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Översten Curt Juhlin-Dannfelt skrev 
från Berlin till sin hustru: ”På påsk-

afton hade jag bjudning för 14 personer, 
mestadels tyskar. Det är rätt egendomligt 
att ha bjudningar när man nästan sitter på 
en vulkan, men trots detta var det ganska 
gemytligt”. Det var den 2 april 1945, en 
månad innan den tyska kapitulationen. 
Det Tredje Riket höll på att falla samman, 
Berlin låg i ruiner och tyska flyktingar 
strömmade mot väster men diplomaternas 
sociala liv fungerade fortfarande, om än 
med svårighet.  

Juhlin-Dannfelt är unik bland svenska 
officerare, inte bara genom sin långa tjänst-
göring som militärattaché i fyra europeiska 
huvudstäder, utan också för att han under 
denna adertonåriga utlandstjänstgöring 
befordrades från ryttmästare till general-
major. Någon trupptjänstgöring efter 1927 
blev det aldrig tal om och stabstjänstgör-
ingen blev mycket kort. Juhlin-Dannfelt, 
eller Dannfelt som han oftast kallades hade 
turen att vara rätt man på rätt plats i rätt 

tid, men han hade naturligtvis inte endast 
turen på sin sida. Han var också en mycket 
intelligent man med en stor språktalang 
och med stor social förmåga. Dessutom 
var han en begåvad amatörkonstnär, en 
kärleksfull make och en god familjefar. 
Inte minst viktigt var att han hade goda 
nerver i en mycket påfrestande tid. 

Curt Hermann Juhlin-Dannfelt föddes 
i Karlsborg 1888 men växte upp i Stock-
holm. Fadern var artilleriöverste och ville 
att den unge Curt skulle söka sig till UD. 
Trots det bestämde han sig för att bli officer 
och startade sin bana vid Livregementets 
grenadjärer. Efter ett par år bytte han 
truppslag och blev kavalleriofficer 1909. 
Han genomförde sedvanlig trupptjänst vid 
Skånska husarregementet (K 5) där han bl a 
tjänstgjorde som regementskvartermästare 
och genomgick de normala militära sko-
lorna. För att komma in på Krigshögskolan 
tog han privatlektioner i ryska och antogs 
till skolan som nummer tio av 75 sökande 
till 25 platser. Efter utbildningen vid Krigs-
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högskolan och sedvanlig aspiranttjänst vid 
Generalstaben sändes han så till Uppsala 
som skvadronchef vid K 5:s detachement 
där. Med detta kom hans liv att ta en ny 
riktning.

I Uppsala träffade Dannfelt nämligen 
den 17-åriga Margareta Almquist, även 
hon barn till en överste. Trettio år gammal 
blev löjtnant Dannfelt mycket förälskad 
och bröllopet stod i Uppsala domkyrka i 
maj 1922. Äktenskapet blev mycket lyck-
ligt och kom så småningom att välsignas 
med tre döttrar och en son. I Uppsala 
vaknade också intresset för studier och 
efter avlagt studentexamen i latin med högt 
betyg började Dannfelt studera språk vid 
sidan av tjänsten. Försvarsbeslutet 1925 
som bl a innebar att det skånska kaval-
leriets 25 skvadroner skulle minskas till 
fem, gjorde att han började fundera på 
andra yrkesvägar än den traditionella. 
Chansen kom 1927 då han fick möjlighet 
att arbeta som biträdande militärattaché i 
Riga. Regementschefen gav sin tillåtelse 
mot löftet att Dannfelt bara skulle vara 
borta i ett år, men så blev det inte. Han 
kom aldrig tillbaka.

Under tiden i Riga klarade han av res-
ten av sina språkstudier och åkte hem till 
Uppsala för att ta de sista betygen i sin 
kandidatexamen i slaviska språk. När han 
1929 fick sin examen talade han flytande 
ryska, tyska, franska och engelska. De sex 
årens tjänstgöring i Riga var mycket fram-
gångsrika och ledde till att han i mars 1933 
fick besked om att han skulle bli Sveriges 
militärattaché i Berlin och Moskva. Med 

detta följde befordran till major i general-
stabskåren. När Dannfelt i juni 1933 flyttar 
till Berlin hamnar han verkligen i händel-
sernas centrum och här ligger naturligtvis 
också bokens centrala parti.

Bokens författare Staffan Thorsell, 
tidigare bl a chefredaktör för tidningen 
Expressen och författare till en bok om 
svensk-tyska förbindelser under andra 
världskriget, har använt många källor till 
sin bok men viktigast är Dannfelts egna 
nedtecknade ”Hågkomster”, hans brev till 
hustrun som under del av kriget vistades i 
Stockholm med deras barn och hans ofta 
mycket omfångsrika rapporter till För-
svarsstaben. Läsaren får därmed en mycket 
god inblick i Dannfelts tankar och kan följa 
hans upplevelser. Här ska inte avslöjas 
allt för många detaljer, men det är mycket 
intressant att följa Dannfelts rapportering 
om det ökade nazistiska inflytandet, om 
krigsutvecklingen och om levnadsförhål-
landena i Berlin under kriget. Redan på ett 
tidigt stadium tar Dannfelt klart avstånd 
från nazismen och varnar för tyska aggres-
sioner. Han kan inte ens karakteriseras som 
särskilt vänligt inställd till Tyskland, vilket 
gör hans rapporter påfallande klarsynta. 
När han mot slutet av 1930-talet får ställ-
ning som militärattachékårens doyen ökar 
hans kontaktytor och han får många nyttiga 
vänner i Tyskland. Detta gör att hans rap-
porter hem blir ännu mer insiktsfulla. 

Beskrivningarna av Dannfelts upple-
velser från en middag med Himmler, från 
resor till både väst- och östfronten samt 
från bombräder mot Berlin är intressanta 
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att läsa och Thorsell lyfter fram ett par 
händelser som tidigare inte varit speciellt 
uppmärksammade, t ex en känslig vapen-
affär 1941 med Göring som motpart och 
mysteriet med Dannfelts stulna portfölj 
med hemliga handlingar. Boken är alltså 
detaljrik, språket är lätt och flytande utan 
att vara banalt.

Detta skapar en mycket levande bild 
över både tidsperioden och Dannfelt själv. 
Negativt är att Thorsell inte alltid är särskilt 
hemmastadd i den militära terminologin 
och boken skulle därför ha mått bra av 
en faktagranskning. Det finns ett antal 
mindre felaktigheter, till exempel kan man 
anmärka på att generalstaben inte existe-
rade 1938 och att Göta livgarde inte var ett 
kavalleriregemente. Detta är naturligtvis 
radanmärkningar främst mot förlaget men 
boken skulle också ha vunnit på en förklar-
ing över hur försvarsstaben och underrät-
telsetjänsten var organiserade och vilka 
personer som gjorde vad. Om man inte 
tidigare är insatt i dessa förhållanden kan 
nog en del av bokens innehåll var svårt att 
ta till sig. Man kan också sakna en djupare 
beskrivning av Dannfelts familjebakgrund. 
Visserligen får läsaren veta att släkten 
härstammade från Svenska Pommern men 
lite mer hade kunnat vara intressant att 
känna till. En lite längre beskrivning om 

Dannfelts första år i Krigsmaktens tjänst 
hade inte heller varit ur vägen. Möjligen 
skulle författaren också kunnat få ut mer 
av Dannfelts korta tid som avdelningschef 
i försvarsstaben efter kriget.   
  Bokens mest spännande del är beskriv-
ningen om de sista månaderna i Berlin och 
den dramatiska hemfärden genom ett brin-
nande Tyskland. Även berättelserna från 
tiden i Moskva 1948-1952, som medförde 
befordran till generalmajor, är av intresse 
men det sovjetiska systemets slutenhet 
gjorde att här inte finns lika mycket att 
berätta. 
  Sammanfattningsvis är boken alltså, 
kritiken till trots, mycket läsvärd om man 
har det minsta intresse för Sveriges roll 
i världspolitiken före och under andra 
världskriget. Boken skildrar dessutom 
också ett mycket intressant levnadsöde. 
Tilläggas kan att boken är försedd med en 
lättillgänglig notapparat och en ordentlig 
källförteckning som underlättar för den 
som vill fördjupa sig i ämnet.
  Curt Juhlin-Dannfelt gick i pension 1952 
och avled i Stocksund i Stockholm 1968, 
samma år som sin älskade hustru. Ledamot 
i KKrVA blev han 1938.

Recensenten är 1:e intendent på Armé -
 museum och ledamot av KKrVA.


