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Det är relativt få svenska officerare som 
publicerar sina minnen. Orsakerna 

är givetvis många. En kan vara en kapi-
tulation för den ganska utbredda svenska 
attityden att inte ”sticka ut”. En annan kan 
vara presumtiva författares uppfattning att 
de inte har något särskilt av intresse att 
delge eftervärlden. En tredje orsak är att 
man helt enkelt inte kommer igång. Högst 
sannolikt kan flera skäl identifieras, men 
oaktat orsak är det synd att inte flera office-
rare publicerar sina minnen. Efterlevandes 
intresse men också viljan att efterlämna 
ett personligt präglat tidsdokument är 
några skäl som borde sporra till att ta tag 
i skrivandet. 

Ledamoten Hodder Stjernswärd ger med 
sin senaste bok, Berättelser för upp- och 
avsuttna, läsaren värdefull inblick i en 
officerskultur som till allra största delen 
tillhör historien. Det handlar om en livs-
stil och det handlar om yrket som mer 
eller mindre ett kall. Ordet tjänstgöring 

Minnesrika hågkomster

Av Tommy Jeppsson

Hodder Stjernswärd: Berättelser för upp- och avsuttna, Probus Förlag, Stockholm 
2009.

vilket allt mindre hörs och kan härledas 
ur ordet tjäna är ersatt av det vedertagna 
och avsevärt innehållslösare ordet ”jobba” 
vilket enligt recensentens mening ganska 
väl speglar förändringen från ett yrkesval 
gjort av övertygelse och tro på ”saken” till 
ett arbete i likhet med övriga.

Författaren har upplevt militär verk-
samhet sedan barnsben. Det började med 
en liten pojke som får de outplånliga syn-
intrycken från kolonner av förbiridande 
dragoner på Regementsgatan i Ystad. 
Fadern var officer vid stadens regemente, 
K 6, Skånska Dragonregementet och här 
lades nog grunden till ett livstidsyrke för 
den unge Hodder. Släkten Stjernswärd är 
relativt gammal, rik på personligheter och 
med rötter i den skånska myllan, där några 
medlemmar verkar än i dag som fram-
gångsrika jordägare. Hodder Stjernswärd 
tecknar minnena från sin barndom i ljusa 
pasteller med föräldrar som är kärleks-
fulla och goda föredömen för sina barn, 
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liksom att en problemfri relation existerar 
till syskonen. En underbar mormor finns 
starkt med i bilden, en kvinna med stor 
värme vars dörr till hemmet alltid står 
välkomnande öppen. Det är en aktiv och 
fysiskt stärkande uppväxt som syskonen 
Stjernswärd upplever med nära nog ideala 
uppväxtmiljöer som Strömsholm och Fly-
inge, vilket naturligen starkt bidragit till ett 
hippologiskt intresse.

Hodder Stjärnswärd har alltid haft en 
dragning till sjön och det uniformerade 
livet började i det som skulle bli sjövärns-
kåren. Varför det inte blev sjöofficersyrket 
utan i stället kavalleriet får nog ses som 
det utslag av de tillfälligheternas spel som 
varje människas liv i varierande utsträck-
ning präglas av. I stället för flottan blev 
det Norrlands dragonregemente i Umeå 
som i mitten på 1940-talet knappast kan 
karakteriseras som någon sinekur ens för 
en hästvan och fysiskt stark yngling som 
Hodder Stjärnswärd. En ytterligt fält-
mässig utbildning i ett krävande klimat 
förstärkt av tidens ledarskapssyn gjorde 
att växlingen från student till soldat var 
en ganska omtumlande om än fostrande 
upplevelse. 

Efter slutförd värnpliktstjänstgöring 
och med en nyvunnen vicekorpralsgrad i 
ränseln bar det våren 1946 av till det under 
uppsättning varande Skånska Kavallerire-
gementet. Här blev det utbildningsarbete 
med stor handlingsfrihet, med bra soldater, 
ett gott hästmaterial, alltsammans inramat 
av fager skånenatur. Det var till detta rege-
mente som Hodder Stjärnswärd återvände 

som fänrik 1948. Nu blev Skånska Kaval-
leriregementets historia kort, redan 1952 
kom indragningen och ett uppenbarligen 
bra regemente karakteriserat av god anda 
och bra utbildningsresultat sällade sig 
till den efterhand accelererande  raden 
av nedlagda svenska regementen. Men 
dessförinnan hade författaren genomgått 
Krigsskolan på Karlberg liksom Arméns 
Rid- och Körskola på Strömsholm. Om 
än inte rakt ut så antyds att trivseln på 
Karlberg kunde karakteriseras som mycket 
måttlig, inte minst beroende på en ganska 
trist och humorfattig attityd hos många 
lärare. Annat var det då med stämningen 
på Strömsholm som hade en tilltalande 
blandning av familjär charmfullhet och 
tydliga krav och där författarens tävlings-
framgångar på hästryggen bidrog till en 
helhetligt fin upplevelse.

Andra militära utbildningar som får tum-
men upp av författaren är den kurs som 
infanteri- och kavalleriofficerare genom-
gick vid Skjutskolan som då för tiden låg 
på Rosersberg. Här stod trupputbildning 
och truppföring på hög nivå vilket skolan 
gjorde sitt bästa för att sprida till regemen-
tena. Tummen upp får också Krigshög-
skolan (nuvarande Försvarshögskolans 
chefsprogram/högre stabsutbildning) som 
retade författarens intellektuella aptit. 
Två studieintensiva år gav Stjernswärd 
utdelning i form av det som benämndes 
aspirantförord vilket var inträdesbiljetten 
till generalstabskåren och möjligheterna 
till en högre karriär. 

Författaren kom att som stabsofficer 
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bland annat att ägna sig åt säkerhetstjänst 
där han involverades i arbetet med att 
reparera skadorna efter spionen Stig Wen-
nerström samt  tjänstgöring vid Rikspolis-
styrelsen, något som breddade kunnandet 
inom säkerhetstjänstområdet. Kanske en 
typ av breddning som också i dag skulle 
försvara sin plats.  Säkerhetstjänst fick 
ge plats för trupptjänst vid pansartrup-
perna, en miljö som avseende behov av 
egenskaper som framåtanda och djärvhet 
ligger nära författarens ursprungliga hem-
matruppslag, kavalleriet. Det blev P 18 
på Gotland och en överstelöjtnantstjänst 
vilket före gradinflationsåret 1972 innebar 
att vara ensam innehavare av denna grad 
på regementet.

Hodder Stjernswärd trivdes på Gotland 
och efter chefsskap för K1, Överstebeford-
ran och chefsskapet för Arméns Kompani-
officersskola var det dags att återvända till 
Gotland, denna gång som chef för P 18 och 
en period som likt den föregående på ön 
karakteriserades av stor trivsel.  En kort  
regementschefsperiod på P 2 i Hässleholm 
bar karaktären av att ”rädda regementet”, 
vilket också skedde. Hässleholmstiden 
avlöstes av befordran till överste av första 
graden och chefsskapet för K1/Fo 44 tillika 
kommendantsbefattningen i Stockholm. 
I likhet med övriga förbandschefsbe-
fattningar verkar detta ha passat Hodder 
Stjernswärds läggning väl, vilket tydligt 

lyser igenom i texten. Att K 1 också var 
beridet passade en erfaren hästkarl plus att 
tjänsten som Försvarsområdesbefälhavare/ 
Kommendant var ytterligt mångfacetterad 
inte minst avseende de delar av tjänsten 
som hade att göra med samordning och 
samverkan med de civila delarna av 
Totalförsvaret. Hodder Stjerswärd torde 
tillhöra de ytterligt få officerare som i 
modern tid fått utöva chefsskapet över tre 
regementen.

Utnämningen till Hovstallmästare efter 
avgången aktiv tjänst verkar ha varit ett 
mycket naturligt steg. Också här uttrycker 
Stjärnswärd tillfredsställelse med arbetet 
och är det något som är genomgående i bo-
ken så är det den positiva tonen som förfat-
taren har till livet och till de människor han 
har mött. Detta trots att Stjärnswärd inte 
undanhåller tillfällen av personliga och 
privata motgångar. Det förhöjer bokens 
läsvärde, vilket sammanhänger med att en 
livsredogörelse har ett lärande mervärde 
såvida författaren behandlar livscykelns 
toppar och vågdalar utifrån öppna och ärli-
ga förhållningssätt och förmår att förmedla 
dessa erfarenheter. Hodder Stjärnswärd har 
den förmågan.     

Recensenten är överstelöjtnant och lärare 
i strategi vid Försvarshögskolan i Finland. 
Han är ledamot av KKrVA samt redaktör 
för KKrVAHT.      

                  
                                           


