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Hurraropen har tystnat. Norge 
gjorde verkligen mycket av sitt 
jubileum som självständig stat. 

Hundraårsfirandet varade hela året. I en 
inhemsk utvärdering har en del kritiska 
röster funnit att utbrotten av nationalism 
nog var i mesta laget. Hos oss var det i gen-
gäld själva upplösningen av unionen som 
diskuterades, bl a av några av Akademiens 
ledamöter med bidrag som presenterades 
i 5. häftet av KKrVAHT . Genom ett förbi-
seende nämndes inte ledamoten Evabritta 
Wallbergs insats som utgivare av ett par 
brevväxlingar ur ett omfattande svenskt 
källmaterial från året 1905.

Brevskrivarna är Wilhelm och Lizinka 
Dyrssen respektive Joachim och Martina 
Åkerman. Det rör sig om två par på hög 
social nivå, där männen tidvis återfanns 
långt fram i det svenska rampljuset. 

Dyrssen var sjöofficer och åren 1906-
1907 sjöminister. Infanteristen Åkerman 

var under en kort tid 1917 krigminister, se-
nare borgarråd och stadsfullmäktig i Stock-
holm och bland annat ordförande i 1929 
års försvarsberedning, den åkermanska 
utredningen. Dyrssens hustru var särskilt 
engagerad i kvinno- och försvarsfrågor och 
deltog i frivilligt hjälparbete. En av sönerna 
i familjen Dyrssen slutade som general, 
den andre stupade som överstelöjtnant och 
chef för en stridsgrupp i Frivilligkåren vid 
Salla 1940. Av paret Åkermans söner blev 
två generaler.

Makarna Dyrssen brevväxlade praktiskt 
taget dagligen, när mannen var ute på sjö-
kommenderingar. Ur ett snarast ofantligt 
material har Evabritta Wallberg dragit 
fram deras brevväxling den dramatiska 
sommaren och förhösten 1905, när Wil-
helm Dyrssen som nybliven konteramiral 
och chef för Kustflottan befann sig på 
västkusten. Om ett krig mot norrmännen 
hade kommit skulle han ha lett den kanske 

Unionsåret 1905 – dramatik och vardag. Två brevväxlingar utgivna genom Evabritta 
Wallberg, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 
historia, Stockholm 2005.

Breven från 1905 

av redaktör Olof Santesson
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mest spektakulära krigshandlingen genom 
att anfalla den norska flottan och tränga in 
i Oslofjorden. 

Mindre till omfånget är den här återgivna 
åkermanska brevväxlingen från de drygt 
tre veckor då mannen som kapten var mi-
litär expert vid Karlstadsförhandlingarna 
om unionskrisens biläggande.

Den som vill få en inblick i hur välsi-
tuerade människor levde för hundra år 
sedan har mycket att hämta i ledamoten 
Wallbergs återgivning – förutom exemplen 
på dåtidens fantastiska postservice.

I båda fallen är det framför allt fruarna 
som står för tidsandan. De varvar berät-

telser om livet därhemma och vardags-
bekymren med tankar om krisläget. Det 
senare sker dock snarast anmärkningsvärt 
sparsamt. Man får en stark känsla av att 
den svenska överheten trots allt inte blev så 
förskräckligt upprörd över vad som var på 
väg att hända med unionen. När hustrurna 
uttalar sig om norrmännen sker det vis-
serligen med kritisk distans, men ingen av 
dem förefaller det minsta benägen att hålla 
Norge kvar i unionen med militärt våld.

Mest aggressiv mot norrmännen av de 
fyra brevskrivarna är Jochum Åkerman. 
Han såg den norska argumenteringen på 
nära håll, var närvarande några av de mest 

Beredd att gå mot Norge? Pansarbåten Dristigheten, här på Göta älv, vid kungligt besök 1901. 
Foto: Curt S Ohlsson
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dramatiska dygnen och led uppenbart 
samtidigt av att inte ha någon konstruktiv 
rådgivarroll att spela.

Av det internationella intresset för vad 
som kunde ha blivit världens första inbör-
deskrig efter det amerikanska 1861-1865 
märks inget alls i breven. Man rör sig i en 
ganska trång svensk sfär. Här finns ingen 
tilltro till att den åldrige svenske monarken 
skulle kunna bemästra läget. Det storsven-
ska hade nog gått ur landet efter nittio år 
av fred. 

Den tämligen tillknäppte sjömannen 
Dyrssen ger prov på ett visst temperament 
bara en gång. Det är när han förargas över 
att Allmänna Valmansförbundets Arvid 
Lindman, bara reservofficer i flottan, 
utnämns till kommendör i och med att 
han tillträder som sjöminister i den lunde-
bergska krisministären.

Hos Dyrssen bröts den professionella 
anspänningen att föra en stridsberedd flotta 
i ett stort sjöslag mot en känsla av att krisen 
inte var värd några krigshandlingar. Redan 
tidigt under sommaren, medan Kustflottan 
håller på att samlas i krigsbaser nordväst 
om Göteborg, framför han åsikten att det 

vore bäst som skedde om norrmännen 
lämnade unionen. 

Så uttryckte sig således den höge svens-
ke militäre chef, som sedan likafullt utlöste 
unionskrisens mest nervösa fas genom att i 
början av september gå nordvart med flot-
tan. Det var då som norrmännen svarade 
med en partiell mobilisering i Sydnorge.

Man skall nog inte tvivla på att Wilhelm 
Dyrssen skulle ha lett flottan, upprustad 
under Oscar II:s tid, vidare norrut i syfte 
att krossa den norska flottan, om ordern 
hade getts. Krigsplaneringen var långt 
driven, det framgår när Evabritta Wallberg 
kompletterar familjebreven med Dyrssens 
skriftväxling med två sjöministrar och 
med chefen för sjöförsvarsdepartemen-
tets kommandoexpedition. Bland annat 
förberedde Dyrssen ett kombinerat anfall 
där flottan skulle skydda en landstigning 
av arméförband på det norska basområdet 
vid Oslofjorden. 

Ingen uppjagad stämning framträder ur 
breven från 1905. Att det verkligen skulle 
kunna gå till krig förefaller ha varit dessa 
svenska brevskrivare något främmande.


