was less about acquiring a re-

cipe for future victories, and more about 
understanding oneself and the surrounding 
world in a difficult era of transition and 
internationalization.

 


