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Abstract: Red trousers and watery mud. 
 

This essay explores a previously rather unexplored part of Swedish military history in the 

form of a Swedish volunteer in the great war named Sven Blom. The essay focuses on his 

mindset and thoughts regarding the war, his part in it as a combatant, and how these 

experiences changed his mindset regarding the war over time. Sven Blom, a Swedish man in 

his 30s, who lived in France at the outbreak of hostilities, chosed to side with his new 

countrymen and enlists as a volunteer in the French Foreign Legion. His enthusiasm and 

patriotism regarding the war changed slowly through his combat experiences. After he 

sustaines a serious case of frostbite throughout one of his feet, he is sent to recover at a 

hospital. He recovers, but does not enlist again. His mindset regarding the war is changed 

forever. The main source material of this essay is the two war-diaries written in Swedish by 

Sven Blom starting right before the declaration of hostilities to the time when he was 

discharged from the French foreign Legion. To analyze the material several books are used. 

Such as Svenskar i Krig, by Lars Gyllenhaal and Lennart Westberg, Det första världskriget by 

John Keegan, Ivan Lönnberg by Sören Björklund, Eldens återsken by Lina Sturfelt and Fallen 

Soldiers written by George L. Mosse. 
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soldater. 
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1 Inledning:  

 
Det första världskriget förändrade världen. Det påverkade länder, kartor och regimer samt 

satte scenen för det andra världskriget och den värld vi lever i idag. Men hur påverkade kriget 

människorna? Den sista veteranen från det första världskriget gick bort 2011. När rösterna 

tystnar faller ansvaret på vi efterlevandes axlar att återberätta och svara på denna fråga. Som 

tur väl är finns det många källor och berättelser efterlämnade av de människor som deltog i 

detta krig. 

 

 I Sverige skonades vi genom vår neutralitet från större blodspillan, och det finns således inte 

många förstahandskällor på skriven svenska av krigets fasor. Dock valde vissa svenskar att ge 

sig in i kriget på olika sidor. Sven Blom var en av dem, han slogs under kriget i den franska 

armén, närmare bestämt i den franska främlingslegionen. Det är honom och hans upplevelser 

detta arbete kommer att behandla. Hans krigsdagböcker donerades innan hans död till Uppsala 

universitet, och har sedan digitaliserats. Tack vare ett stort engagemang från 

handskriftsavdelningen har den första av de två krigsdagböckerna transkriberats. Den andra 

krigsdagboken har jag i arbetet med denna uppsats gjort mitt bästa för att transkribera.  

 

Sven Bloms dagböcker har skänkt mig en insikt i förloppet och tankarna hos en man mitt i ett 

historiskt händelseförlopp och ett samhälle som står på kanten till en avgrund. Bloms 

stundtals nästan skönlitterära beskrivningar av händelser och vyer har i ett otal timmar 

förbluffat, skrämt och inspirerat mig i arbetet med denna uppsats. I detta arbete hoppas jag 

kunna belysa en persons tankar och förhållande till en av de största och mest fasansfulla 

konflikter mänskligheten genomlidit.  

 

2 Syfte och Frågeställningar:  

I detta arbete ämnar jag besvara följande frågeställningar:  

 

1: Hur såg Sven Blom på kriget?  

1.1: Varför gick Sven Blom in i armén? 

2: Förändras Sven Bloms inställning och förhållande till kriget över tid? 

2.1: Om så är fallet, på vilket sätt och av vilka anledningar? 

3. Hur kan materialet och ämnet denna uppsats hanterar användas i en undervisningssituation? 
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2.1 Metod: 

 
Jag kommer att med hjälp av Sven Bloms krigsdagböcker i kronologisk ordning undersöka 

hans inställning till kriget och dess förändring över tid. Under arbetet kommer jag att arbeta 

med olika områden som hanterar Sven Bloms förhållande och inställning till kriget i de båda 

krigsdagböckerna vilka kommer att fokusera närmare på specifika delar av hans upplevelser 

och förhoppningsvis ge svar på mina frågeställningar. För att tolka och analysera hans tankar 

samt för att jämföra dessa med andra svenskar som deltog i kriget har jag valt att använda mig 

av Svenskar i krig, av Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg, Det första världskriget av John 

Keegan, Ivan Lönnberg av Sören Björklund, Eldens återsken av Lina Sturfelt och Fallen 

Soldiers av George L. Mosse. De områden jag har valt att fokusera närmare på följer nedan:  

 

Krigsdagbok nummer 1:  

 

• Sven Bloms inställning till krigsförklaringen. 

• Sven Bloms tankar och upplevelser kring enrollering.  

• Sven Bloms åsikter om media.  

• Sven Bloms upplevelser av ”tyskhatet”. 

• Sven Bloms inställning till den politik och nationalism som är mycket stark i början 

av kriget.  

 

 

Krigsdagbok nummer 2:  

• Sven Bloms inställning till officerare. 

• Sven Bloms inställning till sina soldatkamrater. 

• Sven Bloms inställning till de tuffa och allvarliga utmaningar och upplevelser som han 

utsätts för vid fronten.    

• Sven Bloms tankar och perspektiv på kriget och hans upplevelser vid sin 

sjukskrivning. 
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3 Teoriavsnitt – frivilliga och myten bakom dem. 

 

Varför valde dessa unga män att frivilligt gå med i kriget? Det finns många olika svar på 

denna fråga på individnivå. Det finns dock gemensamma ämnen som lockade de unga 

männen till att enrollera. Mosse hävdar i sin bok Fallen Soldiers, att för att förstå den 

generation som enrollerade sig i första världskriget och den myt kring krig och soldatskap 

som de såg, måste man blicka tillbaka på de tidigare krigen. Den franska revolutionen och de 

tankar och ideal som följde med den, transformerade soldaten från vagabond och legosoldat, 

till medborgare. Tankarna om ett enat folk i krig var så födda, och de soldater och frivilliga 

som tjänstgjorde i de Napoleonska krigen lämnade efter sig poesi och sånger om kamratskap 

och jakten på syfte i sina liv. Ur denna smältugn formas så myten om den patriotiska, 

medkännande och övertygade frivilliga soldaten, vilken kom påverka de kommande krigen 

och dess människor. När så det första världskriget bröt ut påverkade dessa tidigare värden 

även dessa soldater: patriotism, sökandet efter ett syfte i livet, kärlek till äventyr och 

maskulina ideal.1 Men Mosse hävdar även att” Yet among these themes which run throughout 

the history of volunteers we find specific emphases which were either not present earlier or 

not so strongly expressed as in 1914”.2 Mosse argumenterar att dessa unga män och deras 

återgivelser av kriget kom att forma myten om det första världskriget för nästa generation, och 

det är därför mycket viktigt att identifiera deras tankar och anledningar till att ge sig in i 

kriget.  

 

Man kan hävda att ovetskapen om krigets sanna brutalitet möjliggjorde denna våg av 

frivilliga, men Mosse hävdar att detta inte kan vara den enda anledningen till den motivation 

man såg från denna generation vid krigsutbrottet, som efter att de fått sett krigets sanna 

ansikte fortfarande såg på de dagarna i augusti med berusande effekt. Som vi kommer att se i 

källmaterialet kan vi se att dessa ideal kom att spela en stor roll i de frivilligas medvetande. 

Nationalismen som många nationer i kriget, både Tyskland och Frankrike hade lagt mycket 

tyngd på att installera spelade en stor roll. Mosse hävdar att” --- in the August days, the nation 

seemed to act with one voice, heart and soul”3 ------ ”the loneliness of the individual in the 

modern world was past as he became one with his people. A new feeling of national unity 

                                                 
1 G, Mosse, 1990, 53. 
2 G, Mosse, 1990, 53. 
3 G, Mosse, 1990, 64. 
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informed the attitudes we have discussed, becoming a powerful force”.4 Män som Sven Blom 

och hans kamrater som värdesatte kultur och litteratur, och frivilligt hade sökt sig till 

Frankrike i jakt på syfte i livet och äventyr passar mycket väl in i dessa kategorier av 

anledningar. Genom att medverka i kriget var uppfattningen att man formade sig själv som 

människa, de manliga idealen och framgång kan även ha sporrat män som Sven Blom som 

inte hade nått något specifikt mål i livet, och söka att ”förbättra” eller återuppliva sig själva 

och sina drömmar. Mosse citerar en ung frivillig för den tyska armén Otto Braun som skriver i 

sin dagbok” I believe that this war is a challenge for our time and for each individual, a test by 

fire, that we may ripen into manhood, become men able to cope with the upcoming 

stupendous years and events”.5 Jag kommer i denna uppsats att söka använda dessa värden 

och idéer i referens till Sven Bloms tankar och funderingar. 

 

4 Källmaterial:  

 

Det material som den här uppsatsen baserar sig på är Sven Bloms krigsdagböcker nummer 1 

och 2. Den första krigsdagboken är tidigare transkriberad, medan jag har lagt större delen av 

min arbetsprocess med att transkribera den andra. Jag vill understryka att det är min första 

större transkribering, och reserverar mig föreventuella fel. Krigsdagbok nummer två är 

skriven av Sven Blom under bitvis svåra förhållanden, och till största del med blyertspenna. 

Detta leder till att materialet bitvis är svårt att tyda, man märker exempelvis att handstilen 

försämras när Blom är trött efter en lång språngmarsch eller stressad. Bitvis märker man att 

Blom är tagen av händelser, och kanske därför inte återger allt. I mitt arbete med materialet 

har jag gjort mitt bästa för att översätta ovanliga ord och uttryck, dessa ”översättningar” kan 

finnas i fotnoter knutet till varje sådant ord. Även här vill jag understryka att det kan befinna 

sig fel i dessa översättningar, då Blom emellanåt använder sig av franska utryck och slang. 

Tyvärr talar jag själv inte franska, utan har varit tvungen att använda mig av 

översättningsprogram. I krigsdagboken står även diverse adresser att finna. På grund av den 

tidsram som detta arbete kräver har jag inte haft möjlighet att helt transkribera dem. Slutligen 

vill jag poängtera att de tre sista sidorna i krigsdagboken är skrivna på franska. Tyvärr har jag 

på grund av bristande kunskaper i språket och tidspress inte haft möjlighet att översätta dem. 

Jag planerar att efter detta arbete söka översätta dem och infoga dem i min transkribering.  

                                                 
4 G, Mosse, 1990, 64. 
5 G, Mosse, 1990, 64 
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5 Forskningsläge:  

 

Forskningsläget kring svenska soldater i första världskriget är tämligen magert, Lina Sturfelts 

bok Eldens återsken hanterar en av de soldater som figurerar i Sven Bloms krigsdagböcker, 

Elow Nilsson. Svenskar i krig av Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg behandlar svenska 

soldater i strid från 1914 till 1945. Här finns Elow Nilsson och Ivan Lönnberg med, vilka 

båda på ett eller annat sätt kände Sven Blom. Ivan Lönnberg: konstnären som stupade i det 

första världskriget skriven av Sören Björklund har gett mig ytterligare ett perspektiv på 

Bloms upplevelser i förhållande till sina vänner Ivan och Elow, samt Beer.  

 

Utanför detta har jag tyvärr inte hittat mer material som hanterar just svenska soldater i den 

franska armén under första världskriget. Sven Blom har tyvärr rakt sluppit genom 

forskningens tidigare nät. Vidare kommer jag att utgå från John Keegans bok Det första 

världskriget för att kunna illustrera sammanhanget och knyta samman den bild av kriget som 

Sven Blom beskriver i sina Krigsdagböcker. För att analysera och jämföra Sven Bloms tankar 

med centrala koncept kring frivilliga rekryter kommer jag att använda mig av George Moss 

bok Fallen Soldiers: reshaping the memories of the world wars. 

 

 

6 Bakgrund:  

 
Det första världskriget påverkade många, även medborgare i neutrala länder. Av olika 

anledningar valde många unga män att resa från sina hemländer för att ta del i denna väldiga 

konflikt. I Frankrikes armé kan man se denna mångfald av soldater särskilt tydligt i den 

franska främlingslegionen, där många av de svenska soldaterna kom att tjänstgöra. En av 

dessa män var Sven Blom. Blom föddes i Norrköping 1881 och bosatte sig i Frankrike efter 

studier vid Uppsala universitet.6 Vid krigsutbrottet 1914 var han 32 år gammal. Hans stora 

kärlek till Frankrike, dess folk och kultur ledde till att han enrollerade sig i den franska 

främlingslegionen. När Sven Blom anade de historiska proportionerna alternativt den fara han 

befann sig i, valde han att börja skriva krigsdagböcker. Det blev i slutändan två stycken 

                                                 
6 P, Cullhed, Krigsdagbok nr1, Förord. 
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krigsdagböcker. Den första behandlar hans upplevelser från kort innan krigsutbrottet fram till 

hans enrollering i armén. Den andra krigsdagboken skildrar hans tid vid armén och vid 

fronten. Hans språk är stundtals nästan skönlitterärt och han ger mycket goda beskrivningar 

av sin omgivning från krigsutbrottet till sin tid i armén. Förutom Sven Blom engagerade andra 

svenska soldater sig i kriget. I sin bok Eldens återsken hanterar Lina Sturfelt dåtida svensk 

medias syn på det första världskriget. I detta arbete diskuterar Sturfelt en av de svenska 

soldater som rapporterade åt Vecko-Journalen. Denna soldat, Elow Nilsson, 19 år från 

Gustavsberg, enrollerade i den franska främlingslegionen vid början av kriget.7 Hans del i 

detta krig kom att bli lång och blodig. Det var genom honom som mitt intresse för ämnet, 

svenska soldater i första världskriget, startade. Anledningen till att svenskar gav sig in i detta 

krig varierar. Sven Blom resonerar i sin dagbok: 

 

 Jag tänker själv rätt ofta: om jag verkligen kunde göra någon nytta – hade krafter nog – 

skulle jag ej dröja med att anmäla mig. Men jag har ju ingen eller ringa skjutförmåga 

eller fältutbildning då jag ju ej exercerat – men kanske vid en ambulans! Får se. Jag äls-

kar Frankrike som mitt andra fosterland och offrar mig gärna för detsamma.8 

 

Tanken att enrollera sig drabbade även Elow Nilsson. De möts i en hantverksskola i en provi-

sorisk kasern alldeles intill Palais de Justice i Rouen. Sven Blom nämner kort deras möte i sin 

dagbok: ”jag träffade till min glädje ett par skandinaver, nämligen den svenske hisspojken på 

Victoria-Palace Hôtel – Elow Nilson och norrmannen Henrik von Krogh, arkitekt i Paris. 

Bägge två tillhörde den amerikanska kåren!”.9 Tyvärr skulle inte Blom och Nilson tjäna till-

sammans då de tillhörde olika kårer. Men deras tid tillsammans var tillräckligt lång för att för-

evigas i ett fotografi. Detta fotografi överensstämmer med den bild som användes för Elow 

Nilsson i hans artiklar, vilken ser ut att ha tagits på samma kaserngård.  Dessa två män, med 

helt olika bakgrund och ålder, kom också att möta två helt olika slut. Sven Blom överlevde 

kriget, och avled 1931 i Paris. Elow Nilsson försvann enligt Sturfelt endast 21 år gammal i 

striderna vid Somme, ”förmodligen söndersmulad av en granat eller nedtrampad i ingenmans-

land.”10. Denna uppsats ämnar sprida ljus över Sven Bloms upplevelser och syn på kriget och 

berätta den historia som Elow kanske inte kunde skriva i sina artiklar. Elows sista nedskrivna 

ord innan han gick ur världen finns återgivna i Svenskar i Krig:  

                                                 
7 L, Sturfelt, 2008, 11. 
8 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, Sida 14, 
9 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, Sida 41.  
10 L, Sturfelt, 2008, 260.  
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Här på slagfältet i Somme har svenskt blod gjutits. Här på fältet någonstädes kan man 

finna ett, måhända två små enkla träkors, bärande namnen på två svenskar, som i det 

tysta utfört hjältedåd och gjutit sitt blod på Frankrikes jord. De två hjältarnas namn äro 

Ragnar Benzen, legionären, som redan tusentals gånger sett döden i vitögat, oförfärad, 

både här under världskriget och under de hundra småstriderna i kolonierna. I tio års tid 

hade han tillhört Främlingslegionen och hans bröst pryddes av fem av koloniernas 

medaljer från kampanjerna i Marocko, Tonkin, Algeriet, Madagaskar och Martinque. I 

alla dessa fälttåg har han stridit mot de upproriska och fört det svenska hjältenamnet 

med heder. Den andre är den vid krigsutbrottet som frivillig engagerade volontären Ivar 

Svensson från Göteborg, en yngling som lämnat stort tomrum efter sig i vårt minne, vi 

som haft nöjet att lära känna honom och värdera honom som vän, en kamrat. Tapper i 

striden, vänfast i faran var han – det kunna vi, de överlevande, säga om honom – en 

kamrat, vars namn sent skall blekna i vårt minne! Båda föllo den 2 juni vid intagandet 

av byn Bellay. Benzen fick tvenne kulor genom huvudet, Svensson däremot återfanns ej 

- han var ”disparu” – fullständigt försvunnen. Antagligen blev det hans öde att slitas i 

smulor av en granat, som styckade, skingrade för världen hans kropp. Av den forna, 

tjugofyra man starka svenska volontärkåren återstår nu vid fronten endast elva män – 

men vi äro beredda att kämpa ”jusque au bout” ändå till slutet – som vårt valspråk 

lyder. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Gyllenhaal-Westberg, 2004, 68. 

Figur 1 Bild tagen på kaserngården 

med Elow Nilson - Sven Blom - Fredrik 

von Krogh: krigsdagbok 1, bild tagen 

1914 
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7 Krigsdagbok nummer 1 

 

Krigsutbrottet, ”tyskhatet” och enrolleringen.  

Sven Bloms första dagboksinlägg är daterat den 31 juli 1914, ” Väcktes jag vid fyratiden på 

morgonen av Maurice som meddelade att regementet – de tredje husarerna – mobiliserats.”12. 

Här börjar Sven och hans vänner fundera på allvar vad deras planer torde bli angående deras 

inblandning. Nu mobiliseras de första trupperna vilka tjänar som varningstecken,  

 

Jag skyndade att väcka Gustaf Hellström och Hydén och meddelade dem den rätt 

uppseendeväckande nyheten. Vi tillbringade dagen i samspråk och gissningar – planer. 

Vilken skulle vår ställning bli i händelse av krig – inga möjligheter att kunna lämna 

staden ännu – ingen av oss hade pengar.13 

 

Sven Blom skulle senare välja en annan väg än Gustaf och Hyden, men vid detta tillfälle var 

de tre vännerna fångade i en konflikt i ett annat land. Här ser vi inga tecken på samtal om 

värvning, vilket kommer att spela en större roll i samtal senare. Som vi vet i efterhand 

exploderade detta kriget som en handgranat, det fanns liten eller ingen chans för civila att se 

denna konflikt komma i förväg och således planera inför den. Nästa dag, den första augusti, 

flyttar Sven till en ny lägenhet. Nu ser kriget ut att bli verklighet, här följer Svens egna ord:  

 

Sedan jag sysslat där en stund med uppackning o. d. gick jag ut och fick kännedom om 

den allmänna mobiliseringen: stora plakat uppspikade på rådhusportarna, claironer och 

trumpetare på gator och torg. En stor folkmassa hade strömmat till – med ett sällsynt 

vaket lugn mottogs den stora nyheten. Kriget skulle således bli en verklighet! Den 

första mobiliseringsdagen var söndagen 2 augusti. 

 

John Keegan skriver i sin bok Det första världskriget att Joseph Joffre, överbefälhavaren över 

den franska krigsmakten, på eftermiddagen den 31 juli formellt hemställde om allmän 

mobilisering.14 Följande dag, den 1 augusti, fastställdes den första mobiliseringsdagen som 

den 2 augusti.15 Denna mobilisering, som skedde med en timmes mellanrum i Tyskland och 

Frankrike, markerade början på slutet. Men många hoppades på att kriget kunde undvikas. 

Den ryska tsaren Nikolaj den II var en av dem. Keegan skriver: ”men oåterkalleligt verkade 

                                                 
12 S, Blom 1914, Nr 1, 5. 
13 S, Blom, 1914, Nr 1, 5. 
14 J, Keegan 2002, 83. 
15 J, Keegan 2002, 83. 
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det ju ändå inte vara. Tsaren hyste fortfarande förhoppning om att krig kunde undvikas”16. På 

samma vis hoppades även Sven Blom på en fredlig lösning än i det sista. ”Ännu var ju ej allt 

hopp om en fredlig lösning ute – kanhända mobiliseringen endast jorts för säkerhets skull”17. 

Sven Blom fortsätter detta resonemang med en tidstypisk inställning. ”Men alla trodde på 

kriget. Alla voro beredda”.18  

 

I sin bok Eldens återsken diskuterar Lina Sturfelt denna inställning till kriget. Sturfelt hävdar 

att ”vid tiden för första världskriget fanns en utbredd föreställning i Europa om kriget inte 

bara som naturligt och ofrånkomligt, men också som nödvändigt, gott, stort, heligt och 

renande – en lösning på den moderna tidens problem.”19. Denna föreställning syns tydligt i 

Sven Bloms dagbok, i tidigare citat nämns att folket mottog nyheten om krig med sällsynt 

vaket lugn. Idag ser vi med andra ögon på denna händelse, vi har facit på vad denna konflikt 

skulle komma att orsaka. Men detta lugn som Sven Blom beskriver skulle snart ta andra 

former. Sven Blom skriver vidare att tyskarna lämnar staden först, ”så hela kypareskaran å 

Grand Cerf!”.20 Nu börjar civilbefolkningen att reagera på omständigheterna, och genast 

börjar ryktena gå. Den andra augusti skriver Blom:  

 

 väcktes jag av min femme de ménage med stora nyheter: Caillaux hade mördats av 

pojken Calmette, kriget var redan i full gång, 16 bayrare – de äro Tysklands bästa 

soldater – tillade han – hade överskridit gränsen – och – naturligtvis! Skjutits ned! Jag 

gick ut för att få bekräftelse – inga tidningar hade kommit – därav ryktena!21 

 

Det första världskrigets inledande faser är invecklade och komplicerade ur vårt perspektiv 

även idag, beslut fattades av makthavare med en sådan fart att pressen och andra nyhetskällor 

måste haft svårt att hänga med. Anledningen till detta är den press som staterna i Europa var 

under, mobilisering av trupper var nyckeln till att vinna eller att överhuvudtaget kunna ha en 

chans att vinna kriget. Tysklands plan krigsplan, Schlieffenplanen, som planerats och 

förberetts innan krigets utbrott, var beroende av att Tyskland mobiliserade innan Ryssland 

hann samla sin stora armé.  John Keegan skriver att (Rysslands mobilisering) ”gav ryssarna 

ett övertag som ofördelaktigt påverkade tidsbalansen dem emellan i Schlieffenplanen. 

                                                 
16 J, Keegan, 2002, 83. 
17 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 6. 
18 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 6. 
19 L, Sturfelt, 2008, 75.  
20 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 6. 
21 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 7. 
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Falkenhayn (Tysklands militära befälhavare underställd Kejsaren. Red amn.) ville mobilisera 

omedelbart”.22 Denna stress kombinerad med endast delvis giltig information tampades 

samtliga makthavare i konflikten med. Detta ledde i sin tur till att nyheter till 

civilbefolkningen uteblev i den takt som idag hade varit möjlig. De hårda tongångar som 

förekommit mellan Tyskland och Frankrike sedan Fransk-tyska kriget övergick vid 

krigsutbrottet till starka känslor hos civilbefolkningen. Sven Blom skriver i sin dagbok:  

 

Men i alla händelser: läget var kritiskt för oss främlingar. Kriget hade ju börjat – 

Tysklands krigsförklaring till Ryssland ett faktum. Mobiliseringen fortgick med all fart 

– alla järnvägsförbindelser avbrutna för civil trafik – den sista skvadronen hussarer 

hade gått – man började undra över oss främlingar – varför vi stannade i staden, av 

vilken nationalitet voro vi egentligen? Det vore allt bäst att resa – värden på Châlet 

tillrådde oss detta på det kraftigaste.23 

 

Sven Bloms analys av läget är mycket riktig, civilbefolkningen börjar här att vända sig mot 

misstänkta tyskar, till vilken grupp Sven Blom och hans kamrater mycket väl skulle kunna 

tillhöra för ett otränat öga och öra. De bestämmer att ge sig av och Sven skriver i sin dagbok 

att ”Gustaf hade också fått telegram remissa från Dagens Nyheter (de önskade 

korrespondenser från Paris, 800 ord dagligen telegrafiskt). Alltså ytterligare ett skäl att 

resa.”.24 De beger sig till Paris med taxi, Sven har turen att få åka med en av chaufförerna vid 

ett av slotten i närheten till Paris, då denne ska inställa sig för mobilisering. Sven beskriver 

färden med följande ord: ” Det var en högst spännande och intressant färd – alla broar och 

järnvägsövergångar bevakade av soldater – baïonette au canon – i gårdar och på öppna platser 

hade befolkningen samlat sig i grupper dryftande situationens allvar”.25 Det ter sig som ett 

spännande och intressant äventyr blandat med stundtals allvar. Denna inställning från Bloms 

sida kan påträffas flera gånger i texten. Vi påminns om att detta är scener som de flesta av 

människorna inklusive Sven Blom aldrig har skådat. Det är denna syn på kriget som både 

Sturfelt och Mosse diskuterar, äventyret, historierna, den bild av kriget som snarare hör 

hemma i 1800-talet, där unga män står raka under kulregnen. När de närmar sig Paris skriver 

Sven Blom: 

 

 i förstäderna, särskilt i Neuilly, just och livligt, kaféerna överfyllda av folk – det var ju 

också söndagskväll. – Intrycket av Paris var oförglömligt! Hela staden låg som i ett 

                                                 
22 Keegan, 2002, 83. 
23 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 7. 
24 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 8. 
25 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 8–9. 
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jushav och på himlen spelade strålkastare! Jag förvånade mig mycket häröver men fick 

av mitt ressällskap förklaringen: till skydd mot en nattlig luftinvasion. Han själv var 

aviatör och skulle som sådan deltaga i kriget.26 

 

Krigets verklighet har ännu inte hunnit ifatt Paris, denna stämning som Sven Blom beskriver 

kommer att hålla i sig ytterligare ett tag. Chauffören som kör honom, som Sven Blom 

beskriver som aviatör, är en av de första som kommer att få se den sanna bilden av kriget. 

Sven Bloms beskrivning av Paris är i sig självt nästan skönlitterär och det ger en som läsare 

ett mycket gott intryck av staden. Denna stämning som Sven Blom beskriver i förstäderna 

består sig också inne i Paris. Sven Blom skriver:  

 

Vi kommo fram till Porte Maillot”------ Där liksom på alla kaféerna i närheten fullt med 

folk - men lugnt och stilla som om ingenting hänt. Det var visserligen ett bord alsassare 

vid sidan av oss som voro litet högjudda – en av dem var rätt berusad och skränade ut 

sitt hat mot allt vad tyskar heter.27 

 

Här ser vi början på vad Sven Blom kommer att kalla för ”tyskhatet”. Den lugna stämningen 

kombineras i vissa fall med aggression. För Sven Blom kommer detta bli en obehaglig 

upplevelse, som kommer att upprepas.   

 

– "men nu voro de äntligen för alltid bortkörda från Paris." Så fick han syn på 

mig; ”men där har vi ju en, ta mig faen” skrek han och pekade på mig. Högst obehagligt 

– allas ögon riktades mot vårt bord. Barnay lyckades till slut övertyga honom att jag 

tillhörde en vänskapligt sinnad nation – jag måste dock fram med alla mina papper.28 

 

Denna händelse slutar dock lyckligt, efter att misstaget förklarats ber fransmannen om ursäkt 

och talar sedan vänskapligt med Blom. Längre fram i Bloms text kommer vi dock att stöta på 

fler exempel av detta ”tyskhat”, det är alltså inte en isolerad händelse och kommer således att 

utforskas ytterligare i detta arbete. Nästa dag, måndagen den tredje augusti, dagen efter den 

första mobiliseringsdagen skriver Blom ytterligare om tillståndet i Paris.  

 

Måndagen vaknade jag tidigt och gick ut på avenyen. Där fick man dock en känsla av 

att något var i görningen. Soldattrupper till häst och till fots, stora fordon med proviant, 

proklamationer på husknutarna – från presidenten, polisprefekten m. fl. 

Tidningsgrabbarnas rop - belägringstillståndet, tyskarnas hänsynslösa framfart i 

                                                 
26 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 9. 
27 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 9. 
28 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 10. 
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Luxembourg, deras ultimatum till Belgien, Italiens neutralitet, hoppet om Englands jälp 

– allt rätt så viktiga nyheter! Kommunikationerna inskränkta till ett minimum, etc.29 

 

Vid denna tidpunkt är inte Frankrike och Tyskland ännu i krig med varandra, men framför 

Sven Bloms ögon ser vi många av de viktiga aspekterna av krigets inledande faser spelas ut. 

Tysklands ultimatum till Belgien skulle komma att dra in Storbritannien i kriget, och detta i 

kombination med den franska alliansen med Ryssland skulle dra även henne in i kriget. Sven 

har här god information om den breda bilden. Vi kan se en del av hans åsikter blöda igenom 

hans ord när han väljer att skriva ”tyskarnas hänsynslösa framfart i Luxembourg”, det är alltså 

tydligt i hans ögon av den information han fått av fransk media att det är Tyskland som är den 

aggressiva parten i detta krig. Sven gör efter detta ett besök på den svenska ambassaden där 

han möter ”en ström av landsmän som sökte upplysningar, möjligheterna för hemresa, pass 

etc”.30 Vi kan här tydligt se att merparten svenskar söker ta sig hem till det neutrala Sverige. 

Sven nämner dock inte några sådana tankar här utan är endast på ambassaden för att kunna 

telegrafera hem angående sitt månadsgage. Efter detta besök beger sig Sven Blom för att äta 

lunch med Ivan Lönnberg, en svensk konstnär som kom att enrollera i den franska 

främlingslegionen. På vägen till restaurangen blir de dock vittnen till ytterligare hatbrott mot 

tyskar i staden.  

 

Dessförinnan hade vi varit vittnen till plundringen av en Maggi-butik i närheten. En 

skara skrikande buspojkar som slår sönder dörrar och fönster, kastar ut varor och 

möbler på gatan – under det polisen diskret håller sig borta! Samma öde har drabbat de 

flesta Maggifilialer och tyska butiker, på de stora boulevarderna Appenrodt, 

Karlsbadskristalleriet m. fl. Tyskhatet i beklagliga former!31 

 

Vi kan här se tydligt att Sven Blom inte instämmer med detta hat mot tyskar i allmänhet. Han 

påpekar till exempel att polisen inte ingriper utan håller sig borta. Denna typ av aggression 

stämmer inte in med den ”gentlemannamässiga” syn på krig som många delar vid denna tid, 

och det märks tydligt att Sven Blom anser det skamligt att dessa ”skrikande buspojkar” får 

hållas. Den fjärde augusti skriver Sven Blom vidare i sin dagbok. Nu förklarar Frankrike och 

Storbritannien krig med Tyskland:  

 

Redan igår eftermiddag förklarade Tyskland Frankrike krig – idag kommer 

krigsförklaringen från England till Tyskland. Alltså det stora europeiska kriget i full 

                                                 
29 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 10. 
30 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 11. 
31 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 12. 
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gång! Vem kunde ha anat detta för endast en vecka sedan. Kamrarna sammanträda: 

budskap från Poincaré, nödvändiga pengar beviljade. Tyskarna kränka Belgiens 

neutralitet.32 

 

Sven talar om detta krig med den blandning av förundran och allvar som vi blivit bekanta 

med: ”Promenerade på boulevarderna – såg förödelserna, apachedåden – bevittnade 

truppavfärder vid St Lazare. Alltjämt detta värdiga lugn. Inga scener av sentimentalitet och 

sådant. Tårade ögon här och var bland kvinnorna men över allt: lugn och säker förtröstan. 

Avundsvärda människor!”.33 Det är intressant att Sven i samma mening nämner tyskhatet och 

det värdiga lugnet. I en mening skulle det nog inte vara helt fel att anta att Sven fortfarande 

känner sig som en åskådare här. Han har ännu inte bestämt sig i frågan om vad hans roll 

kommer att vara i detta krig.  

 

Dagen efter beger han sig till poliskontoret för att skaffa sig en ”permis de séjour”34, ett 

uppehållstillstånd för utlänningar. Sven beskriver kön, och får inte förrän efter flera timmars 

väntan sina papper. Efter detta känner han sig säkrare i staden: ”Man kunde känna sig säkrare 

– främlingshatet med alla dess excesser var ju oberäkneligt.”35. Ännu har Sven inte ventilerat 

några planer om att tjänstgöra, men medan han efter att ha hämtat ut sitt uppehållstillstånd 

äter frukost hör han två unga engelsmän prata vid bordet bredvid.  

 

Vid bordet bredvid två unga engelsmän som rådbråkade franskan för att göra sig 

förstådda – om några timmar skulle de resa – ut i kriget som frivilliga – glada och 

nöjda. Jag tänker själv rätt ofta: om jag verkligen kunde göra någon nytta – hade krafter 

nog – skulle jag ej dröja med att anmäla mig. Men jag har ju ingen eller ringa 

skjutförmåga eller fältutbildning då jag ju ej exercerat – men kanske vid en ambulans! 

Får se. Jag älskar Frankrike som mitt andra fosterland och offrar mig gärna för 

detsamma. Men jag håller mina planer för mig själv: ett är säkert – att jag stannar – 

även om, det Gud förbjude, svåra tider skulle stunda.36 

 

Denna bild av unga glada män som ger sig ut i vad de uppfattar som ett spännande äventyr är 

inte främmande för denna tidsperiod. Sven bestämmer sig här för att åtminstone stanna i 

landet, men är tveksam över en eventuell enrollering. Han har som han säger aldrig exercerat, 

utan är en av de många studenter och unga män som nu väger sitt öde i vågskålen. 

                                                 
32 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 12-13. 
33 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 13. 
34 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 13. 
35 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 14. 
36 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 14. 
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Nationalism eller patriotism väger tungt i Sven Bloms vågskål. Mosse hävdar att ”the motives 

we have discussed before were operative once more: patriotism, the search for purpose in life, 

love of adventure, and ideals of masculinity”.37 Personer som Sven Blom och flera i hans 

vänskapskrets som gett sig av till Paris i jakt på äventyr och sin plats i världen representerar 

redan flera av dessa motiv. Den kultur och influens de insupit under sin tid där har gett dem en 

känsla av tillhörighet. Denna livsstil och den kultur de skyddar är delvis ny för dem, och 

kanske är det därför flera av dessa svenska konstnärer, författare, arkitekter och ”hisspojkar” 

känner sig manade att skydda den. De har ännu inte tagit den för givet.  

 

En bidragande faktor som ledde dessa unga män in i kriget kan ha varit just avsaknaden av 

förståelse för krigets sanna natur. Mosse argumenterar att det senaste kriget, det Fransk-tyska 

kriget hade snabbt varit över, vilket ledde människor att tro att även världskriget snabbt skulle 

vara över. Förutom detta argumenterar Mosse att det i bakgrunden fanns kulturella motiv: 

“The cultural mood which had preceded the declarations of war was of vital importance, for 

here, as earlier, it was the educated elite of soldiers who articulated the ideas and hopes of the 

generation of 1914, reflecting the intellectual currents of the time”.38 Denna inställning och 

attityd till kriget skulle med tiden komma att förändras, inte endast hos individer, utan i 

samhället. Detta kommer förhoppningsvis att kunna identifieras tydligt även i denna uppsats, 

då Sven kommer att få se det krig som alla tror att de ger sig in i snabbt förändras till något 

helt annat.   

 

Den 7 augusti börjar Sven på allvar fundera kring att enrollera sig. Precis som alla unga män 

är han ivrig att få komma iväg till kriget. Intressant nog kommenterar han även på det faktum 

att han, genom att gå med i den engelska kåren slipper denna ”hoprafsade” mängd 

nationaliteter som återfinns bland till exempel Elow Nilssons återgivelser. Han syftar då på 

främlingslegionen. Detta är något som han senare kommer att kommentera kring flera gånger. 

Sven Blom är som bekant en medlem av de högre klasserna, det är inte omöjligt att han skulle 

föredra att hamna i en enhet med sina gelikar. Det kan dock vara så att han tänker på 

möjligheten till för exempel kommunikation, en del människor upplever att de trivs bättre 

med människor de kan konversera med.  Sven Blom skriver:  

 

                                                 
37 G, Mosse, 1990, 53. 
38 G, Mosse, 1990, 54. 
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Besökte efter lunchen Montparnasse och La Rotonde. Träffade där Fougstedts och Dirk 

Beer. Den senare talade om en engelsk kår av frivilliga som var under bildning. Den 

föreföll – enligt hans utsago – vara den bäst organiserade och för oss svenskar – den 

angenämaste. Anmälningar göras å Imperial Club (Bd des Italiens) Första sammanträde 

med redan inskrivna på måndag – val av officerare, på kanadiensiskt sätt – och så 

exercis och skjutövningar. Efter en tids utbildning ställes kåren till krigsministeriets 

förfogande – och skickas till fronten. Hur lockande låter icke detta! Man slipper att 

trängas bland folk hoprafsat av alla nationaliteter – och har utsikt att redan tidigt få 

komma ut. Jag funderar skarpt på att anmäla mig39  

 

Detta val av officerare som de diskuterar i texten på kanadensiskt vis, är helt enkelt att man 

själva väljer fram sina officerare ur gruppen. Hans tankar kring enrollering svalnar inte, nu 

när det finns en verklig chans att kunna enrollera tar han den och går i sällskap med Beer ner 

för att skriva upp sig.  

 

Déjeunerar på Leduc, träffar Beer. Fattar mitt beslut och går med honom ner till 

Imperial Club och skriver in mig. Ett fyrahundratal redan anmälda. På måndag 

läkarebesiktning och antagning. Hoppas innerligt få komma med. För varje timme som 

går stegras min längtan att få komma ut och aktivt deltaga i striderna för civilisation och 

kultur. Tidningarna tala om belgarnas oerhörda tapperhet och motståndskraft – Liège – 

och om fransmännens återerövring av Elsass. Om uppoffringar och tjänstvillighet hos 

alla klasser – hur kända män av olika partier och åsikter inrullera sig – hur luxuösa slott 

och privathotell ställas till Röda Korsets förfogande – – etc. etc.40 

 

Sven Bloms val av ord är mycket intressanta, denna rörelse, ett helt land som sluter upp och 

enas bakom trikoloren är en mycket stark bild. Vi ser dock var han tar den bilden ifrån, här 

spelar tidningarna en stor roll, man talar om belgarnas tapperhet, uppoffringar och 

tjänstvillighet hos alla klasser och åsikter. Denna känsla och bild av att klasserna förenades 

och blev ett folk fanns även i Tyskland vid denna tid, Mosse skriver. ”The laboring classes, 

more visible than ever before, played a role as well, mainly through middle-class youth ‘in 

search of the people,’ wanting to experience the reality of the Volk, its raw power and 

strength”.41  

 

Dessa olika bilder eller drömmar beroende på hur man vill se på frågan, var dock centrala i 

kampen att få en nation att slåss tillsammans. Om så det handlade om en folklig uppslutning 

bakom fanor eller en idé om en kamp för ”civilisation och kultur”. De Moderna samhällena 

                                                 
39 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 16. 
40 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 16-17. 
41 G, Mosse, 1990, 54. 
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kunde ta mycket större smällar och skapa mycket större arméer än någonsin tidigare, men för 

att göra det möjligt var det centralt för de olika nationerna att inspirera och ena alla 

medborgare, de vid fronten såväl som de hemmavid. I sin bok skriver Sturfelt att 

”Krigsentusiasmen beskrivs som en stor, kollektiv, mystisk, enande kraft. ’något mäktigt och 

gemensamt tar upp alla sinnen. Lyssna blott och hör! -kriget -kriget är det som enar höga och 

låga i detta nu’ heter det i en novell i Idun 1914”.42 Kriget beskrivs och talas om som en saga, 

som en form av upprättning och kliv tillbaka från teknologins framfart till det mänskliga och 

centrala.  

 

Media spelar här en stor roll, något som Blom nämner flera gånger. Efter att han enrollerat sig 

skriver han: ”Jag läste svenska tidningar på Régence. Oroväckande mycket lögner och 

felaktigheter – allt taget från Tyskland. Vilken ställning kommer Sverige att intaga? Allmänna 

uppfattningen här är att vi äro tyskvänner – den måste ändras.”43 Han påminns om detta flera 

gånger, Sveriges band till Tyskland är många, och Sven känner sig fler än en gång tvungen att 

försvara sitt hemland. Kanske känner han att han på något sätt även försvarar Sveriges namn i 

denna konflikt genom att enrollera. Kort efter detta skriver han om ett samtal han har haft med 

en av sina vänner, ”Träffade Eide på Versailles – dinerade sedan med honom på Lilas. En 

förståndig och intressant karl! Talade om erövringspolitikens vanskligheter, Bissmark [sic] 

och preusseriet, Europas karta efter kriget etc. Allmän glädje i luften. Krigsnyheterna allt 

bättre och bättre.”44 Svens syn på kriget är alltså vid detta tillfälle god. Han anser det kommer 

att gå bra för Frankrike i kriget och talar om att han kommer att få slåss för kultur och 

civilisation och ändra tanken om att svenskar är tyskvänner. Nästa dag tar han sig in till Salle 

Jouffroy för att mönstra:  

 

Träffade Beer på Rotonde, foro så till Salle Jouffroy där mönstringen ägde rum. 

Hundratals personer trängdes i farstun. Efter granskning av identitetspapper släpptes 

man in i den stora salen. Vilken entusiastisk stämning mötte en ej där! Marseljäsen, 

Rule Britannia, God save the King, krigssånger från boerkriget!45 

 

Här ser vi ytterligare bevis på den enighet och patriotism som råder, marseljäsen blandas med 

Rule Britannia, krigssånger från boerkriget sjungs. Dessa sånger från boerkriget har samma 

                                                 
42 L, Sturfelt, 2008, 78. 
43 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 16-17. 
44 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 17. 
45 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 17. 
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effekt och mening som Mosse diskuterar i sitt arbete kring sånger och poesins påverkan på 

soldater och frivilliga. Sångerna är en del av den ”myt” som existerade kring soldatskap och 

krig och bidrar därför till den illusion som många av dessa män har av krig.46 Det är något att 

hålla fast vid, trots att tekniken och världen med rasande fart förändras är texterna desamma 

som när de skrevs. Mosse argumenterar att” New inventions like the motorcar, the telephone, 

the telegraph, and the cinema - all present at the turn of the century - seemed to revolutionize 

time itself”.47 Idag vet vi att världskriget som dessa män och kvinnor är på väg in i kommer 

att kantas av stora teknologiska framgångar inom områden som stridsteknik och militär 

teknologi. Men vid starten av kriget ser man fortfarande den kommande konflikten med ett 

visst 1800-tals perspektiv. Sturfelt kallar denna syn för ”Gentlemannakriget”. I Sverige kan vi 

se veckotidningarna under krigets första veckor prydas av ”dels av tecknade heroiska 

anfallscener där djärva officerare med dragna sablar kastar sig in i striden på hästar som 

stegrar sig, dels bilder av truppformeringar på öppna fält”48. Sven är dock mycket nära att 

uteslutas ur hela företaget då man bestämmer att endast engelska och amerikanska 

medborgare ska komma att få ingå i kåren. Blom blir mycket besviken och ett par dagar går, 

innan han träffar sin vän Beer igen som på grund av sitt engelska medborgarskap fick ingå i 

kåren. Sven Blom skriver:    

 

 Träffade Beer på Rotonde – han kunde fortfarande ingenting göra för mig. Föreföll för 

övrigt inte alls så entusiastisk som förr. – nu började ju verkligheten! Beslöt mig dock 

att göra ett sista försök å Imperial Club i morgon. I annat fall anmäler jag mig bland de 

andra frivilliga i Främlingslegionen. Men tiden går ju och jag längtar ut– – – .49 

 

Det går här en tid innan Sven nämner enrolleringen igen, närmare bestämt den 12 augusti 

skriver han efter ett möte med Beer:  

 

Beer har varit på mönstring, läkarebesiktning på Imp. Club. Hade naturligtvis underlåtit 

att höra sig för om mig och mina utsikter att få komma med. Själv hade han antagits – 

efter en ytterst noggrann besiktning. Läkarna hade frågat honom om han trodde sig 

kunna uthärda ett fälttågs alla strapatser – även under vintern! –  

De trodde att kriget skulle bli långvarigt.50 

 

                                                 
46 G, Mosse, 1990, 22. 
47 G, Mosse, 1990, 54. 
48 L, Sturfelt, 2008, 77. 
49 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 23. 
50 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 26. 
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Läkarna som Sven talar om är bland de första som jag stött på i materialet vid denna tidpunkt 

som nämner några tankegångar kring ett långt krig. Sven är fortfarande märkbart intresserad 

av att enrollera, det kommer dock gå ytterligare en tid innan han får svar kring sin enrollering. 

Men den 15 Augusti får han ett meddelande om ett möte för de frivilliga: ”Vid hemkomsten 

till hotellet finner jag en kallelse till a general Muster of the British Volunteer Corps Söndagen 

den 16de – alltså imorgon! Verkligen. Jag får då komma med? Jag är mer än nyfiken vad 

morgondagen bär i sitt sköte”.51 Dagen efter beger han sig mötet och får där veta att i och med 

att han redan hade skrivit in sig innan beslutet kom om att endast engelska och amerikanska 

medborgare skulle få ingå i förbandet, kunde de göra ett undantag. ”Jag blev mer än glad – jag 

hade ju börjat misströsta. Lewis bad mig komma till läkarundersökning måndag klockan ½ 

10. Skyndade upp till Montparnasse för att meddela mina vänner – och Beer! – den glada 

nyheten”.52 

 

Efter en läkarundersökning deklareras Blom godkänd för att tjänstgöra och exerciserna börjar. 

De tränas varje dag mellan halv tio till halv tolv och sedan mellan klockan fyra och sex på 

kvällen. Blom är mycket stolt och besöker den svenska legationen: ”På eftermiddagen jorde 

jag en visit på legationen där nyheten om mitt engagement i den engelska kåren mottogs med 

stor tillfredsställelse. Greve Gyldenstolpe önskade mig lycka och sade sig vara glad se en 

svensk i de allierades led.”53. De kommande dagarna exercerar Sven Blom med de andra 

frivilliga. Den 24 augusti sker den slutgiltiga mönstringen och enrolleringen i den franska 

armén. De bjuds på morgonen på en stor frukost med bakverk och diverse annat på Hôtel 

Edouard VII. Sedan ska de bege sig till Invalidhotellet, Sven Blom skriver i sin dagbok:  

 

Aldrig glömmer jag väl den dagen – vårt triumftåg genom staden med tricoloren och 

Union Jack i täten – under avsjungande av Marseljäsen och engelska hymner – 

ankomsten till Invalidhotellet – mönstringen – engagerandet. Nu var man fransk soldat 

– man hade undertecknat ett engagemang ”pour la durée de la guerre” och lyft –1,25 

frs! Min nyförvärvade vän och kamrat Askew blev ej antagen till en början – hans ögon 

voro för svaga - han behövde ett par glas. Min första omsorg blev då att skaffa honom 

ett par sådana – hos en oculist på rue Fbg St Honoré – och att sedan sända honom 

tillbaka till kommissionen som nu godtog honom till min stora glädje. Dagen tillbraktes 

för övrigt med avskedstagande till höger och vänster, ett glas här ett annat där–– – – 

överallt voro vi firade och omhuldade.54 

                                                 
51 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 28. 
52 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 29. 
53 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 29-32. 
54 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 35-36. 
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Nu är Sven Blom officiellt soldat i den franska armén, dagen efter tågar soldaterna ned till 

tågstationen vid Saint Lazare för att skickas till Rouen för att utbildas innan de skickas till 

fronten. I detta tåg marscherar Sven Blom och Elow Nilsson tillsammans, ovetande om 

varandras sällskap. Här följer Elows upplevelse av marschen ”(det) är en formlig vandring på 

rosor, ty från alla fönster nedkastas över oss massor av blommor från beundrarinnor”55. Svens 

återgivelse av marschen innehåller samma glädje och glöd men med en underton av tillförsikt, 

det verkar här som att verkligheten bryter igenom den bild Blom har haft. Det är en sak att 

hävda att man gärna offrar sig för Frankrike i stundens hetta, men det är en annan att 

marschera ner till tåget som i förlängningen tar en till fronten:  

 

Det var en underlig och högtidlig stämning som grep oss när vi tågade ned till Gare St 

Lazare – var det kanske den sista gången man skulle se det kära Paris? Det stora ovissa 

låg framför en – men ett var säkert: det var med glatt mod och tillförsikt man tog sin 

plats i ledet – vi kände vår plikt som soldater – den var stärkt av vår glödande entusiasm 

och stridslust. Vive la France!56 

 

Vid bangården väntar folkmassor för att hälsa de nya soldaterna farväl:  

 

Vid stationen var en ofantlig folkmassa samlad för att bevittna vår avfärd – jag träffade 

bland andra Raoul Nordling och Eide. Kl. 3 skulle tåget gå. Tommie och jag fingo plats 

i en kupé med engelsmän och schweizare. Tåget satte sig igång – där var sång och 

hurrarop – ett jubel utan like."Allons enfants de la patrie – – – –"A Berlin, à Berlin" "au 

revoir au revoir" – – – – 57 

 

Nu bär det iväg till det stora äventyret eller enligt Sven Blom, ”det stora ovissa”. Vad som 

väntar rekryterna är nu träning för att sedan skickas till fronten. De kommer fram till sina 

Rouen vid halv 10 tiden på kvällen och förs till sin kasern, vilken ligger nära Palais de Justice. 

De blir indelade i sektioner och ”troppar” och Sven blom blir indelt i tredje escouaden av den 

första sektionen. Sven trivs i sin indelta grupp ur vilken han har träffat några tidigare. Sven 

har här inte mycket information om hur de verkliga striderna går till, men han får sin chans till 

insikt när Sven och hans vän, Krogh träffar en av Kroghs gamla vänner Monsieur Ducot. 

Detta förtäljer Sven i Sin dagbok:  

 

                                                 
55 Gyllenhaal-Westberg, 2004, 65. 
56 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 36-38. 
57 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 38 
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Det var en fin och hygglig pojke; av honom fingo vi höra litet närmare om den verkliga 

situationen: hur tyskarna trängde på, nederlaget vid Charleroy, där hans eget regemente 

–72e de ligne – nästan fullständigt sopats bort. Man hade kommenderat bajonettanfall 

på – 800 meter!! mitt under den vildsintaste mitrajöseld från fienden! Slagfältet lär 

också ha varit något ohyggligt att skåda – marken täckt av stupade i flera lager – de 

sista leden stodo upprätta, stående döda! Att han ej själv var med där berodde på att han 

vid regementets avfärd för en lindrigare indisposition befann sig å infirmeriet, han 

skulle dock fara imorgon med förstärkningstrupperna, den lilla rest av regementet som 

ännu fanns å depån. Men han var vid gott mod – "vivement ce soir qu'on se couche – 

vivement ce soir qu'on se tue"!58 – och bad oss vid femtiden komma ned till Gare 

d'Orléans och säga adjö till honom. 59 

 

Här får nu Sven för första gången ett smakprov på de hemskheter som inte tidningarna 

rapporterar om. De led av döda som Monsieur Ducot talar om är inte en enskild händelse, i sin 

bok diskuterar Sturfelt övergången från gentlemannakriget till det industrialiserade kriget. 

Sturfelt hävdar här att bilden av människan går från maskinens härskare till dess offer, ett 

exempel på detta, argumenterar Sturfelt, är en bild som visar det fullständigt utraderade 66:e 

franska infanteriregementet vid skogen i Normée:” ’Det är en ohygglig bild som visar den 

fruktansvärda verkan av de moderna krigsredskapen. Fransmännen ha tydligen fallit led efter 

led. Troligen är det tyska kulsprutor som har utfört sitt verk nedmejande allt levande som 

kommer i dess bana’ ”60. Sven verkar att försöka inte dröja vid dessa bilder allt för länge. En 

tid går, de tränas och väntar otåligt att få komma ut. Den 31 augusti skriver Sven Blom i sin 

dagbok angående kriget:  

 

Nyheterna från kriget äro dåliga – det talas om att tyskarna äro i Cambrai och att de 

forcera en marsch söderut. Kanske vi snart få se dem på nära håll. Kanske vi ändå 

komma till nytta en gång. Jag tänker på de övermodiga ord som fälldes i Paris, – i 

pressen och annorstädes – angående volontärantagandet – att Frankrike har tillräckligt 

med folk, t. o. m. i överflöd – att de frivilliga borde ägna sig åt annat arbete, på annat 

sätt tjäna landet än att ikläda sig soldatrocken. Kanske man efter de stora 

folkslaktningarna som redan ägt rum dragit öronen åt sig och nu med tacksamhet ser så 

många som möjligt samlade under fanorna. Vi äro här i Rouen över tvåtusen volontärer 

och dagligen tillströmma nya.61 

 

Sven verkar här inte orolig, utan snarare beslutsam och verklighetsinriktad, i den mån det går 

vid denna tidpunkt. Han viftar inte bort de dåliga nyheterna från kriget utan tar dem här till sig 

                                                 
58  ”Livligt går vi till sängs ikväll – livligt går vi till döden I kväll” – översättning. 
59 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 42- 43. 
60 L, Sturfelt, 2008, 142. 
61 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 49- 50. 
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och pekar samtidigt ett finger mot dem som trodde att kriget snabbt skulle vara vunnet utan de 

frivilligas hjälp. De frivilligas hjälp, och Sven Blom bland dem, får dock vänta. De måste 

först transporteras till Toulouse för ytterligare träning och upprustning, där de mottas av en 

återigen exalterad folkmassa. Sven och hans kamrater blir inkvarterade på Caserne Pérignon 

och införlivas den 4 september i ” IIe régiment étranger”.62 Sven Blom beskriver sitt möte 

med soldaterna: ”Det var kraftiga brunbrända krigare – en vacker syn. Legionen har rykte om 

sig att ha det bästa soldatmaterial i världen och de stucko ej heller under stol med sin 

självbelåtenhet och självsäkerhet ’Vi ska nog ta hand om er, med oss blir kriget en en [sic] lätt 

sak!’ ”.63 Förenandet med den franska främlingslegionen kändes nog betryggande för Sven 

Blom och hans kamrater utan stridserfarenhet. Med främlingslegionen följde också krigets 

grymheter i form av själsliga ärr, vilka vi idag skulle känna igen som posttraumatisk stress 

och depression. Den 5 september noterar Sven Blom i sin dagbok: ”En legionär sköt sig i 

morse uppe i ett logement bredvid vårt”.64 Den 13 september 1914 skriver Sven Blom i sin 

dagbok angående indelningen till en marschbataljon. I denna text kan vi identifiera ytterligare 

bevis på den iver som Sven Blom fortfarande verkar ha att komma ut i kriget:   

 

På eftermiddagen fingo vi kännedom om vilka som skulle uttagas till legionens 

marschbataljon, ett trettiotal från varje sektion. Jag var ej med på den första listan och 

orsaken: – de ville ta mig till korpralsskolan, det behövdes dugliga män till instruktörer 

etc. Jag blev rasande. Inte hade jag engagerat mig för att stanna i en depå heller – jag 

ville ut med det allra första. Var god skriv in mig ögonblickligen för första vakans! 

Vilket också jordes – expeditionssergeanten blev synbarligen imponerad av min fasta 

vilja – och på morgonen fick jag till min stora glädje höra att jag antagits. Gudskelov! 

Meningen är att vi med de gamla legionärerna som instruktörer ska tränas och utbildas 

för att så fort som möjligt sändas till fronten. Det blir något annat än det systemlösa 

paradexercerandet dag ut och dag in– –65 

 

Det var inte ovanligt att frivilliga blev officerare, ofta kanske just på grund av den entusiasm 

och iver som Sven Blom uppvisar. Men här kan man anta att Sven Blom känner sig näst-intill 

lurad på det äventyr han lovats, alternativt att han inte vill sitta bakom linjerna och låta andra 

kämpa i hans ställe. Efter denna anteckning i dagboken får så Sven brev från sin far, vilket ger 

oss ytterligare en inblick i Bloms tankegångar. Vi vet att Sven Blom i Paris inte hade varit 

särskilt framgångsrik i sina drömmar om författarskap, och han beskrivs i Ivan Lönnberg -

                                                 
62 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 54. 
63 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 54. 
64 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 57. 
65 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 60-61. 
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konstnären som stupade i kriget som en social och utåtriktad överliggare från Uppsala som 

levde i Paris på pengar från sin rika familj66. Det kan alltså vara så att Sven även söker att 

göra sin familj stolt och då speciellt kanske önskar faderns godkännande. Sven Blom skriver:  

 

Fick idag brev från pappa vilket mycket gladde mig. Han tyckte att det skulle bli 

"intressant" för mig som tidningsman att gå ut i kriget, tror kanhända att jag i någon 

stab på avstånd kommer att följa krigshändelserna Vem vet – om någon tid kanske han 

får en annan tanke om mitt engagemang. Vi fingo häromdagen lämna adresser på dem 

av våra närmaste som skulle underrättas "om" något skulle inträffa. Det är nog så 

verkligt som helst.67 

 

De har dock fortfarande endast civila kläder, men så den 15 september 1914 blir de äntligen 

tilldelade de röda byxorna och kapotterna. Sven Blom skriver:  

 

Vi få uniformer och full utrustning – äntligen! Ej en dag för tidigt ! Nu kunde man ju 

känna sig som fransk soldat. Med vilken andakt och förtjusning drog man inte på sig de 

nästan klassiskt vordna röda pantalongerna och när så kapotten knäpptes och klädseln 

var fullbordad – då kände man sig stolt, vill jag lova!68 

 

Som läsare blir man smått förskräckt när man ser de röda byxorna framför sig, de står i bjärt 

kontrast till den mörkgrå uniform som Tyskland har introducerat och är tvärtom inte alls 

menade att kamouflera soldaten. Elow Nilsson skriver i samma tankar senare i kriget: ”Vi 

ekiperas i nya uniformer från topp till tå, de reglementerade gamla franska uniformerna med 

röda benkläder, röd mössa och lång mörkblå rock. En uniform som nog tar sig ganska bra ut i 

fredstid med som är absolut oduglig i krig”.69 De tidigare nämnda främlingslegionärerna tog 

som nämnt med sig förutom positiva erfarenheter och expertis i krigsföring även de ärr och 

ohyggligheter som i vissa fall förekommer bland förband även idag. Sven Blom skriver, 

märkbart upprörd över ett våldtäktsförsök på en av sina nya kamrater:  

 

På hemväg igår kväll från en promenad mötte jag Henri Bury som berättade mig 

ett obehagligt äventyr han varit utsatt för. En gammal svartmuskig legionär hade stängt 

honom inne med sig i sergeantens rum och ville våldföra sig på honom. Med hot att 

göra alarm genom fönstret lyckades han dock till slut få honom att öppna dörren. Han 

hade ej ord nog att uttrycka sin ilska över det vidriga beteende han varit utsatt för.– Vi 

                                                 
66 Björklund, 2015, 62-63. 
67 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 61. 
68 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 62. 
69 Gyllenhaal-Westberg, 2004, 66. 
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anlände till kasärnen vid appellen och i rummet gick den gamle legionären av och an. 

Ingen fäste någon särskild uppmärksamhet åt honom förrän han plötsligen med dragen 

kniv rusar på Henri som höll på att bädda sin säng. Lyckligtvis befann sig bröderna 

Brinkman i närheten – den älste som är stark och kraftig slog legionären till golvet. Stor 

uppståndelse – alla rusade till. Henri berättade äventyret han varit utsatt för och man 

kunde konstatera att mordförsöket varit en hämndakt för hans misslyckade närmande 

till den unge belgaren under dagens lopp. Adjudanten, sergeanter och caboter från alla 

sektioner och rum uppenbarade sig, alla diskuterade fallet – legionären fördes till 

arresten. Det föreföll på höga vederbörandes sätt att ta sig an saken som om det var "för 

mycket väsen för ingenting", i Afrika hörde det visst till ordningen för dagen! Man 

greps av vämjelse över denna nonchalance och hoppades innerligt att de afrikanska 

sederna ej måtte få rotfäste här bland oss.70 

 

Den här mycket obehagliga och fruktansvärda händelsen markerar slutet på Sven Bloms 

första dagbok. Det är inte omöjligt att denna händelse påverkade honom och hans bild av det 

äventyr och den enighet som han trodde fanns så till den grad att han inte förmådde sig att 

skriva mer förrän de kom fram till fronten. Denna nonchalans som officerarna uppvisar över 

soldaternas lidande kommer att göra sig påmind flera gånger i Svens Bloms anteckningar, och 

det är inte omöjligt att denna händelse satte ton för hans syn på officerare i allmänhet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 71,73-74. 
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Figur 2 Bild av Sven Blom, Tommie 

Askew, H.von Krogh, 1914, Sven 

Bloms krigsdagbok. 

7.1 Sammanfattning av krigsdagbok 1:  

 

Sven Blom går i krigsdagbok nummer ett från en åskådare till soldat. Han sitter på första 

parkett för att bevittna hysterin, tyskhatet och paniken. Men också lugnet, folkets glöd och en 

nation som verkar enligt tidningarna enas kring ett gemensamt mål. Hans del i kriget och hans 

åsikter är fyllda av patriotism, förväntan och stolthet. Han vill slåss för kulturen och 

Frankrike, och kanske också för att göra sin familj och sin far stolt. Men under allt detta ligger 

spår av oro, är det kanske sista gången han ser Paris? Nyheterna från fronten är allt annat än 

goda och från Monsieur Ducot får han för första gången höra hur de verkliga striderna 

tenderar att se ut. Våldtäcksförsöket på hans vän spräcker illusionen om en enad enhet 

soldater, kamratskapet som är så viktigt och tilliten får sig en rejäl törn. Officerarna som han 

redan tidigare förlöjligat i sin dagbok får helt plötsligt en ny innebörd, dåligt ledarskap är inte 

endast löjligt, utan farligt. Äventyret som han och hans vänner gav sig in i har blivit allvar och 

vi kommer i den andra delen av Sven Bloms krigsdagbok se flera tecken på skiftande sinnelag  

till kriget. 
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8 Krigsdagbok nummer 2: 

 

Jag vill börja detta avsnitt med att återigen poängtera att citaten och texten som här följer är 

baserade på min egen transkribering av materialet. Då arbetet med detta varit löpt inom den 

tidsram som gäller för denna uppsats, är det möjligt att det på vissa ställen kan finnas ord som 

jag inte helt har kunnat tyda i källmaterialet. Jag har i dessa fall satt en stjärna vid detta ord, 

för att uppmärksamma läsaren på detta. Materialet är vid vissa tillfällen svårt att tyda, men 

med tanke på den miljö och de förutsättningar som Sven Blom befanns sig i när han skrev 

dessa sidor är det förståeligt. Sven Bloms första dagboksinlägg i den andra krigsdagboken är 

daterat torsdagen den 22 oktober 1914 i Verzenay:  

 

Logera i en halvfärdig restaurant-byggnad. Lämnade Verzy kl. 6 i morse men måste 

göra många och långa uppehåll, ridande patruller o.d. Vid en gödselhög tre stolpar med 

av regnet nästan utplånade inskriptioner, ett namn och dömdes* “Traitre à son pays”.71 

Där hade tre spioner fusiljerats* för några dagar sedan. Ett tyskt aeroplan av Albatross-

typen passerar högt över staden beskjutes av artilleri, släpper en bomb som ej gör någon 

skada, faller i en trädgård. Vi väntar nu på vidare order. Egentligen skulle vi gått direkt 

till tranchéerna ett par tre kilometer härifrån och och camperat där. Nu vet man ej 

något.72 

 

De första dagboksanteckningarna tar genast en mörk ton, de tre spionerna som begravts vid 

gödselhögen med inskriptionen ”förrädare mot sitt land”, är bland de första gravarna som 

Sven stöter på. Han kommer tyvärr att få se många fler. De har marscherat närmare 86 

kilometer enligt Bloms uträkningar och han skriver i sin dagbok:  

 

Man är ju ej tränad, vår exercis i Touluose och Mailly var ju bara lek. Man känner att 

allvaret börjat. Cantomnement d’alerte, sova påklädd med kartuscherna och bajonett, 

geväret vid sidan beredd att vid varje appell skynda ut. Bröd och ost distrubueras för 

flera dar,  en liter thé per man också, sparar och ------, gud vet man härnäst ska hitta på 

för en ska göra packningen tyngre och tyngre. Jag har jort mig av med allt som vi ej kan 

ha nytta av, men ändå väger den nog så mycket. 

 

Sven och hans kamrater fick definitivt inte den mängd träning som de skulle ha behövt för att 

vara fullt förbereda. Detta är inte endast ett franskt fenomen, många frivilliga på båda sidor av 

konflikten, även i Tyskland, blev mycket snabbt utskickade i strid efter en kort utbildning. 

                                                 
71 Landsförrädare 
72 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 6. 
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Detta var en av de saker som stridsledningen och de olika arméerna skulle komma att lära av 

och ta med sig senare i kriget. Nu börjar också verkligheten att smyga sig på, som Sven Blom 

mycket riktigt påpekar har allvaret börjat. Söndag morgon lämnar Sven Blom och hans 

regemente Camp de Mailly:  

 

Vi lämnade Camp de Mailly söndag morgon med idel glädje Detta tråkiga och idiotiska 

kasärnliv börjar ta döden på oss Denna overksamhet och oordning, Dessa obildade och 

ohyfsade underofficerare som behandlar oss värre än straffångar , usel och ofta oätbar 

mat, dåliga cantiner, byns hotell* och cafeér dåliga och dyrbara så till allt detta dåligt 

väder och slask - -73 

 

Tiden i armén är inte så glamorös som Sven Blom trodde, han är van att bli behandlad med 

respekt och klagar ofta på den attityd som speciellt underofficerarna har mot soldaterna. 

Maten är ett annat område som Blom nämner mer än en gång, han är van vid livet i Paris med 

god mat, ofta på restaurang. Kostombytet är extra smärtsamt för honom. Vid denna tidpunkt 

ligger inte moralen särskilt högt. Men Sven och hans kamrater är glada att få komma iväg.  

Efter denna passage skriver Sven Blom om fler orättvisor, tyvärr går det inte här att finna 

något datum: 

 

--, Idel oangenäma intryck, Jag var sjuk i kolik i nära en vecka och led oerhört. Måste 

springa dag och natt som en galning* till cabinetten - besökte läkaren varje morgon på 

“visiten” - en hygglig och resonnabel karl som varje dag lät mig bli “exempt de 

service”. Och tillrådd att vila och hålla diet. Men sjuklingarna skulle på kompaniet få 

annat att göra, de kommenderas av adjudanten och sergeanten till allehanda svåra och 

besvärliga corvéer. En dag kom en sergant på 1 sect in och ville ha mig till att bära 

några kartuschlådor. Jag anförde helt underdånigt och hovsamt att jag ej behövde göra 

någon “service” efter att le médicin Major tillrått mig vila. “Men JAG kommenderar 

och lyd”. Jag uppsökte adjutanten med mina klagomål - fann i hans rum lyckligtvis en 

biträdande engelsk läkare vilken jag kände -”nej inte behövde jag göra några “corvéer” 

heller, gå bara och lägg er!” Efteråt kommer serganten ursinnig och skäller upp mig - 

han kunde om han ville ge mig arrest för manque de discipline! Jag vågade en fråga om 

ändå inte en medecin major med kaptens gradbetckning gick över en underofficer. Han 

svarade med en svordom och sen dess kastar han allt annat än vänliga blickar på mig.74 

 

Denna dispyt mellan Sven och underofficeraren skulle komma att hålla i sig. Sven finner dock 

några officerare hjälpsamma och gemytliga. Läkaren är en av dem, men fler kommer att 

ansluta sig. Sven verkar på det hela taget mycket upprörd med situationen han befinner sig i 

                                                 
73 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 7. 
74 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 8. 
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armén, han klagar mycket på deras ledning och uppfattar inte att de behandlas som de borde i 

egenskap av frivilliga. Ytterligare en text i sådan ton går att finna omedelbart efter den som 

citerades ovan:  

 

Det göres ingen som helst skillnad på dem som av fri vilja och entusiasm kommit till 

kriget och dem som av nöd och tvång enrollerat sig. En adjutant vid en annan bataljon 

tog sig häromdagen före att skälla upp en engelsman inför en --- kamrater. ”Och här 

kommer du hit till regementet för att manger la gamelle75” ”Eljest hade du väl dött av 

svält” Nu råkade det vara en mycket rik och oberoende pojke - han gör ett grepp i sin 

innerficka och drar så fram ett par tusenfrancssedlar “Tror ni verkligen mon adjudant, 

att man dör av svält med dessa och andra till?“ Adjudanten troppade av helt snopen76 

 

Det är tydligt att främlingslegionen är en hård grupp att tillhöra, de nya rekryterna hör 

dessutom till samhällsklasser som tidigare inte skulle kunnat tänka sig att ingå detta förband, 

som hade rykte om sig att vara ett mysteriöst tillhåll för personer som inte hade någon 

annanstans att ta vägen. Detta reflekterar även Blom här, det blir en kulturkrock mellan 

underofficerarna som är vana vid outbildade rekryter och de nya samhällsklasser som har 

enrollerat sig och växt upp med att bli respekterade och väl bemötta. Sven Blom verkar 

mycket besviken över att inte få bättre behandling mot bakgrund av hans frivilliga enrollering.  

Som tidigare nämnts finns det dock undantag enligt Blom bland dessa ”ohyfsade” 

underofficerare. Sven Bloms sektionschef:  ”sergant Vinciguerra, en fri och belevad ung man 

som jag håller mycket av. Han har alltid ett vänligt ord på läpparna när jag möter honom och 

jag kan inte nog beundra hans outtröttliga goda humör och energi när det gäller att pigga upp 

oss under de tröttande marscherna”.77 Sven Blom blir även av denna sektionschef föreslagen 

till att utnämnas ”första klassen”. Detta enligt Blom till stor förtret för den tidigare nämnda 

adjutanten och soldater i escouaden. Sina kamrater i escouaden vill han presentera längre fram 

om hans får tid skriver han:  ”det är en brokig samling på gott och ont, mest ont. Men mer 

härom en annan gång, om man får leva. Ty nu har ju allvaret börjat”.78 Dagen efter, fredagen 

den 23 september får han ytterligare tillfälle att se krigets verklighet:  

 

 

                                                 
75 Red.am: översätts till eat the bowl: Med detta menas att personen i fråga endast kommit till regementet för 
att få ta del av matransonerna. 
76 S, Blom, krigsdagbok Nr 2, uppslag 9. 
77 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 9. 
78 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 10. 
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Dagen igår förflöt lugnt och stilla. Jag passerade nästan hela dagen ute på terrassen 

härbredvid där man har en ofantligt vidsträckt utsikt och där man kan följa 

artilleristriderna några mil härifrån. Kanonrök och dunder, exploderande obuser, 

brinnande hus och skogar, aeroplan spejande och spanande i olika riktningar. En 

utmärkt plats att studera* kriget.79 

 

Sven befinner sig nu inte långt från striderna och hans beskrivning av landskapet låter på 

samma gång enligt honom själv spännande och allvarlig. Spännande i den bemärkelsen att 

han nu är i närheten av det som de väntat på så länge, men allvarlig i förhållande till den 

förödelse som artilleriet orsakar. Sven kommer att få en förstahandserfarenhet av artillerield 

innan hans dagbok är slut. För att förtydliga för läsaren, Obus är det franska ordet för 

engelskans shell och han kommer att använda den termen tillsammans med shrapnel för att 

beskriva artillerield då det kan antagas att han inte besitter några andra ord på svenska som 

kan motsvara. Senare samma dag skriver han:  

 

På kvällen, mellan 8 och 10, var jag sentinelle där - en nog så allvarlig och 

krävande post. Hejda alla gående och kommande – Halte - Qui vive? Följa 

oavbrutet alla jus signalerna från tranchéerna och posterna, beredd att vid minsta 

misstänkta situation* ge alarm åt posten. Bataljon D hade redan vid 6-tiden tågat 

ut från* eldlinjen och lär den* ha lyckats erövra ett par tranchéer från tyskarna  - 

med förlust av tre man och med ett femtontal sårade. Alltså manfallet börjat! I 

morgon skola vi ut, bataljon C. Får se hur det bli. Jag brinner av längtan att få 

komma ut.80  

 

Sven Blom har väntat länge på sin chans att ta del i striderna, hans otåliga anteckningar i sin 

dagbok redan under träningen pekar mot detta. Denna iver att komma ut till fronten från 

början, kan till viss del ha berott på den stress som även Keegan ger exempel på i sin bok när 

de unga mobiliserade männen står på gatan och jämför sina mobiliseringsdagar: ”Vilken är 

din dag?’ Och innan den andre hunnit svara fortsätter han, ’Jag är på den första’ (det är som 

om han menade: försök att slå det).’jag är på den nionde’(’Tråkigt för dig, du får inte vara 

med om det roliga, det är över när du kommer’)”.81  

 

                                                 
79 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 10. 
80 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 11. 
81 J, Keegan, 2002, 88. 
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Denna stress beror på att prognoserna för kriget till en början gällde att det skulle bli ett 

mycket kort sådant. Svens stress och iver som kan utläsas i hans anteckningar kan helt enkelt 

bero på att han är orolig att han inte ska få komma att ta del av striderna innan kriget är över. 

Det är dock även värt att notera att han i samma text nämner förluster och sårade. I teori-

sektionen av denna uppsats valde jag att hänvisa till Mosse som argumenterar att ovetskapen 

om krigets verklighet som tidigare nämnts inte var det enda som sporrade de unga männen att 

”rusa till flaggorna”.82 Här ser vi tydligt att Svens iver eller motivation inte påverkas av detta 

”manfall”, kanske har detta just i hans fall en drivande effekt, detta är det verkliga kriget. 

Hans goda humör håller i sig till dagen därpå, då han skriver i sin dagbok:  

 

Lördagen den 24 (Oktober) 

En strålande vacker dag. På morgonen livlig kanonad. Vid middagstiden gingo vi ut på 

corvée de bois upp på kullen ovanför staden. En hänförande vacker utsikt - i fjärran i 

diset Reims med sin katedral. Lyckligtvis ej alldeles tillintetjord av les “boches”. Men 

såg deras bomber falla ned i staden. På andra håll brinnande hus eller skogar. Uppe i 

luften en fyra eller fem aeroplan jagande varandra, beskjutna av sina resp. fiender. En 

oförglömlig dag! På kvällen åt jag middag hos chasseurerna.83 

 

Sven Blom är utan tvekan förundrad och vid gott mod. Hans beskrivningar tyder på att han 

finner dessa vyer och syner viktiga att nedteckna, det här är kriget som han inte har fått se det 

tidigare. Han har dock fortfarande en syn på kriget som åskådare där han står på kullen med 

utsikt över Reims. I bakgrund till teorin som vi tidigare talat om, är dock själva 

transformationen från åskådare till soldat i Sven Bloms fall mycket viktig, han ser inte sig 

själv som deltagare i denna konflikt förrän han faktiskt deltagit i strid. Det är med bakgrund 

mot detta som Sven Blom, söndagen den 25 oktober, skriver mycket missnöjd i sin dagbok:  

 

Söndag 25. 

Lugn och skön dag - ingen exercis bara en revy* för kaptenen kl.4. Rykten gå att vi på 

kvällen skola marschera vidare - att vi ej behövas här utan skulle förena oss med någon 

Alsacekår. I så fall långa marscher i utsikt. Revyen löjlig - allmänt missnöje. På kvällen 

Vinceguerra och jag på middag hos chasseurerna, utmärkt gott, champagne, för första 

och kanske enda gången under vistelsen här i Champagne.84 

 

 

                                                 
82 Teori, s6.  
83 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 11. 
84 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 11. 
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Återigen missar Sven sin chans att delta i stridigheter. En god middag plåstrar på såren, men 

Sven skriver också att det är den första och kanske enda gången han dricker champagne under 

sin vistelse i Champagne. Detta kan tolkas med en viss underton av oro, vilken vi även kunde 

se i Svens texter gällande hans tankar när de tågade genom Paris. Måndagen den 26 lämnar 

Bloms regemente Verzenay i lastbilar, Sven Blom skriver:  

 

Måndag 26.  

Reveil à 5 h för att kl 11 - (!) lämna Verzenay. I automobiler (lastditon), inpackade som 

anjovisar, 24 i varje. En obehaglig resa. Ankommo på kvällen vid 7-tiden till en liten by, 

Merval, nära Soissons. Efter en kort paus började en tärande* marsch på 15kil. - delvis 

språngmarsch i ruskiga* och lervattniga vägar. Vår ankomst hade bekräftats* för 

fienden av aviatörer* och säkerheten var ej stor - vi måste skynda vidare. Kommo vid 

9-tiden till en liten by Gury*, några kilometer från en kraftig artillerield som hindrade 

sömnen - stark kanonad hela natten Cant.d´alerte i en lada där vi hade det bra.85 

 

Lastbilsresan och språngmarschen tar ut sin rätt på Sven Blom, vilket även kan ses på hans 

handstil. Osäkerheten gör sig även påmind igen, han är inte åskådare utan oroar sig denna och 

även nästa dag för de fientliga flygplanen. De får inte röja sin position då ” Kaptenen 

meddelade* oss att staden nog skulle bombarderas i likhet med grannorten om blott tyskarna 

visste att vi occuperat den.”86. Han klagar återigen över maten, då trossen inte har hunnit ifatt 

dem får de nöja sig med endast lite ris och bröd. Nästa dag ger de sig av till fronten.  

 

Onsdag 28. 

Kl 9 samling för att gå på revy (!) för* generalen (Destrée) några kilometers marsch. På 

kvällen, efter soppan vid mörkrets inbrott, lämna vi Gury och nu börjar en underlig och 

intressant och ansträngande marsch genom skogar och fält i de mest helvetiska dåliga 

väglag stundom* språngmarsch - - i gyttja som delvis gick* en till knäna. Vid 10-tiden 

på kvällen ankommer vi till Tranchéerna -  - endast 7 à 800 m. från fienden. 

Tillbringade så vår första natt i riktig* krigstjänst - -  - en kall ruskig* natt med 

kanonader och briserande obuser*.87 

 

Sven Blom är nu enligt honom själv, i riktig krigstjänst. Men den stundtals goda moralen och 

ivern verkar vara bortblåst. Det märks återigen att han är trött på hans handstil, vilken då blir 

mer svår att tyda. Dagen efter skriver han lite mer utvecklat angående deras situation och 

arbetsuppgifter.  

 

                                                 
85 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 12,13. 
86 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 13. 
87 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 13. 
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Torsdag 29. 

Kl. 6 tog jag mig en timmes sömn, verkligen välbehövlig. Så vidtog arbetet med 

iordningställandet av trancheerna grävande av skyddsgropar o.d. Och på middagen 

började det hagla det mest våldsamma obusregn / obuser och shrapnells med ohyggliga 

väsande jud och knalleffekter*. De exploderade alldeles bredvid vår tranchée gång på 

gång men lyckligtvis blev ingen sårad. En shrapnell slog ned i första sektionens kök och 

sårade allvarligt 4 cuisiniers*. I fjärde sektionen ett par sårade och en död, en gammal 

legionär. Jag anade och meddelade även koporalen min tanke att detta livliga 

bombardement ville* efterföljas av en attack. Mycket riktigt - när vi som bäst vilade ut 

oss och våra trumhinnor - vid 6tiden – började / en kraftig eld å högra flygeln (1 sekt.) 

och vi kallades alla till vapen*. Det smattrade från våra gevär, artilleriet understödde 

oss med sina “75” och efter en ½ timme hade anfallet slagits tillbaka.88 

 

Så följer Svens första erfarenhet av eldstrid och artilleribeskjutning. Han är relativt kortfattad 

i sin beskrivning av anfallet, kanske på grund av det kaos under allt utspelade sig kring. Men 

avsaknaden av den positiva anda som han uppvisat tidigare vid tanken på att få slåss för 

”kultur och civilisation” är tydlig. Hans återgivelse av striden är saklig och korrekt, men 

saknar de tidigare undertonerna av patriotism och längtan. De kommande dagarna är han 

mycket kortfattad i sina dagboksanteckningar. Dagen efter hans första deltagande i strid slår 

de tillbaka ytterligare en attack, men Sven ger ingen som helst beskrivning av denna strid. 

Den chock som kriget i trancheerna medförde kan mycket väl ha påverkat honom så till den 

grad att han inte kan förmå sig att återberätta det. Det är också möjligt att situationens allvar 

kräver att han fokuserar på sina uppgifter, och att han inte får mycket tid att skriva i sin 

dagbok. 

 

(måndag/tisdag) November. 

Måndag kväll blev vår escouade* vakt - poste de police -  varande till tisdag kväll 

(tisdag 3) Under dagens lopp häftig kanonad - Aeroplan, 4 stycken. Livlig jakt. Ett tyskt 

biplan beskjöts från våra batterier och resterna av en 75 föll ned en meter från mig. Man 

är aldrig säker, inte ens från eget håll. (här i närheten jorde fransmän intet anande 

bajonett-attack mot sina egna landsmän) Mairen i en grannby här fusiljerades för några 

dagar sedan - i komplott med bocherna. Zuaverna ha i dag på morgonen tagit nästan en 

hel bataljon till fånga med officerare och allt. Artillerister härifrån sågo dem passera - 

de hade utseende* att vara glada och nöjda med att ha blivit tagna. Ungdomar på 16 à 

17 år bland dem.89 

 

 

 

                                                 
88 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 13 
89 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 15. 
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Här får vi en tydligare inblick i Sven Bloms tankar. ” Man är aldrig säker, inte ens från eget 

håll.”90. Krigets verklighet visar sitt grymma ansikte genom hans berättelser, och bryter den 

något naiva bild av krig som tidigare präglat Svens uppfattning. Dock är det här värt 

poängtera att varken Sven eller någon av de många soldater som gav sig in i kriget skulle 

kunna förutspå de fasor som skulle komma att prägla deras tillvaro. De flesta var inte soldater 

till yrket, och hade aldrig känt den rädsla som Sven beskriver. Han väljer att berätta om 

bajonettanfall mot egna trupper, avrättningen av en borgmästare som var ”i komplott” med 

tyskarna och tillfångatagandet av soldater som inte såg ut att vara mer än 16-17 år. Krigets 

verklighet har så hunnit ifatt Blom, från och med detta inlägg i dagboken skriver Blom inte 

mer i positiva ordalag om kriget. I sin bok skriver Mosse att” Constant wavering between 

disillusionment and enthusiasm accompanied the course of the war. The disillusionment was 

without doubt felt by a great many soldiers, while the continuation of the enthusiasm of the 

August days was largely myth” 91. Det är alltså inte endast Sven Blom som tappar den 

entusiasm för kriget som varit så framträdande, även på den tyska sidan i konflikten talar den 

svenska frivilliga soldaten Nils Rosén om rädslan förknippad med artilleri-beskjutning och 

hur detta fenomen påverkade människor:  

 

”Det är ju ett välbekant faktum, att man kan vara rädd utan att visa rädsla. Det hela är ju 

en strid mellan den fysiska rädslan och moralen. Jag tror inte att det finns en på tusen 

som aldrig känt denna fysiska rädsla när helvetet släpps lös på allvar. I varje fall måste 

jag tyvärr bekänna mig höra till de 999. En av regementets tappraste officerare blev 

stridsflygare eftersom han inte längre stod ut med artillerielden”92 

 

Denna kamp mellan rädsla och moral som Nils Rosén diskuterar resulterar olika för olika 

personer. I Sven Bloms fall kan vi se att denna upplevelse förändrar honom, åtminstone 

temporärt. Sven Blom går in i ett slags överlevnadsläge, han klagar inte på samma sätt om 

små saker i sin dagbok, utan nämner nu endast större och viktigare händelser och miljöer. 

Vintern tränger sig på och det blir mycket kallt i tranchéerna, artillerielden skördar ytterligare 

offer och Blom skriver i sin dagbok:  

 

Lördag (7/11)* Söndag (8/11)*: intet anmärkningsvärt. vi lider oerhört av kylan. Jag gör 

dagliga visiter till infirmeriet (å châteauet) för pansement* - den enda omväxlingen. På 

nätterna livlig eld - man hör kulorna susa och vina över sig - men vi göra intet annat än 

vänta vänta - att få komma dit och slåss. Obuser och shrapnells faller ned här-bredvid  - 

                                                 
90 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 15. 
91 G, Mosse, 1990, 69. 
92 Gyllenhaal-Westberg, 2004, 48. 
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manfallet* är stort. Smög* e.m. buro två bracandierer en lätt sårad härförbi. De 

skämtade och voro glada. På hemvägen - här heltbredvid* - blevo de offer för en 

shrapnell bägge* två, den ene dog ögonblickligen alldeles söndertrasad*, för den andre 

fanns det en liten tillstymmelse till hopp*. På baksidan av slottet är en liten kyrkogård 

med ett 20-tal gravar. Enkla träkors namnen* på de döda.93 

 

Bilden av det krig som vi talat om innan i denna uppsats, där landsmän offrar sig för sitt land, 

och där äventyrslusten och ett sökande efter syfte i livet blandat med pliktkänsla inspirerade 

soldater som Sven Blom till enrollering finns inte kvar. De är som blom påpekar, inte vid den 

främsta linjen med möjlighet att slåss och ändå dör soldaterna. Det är denna väntan i 

kombination med manfallet som jag uppfattar tär hårdast på Blom, den sista utvägen, det som 

i samhällets ögon ger de döda soldaterna ett värde i döden är den symboliska handlingen att 

dö i strid. Att just få kämpa. Istället lider de franska soldaterna och Sven i vinterkylan och 

under artillerield utan någon möjlighet till att förändra sin situation. När så hans enhet får 

order om att ta sig till fronten skriver heller inte sven något patriotiskt eller ivrigt om att få ta 

del i striderna. Sven kommenterar deras order om avmarsch till tranchéerna endast med orden 

”Torsdag kväll: till tranchéerna”94. Efter ankomsten till försvarsställningarna skriver Sven 

ytterligare:  

 

Torsdag kväll lämnade vi Cuiry och efter ett par timmars obehaglig marsch med knäna i 

vatten och dy anlände vi till tranchéerna och fingo oss anvisade dem närmast Craonne. 

De öro bättre och bekvämare än de andra fastän ej täckta tillräckligt. Min escouade fick 

en rätt stor cania*, jag själv fick plats i sergeanternas. Stannade däruppe 6 dagar till 

tisdag natt då vi blevo releverade av B-F. Dagarna förflöto lugnt, omväxlande vakter 

och sömn, och korvéer - intressant pelit poste i en halmdös*, boches-lik 95 bredvid - en 

natt två mysterieusa eldar. Två engelsmän sårade av shrapnells, polacken skjuten av en 

nervös fransk sentinelle. Oerhört kallt, förfrös min högra fot -96 

 

Detta är Svens sista natt vid fronten, hans förfrusna fot som han nämner i sin dagbok är 

mycket illa tilltygad. Nästa dag, fredagen den 20 november kan han inte längre stödja på sin 

fot ”efter ett par timmar måste jag nästan buren av Krogh, åter uppsöka infermeriet - för att 

stanna där”.97 Han transporteras till sjukhus med ambulans och tåg, närmare bestämt till 

                                                 
93 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 17. 
94 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 17. 
95 ”Boche”, nedsättande benämning för tyskar.  
96 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 18. 
97 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 18. 
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 ”Clermont Ferrand och Royat”.98 Svens handstil är märkbart förvärrad, han är uppenbarligen 

i svåra plågor, på grund av detta har transkriberingen av denna del av hans dagbok varit 

mycket svår. Han skriver om sin ankomst till sjukhuset och det går ett par dagar innan har 

återhämtat sig så pass att han väljer att fortsätta skriva i sin dagbok:  

 

Måndagen den 23 nov. på morgonen [----] Så följa en massa dagar utan något 

anmärkningsvärt. Jag lägges om var annan dag, skötes på allra bästa vis. God och riklig 

mat - dessutom* kan man genom infirmieren skaffa vad man vill från stan. Hyggliga 

och trevliga pojkar i salen, de flesta där sedan länge. Blesserade i början av kriget. En 

stackars sate med handen förstörd av en dum-dum kula jämrar sig ofantligt dag och 

natt, särskilt* vid omläggningarna, (ej att undra på) men nerverna äro bara. Man hör 

historier från kriget, särskilt en, Charbonnier, är väl* fullproppad och berättar ledigt och 

trevligt. En yngling* från Bayonne har sin vänstra axel genomborrad av en bajonett, 

eljest mest obus och shrapnells - verkningar*. (De bevara* sina “minnen” vad som 

orsakat deras sår, kulor, obus rester o.d)99 

 

Jag har valt att ta med Sven Bloms sjukhusvistelse i denna uppsats av anledningen att detta är 

en tid för reflektion och observation. Svens beskrivning av de soldater som vårdas med 

honom är intressant. Han verkar ha fått upp humöret något av den mat och vila han gagnats av 

sjukhusvistelsen. Mannen med den skadade handen drar dock en skugga över texten, hans 

påverkan på Blom är tydlig. Moralen verkar vara på bättringsvägen och sjukhusen är ännu 

inte helt överfyllda av sjuka och skadade. Det krig som de gav sig ut i har för flera av dessa 

män tagit slut, och de berättelser som Blom förtäljer är början på den bild som efterlevande 

skulle komma ha av kriget. Sven slutar dock under den här tiden att skriva, hans sista inlägg i 

sin dagbok är den 29 november. Nästan en månad senare skriver han ett långt inlägg i sin 

dagbok där han talar om Axels död, tyskfärgade tidningar och brev från vänner och bekanta:  

 

Nu har snart en månad gått utan att skrivit något i min journal men det har egentligen ej 

varit något att skriva om. Dag efter dag gick i enformighet, den ena den andra lik. Den 

mesta tiden tillbragte jag i sängen - ofta i svåra plågor och sömnlöshet. Natt efter natt 

utan en tillstymmelse till sömn jag begärde och fick två kvällar kloral* - men utan 

resultat. Var nedstämd på grund av att jag ej hört något hemifrån När jag så fick ett 

telegram från min bror F-G. var det ett meddelande om Axels död. Det grep mig jupt - 

det kändes svårt att vara så långt borta och ej kunna få säga honom ett sista farväl vid 

graven.100  

 

 

                                                 
98 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 19. 
99 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 19-20. 
100 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 22 
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Vad Svens Bloms sömnlöshet beror på är svårt att säga, det kan vara smärtan. Den tidens 

manliga ideal och den transformation som diskuterades i teori-avsnittet i denna uppsats 

innehöll inte över huvud taget krigets negativa påverkan på människan. Det är därtill omöjligt 

att svara på om Blom led av någon form av post-traumatisk stress, vilket under det första 

världskriget kom att benämnas ”Shell-shock”. Sven Blom är dock utan tvekan mycket 

nedstämd och sörjer öppet i sin dagbok Axels död, tyvärr har jag misslyckats att identifiera 

denna Axel, det är möjligt att denna person är Sven Bloms bror. Blom skriver även vidare om 

svenska tidningar han fått skickade till sig:  

 

Tidningar fick jag mig tillsända från Paris - de jorde mig mera ledsen än glad, så starkt 

tyskfärjade som de voro. Jag var riktigt glad att ingen här kunde förstå svenska - jag har 

ju alltid på förfrågningar om Sveriges ställning och sympatier svarat att de voro avjort 

på de allierades sida.101 

 

 

De svenska tidningarnas effekt på Sven Blom är stor, hans skäms uppenbarligen för den syn 

som svensk media, och till viss del även Sverige, har på kriget. Kontrasten mellan de två 

länderna som han kallar för fosterland är stor, och det är inte omöjligt att Sven Blom känner 

sig sliten och besviken. Hans förhoppningar om att göra sin familj stolt eller åtminstone 

imponera på sin far påverkar förmodligen också hans humör då han ännu inte fått några brev 

hemifrån. Nästa dag, måndag, förbättras hans situation dock:” I dag måndag, fick jag en 

massa brev, från pappa, Betty m.fl. hemma. Och ifrån Maurice Priez som ej förr svarat på de 

kort jag sänt honom”.102 Sven Blom mår dock bättre och får permission, hans beskrivningar 

av omgivningen och maten talar sitt tydliga språk om hur glad han är att vara tillbaka i det 

vanliga samhället, långt bort från skyttegravarna.   

 

 Kl.11- fick jag permission att gå till Clermont*. Hämtade först Edmond å hôp 

Richelieu* tog så spårvagnen till Place Jaure och uppsökte så restaurant “au 

Gastronome” där vi intogo en synnerligen god och välsmakande déjeuner*. Det första 

egentliga målet efter september i Toulouse. (äggröra med njure, fågelragout, legumer, 

viande froide, sallades, fromages, fruits, café, Benedictine, cigarrer - det där låter 

någonting efter månaders krigskost - och sjukhusmat - i längden enormt enformig och 

tröttande. Efter lunchen besökte vi katedralen som tar sig bättre ut på avstånd, väl grov 

och hård på nära håll. Dock vackra fönstermålningar i koret*. Lidande och bedjande 

kvinnor på knä, altarna smyckade med porträtt av soldater, blommor o.d. Så 

promenerade vi i staden, jorde en del uppköp i magasinen (jag avsände julpaket till 

                                                 
101 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 22. 
102 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 22. 
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Maurice och mina regements kamrater von Krogh, Bury och Tommie Askew. Från 

denne kom det* häromdagen ett vänligt brev som jorde mig glad. En Amère Picon å 

Glacier - ett hastig middag* å Au Tonneau och så spårvagnen hen till Royet. och i säng 

som vanligt kl.7.103 

 

Svens beskrivning av katedralen med dess smyckade altare med porträtt på soldater och 

sörjande kvinnor är på många sätt en passande reflektion över krigets skilda världar. Det är 

inte bara på fronten som stämningen har förändrats från entusiasm till sorg och rädsla, utan 

även i den civila världen. Detta är det sista längre inlägget som Sven Blom skrev i sin dagbok, 

efter detta är det till största del endast kortare beskrivningar av permissioner och middagar. Vi 

vet att han under sin sjukhusvistelse korresponderade flitigt med sina gamla kamrater och 

även andra svenska soldater, detta på grund av den brevsamling som Sven Blom tillsammans 

med sina krigsdagböcker efterlämnade till Uppsala universitetsbibliotek. Ett av dessa brev 

nämner han även i sin text, som skickades av Tommie Askew. Efter att han tillfrisknat från 

sjukhuset frikallades Sven Blom. Ivan Lönnberg, hans vän i den amerikanska kåren, skrev till 

honom och förmanade honom från att försöka ta värvning igen när han eventuellt blev 

frisk.104 Ivan kom till skillnad från Blom, att behöva slåss i kriget nästan ända till krigsslutet. 

Han stupade den 26 april 1918 i striderna vid Somme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 22-23. 
104 Björklund, 2015, 90. 
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8.1 Sammanfattning av krigsdagbok 2: 

 

Sven Bloms inställning och tankar om kriget när han kom fram till fronten med sitt förband 

den 22 oktober var fortfarande hoppfulla, han brann av iver att få komma ut i strid och få ta 

del av det krig som han och de andra frivilliga har läst och hört om. Han är fortfarande 

fascinerad av kriget och är än så länge fortfarande åskådare. Bit för bit får han dock se den 

verkliga bilden av kriget, från en kulle ovanför Reims får han se skogar och fält i brand och 

bomber som faller i den gamla staden. Han får stå vakt vid tranchéerna och ser fram emot att 

få delta i strid. Denna transformering genom strid till en starkare människa som Otto Braun105 

talar om i Mosses arbete sker emellertid inte på det sätt som Braun hävdar. Sven får istället 

genomlida långa marscher genom lera med fiendeplan över sitt huvud. Han får uppleva 

artilleribeskjutning och frontangrepp på deras positioner. Han får se soldater i legionen dö av 

splitter och förfryser en fot i den kalla leran under vintern.  

 

Krigets påverkan på Sven Blom i det långa loppet är svårt att diskutera, utifrån materialet vet 

vi inte om han på längre sikt utvecklade någon form av posttraumatisk stress, eller plågades 

av några minnen. Vad vi däremot vet, är att han förlorade åtminstone en god vän i striderna 

senare i kriget, nämligen Ivan Lönnberg. Jag vill hävda angående mina frågeställningar att 

hans syn på kriget förändras över tid. Denna förändring syns tydligast i hans skriftspråk och 

återgivelser av strider och miljöer. Efter hans första strid skriver han inte längre med någon 

iver inför att få se mer av denna vara. Han går in i ett slags överlevnadsläge, och diskuterar 

sällan på samma sätt kring kriget som han gjorde innan han kom till fronten, det vill säga, i 

patriotiska termer. De bakomliggande anledningarna till varför han är där känns närmast 

bortglömda och han måste fokusera på sina uppgifter och de faror han står inför. Han går från 

åskådare till deltagare och från medborgare till soldat. Svens upplevelser i kriget blev inte 

som han i augustidagarna tillsammans med de andra svenska frivilliga trodde det skulle bli. 

Men hur skulle de kunna föreställa sig det krig som komma skulle, när inte ens erfarna 

militärer kunde se det som komma skulle, angående till exempel kulsprutans verkansgrad. 

Han är dock en av de tursamma, många av de svenska frivilliga stupade i leran på västfronten 

såsom Ivan Lönnberg och Elow Nilsson. Sven Bloms dagböcker ger ett unikt perspektiv på 

det första världskriget, men hans ärr och upplevelser av krigets fasor är långt ifrån unika. 

 

                                                 
105 G, Mosse, 1990, 64. 
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9 Slutdiskussion:  

 

Denna uppsats har sökt att behandla Sven Bloms involvering i det första världskriget genom 

att undersöka hans inställning till kriget över tid. Genom uppsatsen har centrala delar av hans 

dagböcker diskuterats och analyserats, från strax innan krigsutbrottet till slutet av Sven Bloms 

tjänstgöring i den franska främlingslegionen. Genom uppsatsens gång har vi sett en mycket 

positiv inställning till kriget från Sven Blom bit för bit förändras till en negativ sådan. I 

teoriavsnittet i denna uppsats diskuterades de olika anledningar till varför soldaterna i 

augustidagarna samlades under flaggorna i Europa.106  

 

Det är alltid mycket svårt att analysera en persons tankegångar i sådana tankeprocesser. Men 

jag uppfattar att det för Sven Blom var en kombination av olika faktorer som spelade in i hans 

beslut att enrollera. Dessa faktorer skulle jag vilja hävda var patriotism, uppfattningar om 

”gentlemannakriget”, pliktskyldighet och möjligtvis en tanke om att göra sin far och familj 

stolta. Patriotism och pliktskyldighet till det land som han kommit att älska och dess kultur 

och samhälle. Uppfattningarna om gentlemannakriget vill jag argumentera för på grund av 

hans icke militära bakgrund, han visste alltså inte egentligen vad han var på väg in i, utan var 

skolad efter denna syn som delades av många människor vid denna tid som aldrig fått uppleva 

krig.  

 

Omvärldens syn på Sven Blom som svensk medborgare spelade också in, det är tydligt att 

Sven Blom ville förändra den syn på Sverige som hans andra landsmän, fransmännen hade 

genom att slåss för deras sak. I Sven Bloms ögon är kriget ett rättfärdigt sådant, han är helt 

och hållet på Frankrike och fransmännens sida i konflikten och uppfattar kriget som ett 

aggressionskrig med Tyskland som provokatör. Sven Blom verkar också ha en önskan om att 

förbättra sig i sin familjs ögon, han nämner att hans far kanske kommer se honom med andra 

ögon efter hans stridsinsats.  

 

Sven Bloms önskan om att få slåss för Frankrike och dess kultur och civilisation uppfylls, 

men efter sitt första elddop talar han inte mer i sin dagbok om dessa ideologier och patriotism. 

Påfrestningarna vid fronten förändrar hans syn på kriget i sig självt, han får se fruktansvärda 

                                                 
106 Teori, 6–7.  
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saker hända människor runtomkring honom och han känner sig själv aldrig säker. Hans motiv 

och pliktkänsla kanske inte försvinner, men hans syn på krig och dess konsekvenser och 

innebörd förändras genom hans erfarenheter. När han blir friställd efter att ha återhämtat sig 

enrollerar han inte i den franska främlingslegionen igen. Förmodligen tack vare Ivan 

Lönnbergs vädjande brev. Sven Blom är nära anknuten till många av de mer framstående och 

kända svenska frivilliga soldaterna i främlingslegionen under detta krig som Ivan Lönnberg 

och Elow Nilsson. Även hos dessa personer har vi genom denna uppsats sett en förändring i 

inställning till kriget. Elow kommenterar som en gammal veteran på hur uniformerna de fick 

efter sin enrollering var odugliga i krig, och Ivan skriver aktivt till Sven och uppmanar honom 

att inte enrollera efter att han tillfrisknat från sin förfrysning. Dessa båda människor deltog i 

kriget mycket längre än vad Sven gjorde, men likväl kan symptomen som alla dessa tre 

soldater uppvisar liknas vid varandra. Moralen svajar och de ideal som brann så starka i 

början av kriget svalnar inför den fruktansvärda verklighet som de får uppleva.  

 

Denna förändring som Braun talar om i Mosses bok Fallen Soldiers, är dock intressant ur en 

social aspekt. Elow Nilsson går från hisspojke på ett hotell enligt Sven Bloms beskrivning, till 

krigshjälte. Ivan Lönnberg likaså går från konstnär till soldat. Denna gemenskap som 

diskuterades i teorin i denna uppsats visar sig tydlig i de brev som Elows och Ivans 

överlevande kamrater skrev om dem. Nils Persson, ytterligare en svenska frivillig, skrev till 

Ivan Lönnbergs fästmö efter hans död: ”Vi har mer än hundra gånger trotsat farorna 

tillsammans i attacker på patruller och i löpgravarna, delat godt och ondt, mer ondt än godt, 

rökt samma cigarette när det var den sista vi hade, jag har förlorat många goda kamrater men 

ingen har jag varit så fästad vid som Lönnberg”.107  

 

Vissa höll kvar vid sin ideologi och använde den som sköld vid sina vänners död, medan 

andra som Nils Persson istället ersatte ideologin med kamratskap. Sven skriver även han om 

detta kamratskap, sin vänskap med Krogh och Tommie Askew. Han nämner i ett av de sista 

inläggen i sin krigsdagbok att han har handlat julklappar åt dem och att han har fått ett fint 

brev av den senare108. Sven kanske inte hittade det han sökte i kriget ideologiskt, men kanske 

hittade han istället acceptans hos sina nyfunna vänner i kompaniet.  

 

                                                 
107 Björklund, 2015, 245. 
108 S, Blom, Krigsdagbok Nr 2, uppslag 23. 
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Det första världskriget är ett mycket intressant ämne ur många olika perspektiv, men om de 

svenska frivilliga soldaterna under detta krig finns det tyvärr försvinnande lite forskning. 

Boken om Ivan Lönnberg, skriven av Sören Björklund släpptes mycket nyligen, år 2015. 

Nästan hundra år efter hans död. Svenskar i krig är ytterligare en bok som närmare undersöker 

svenska frivilliga på båda sidor av kriget. Men tyvärr är det mycket lite information som finns 

tillgänglig om varje soldat. Den lilla skara av svenska soldater som medverkade i kriget 

genererade inte den mängd skriven text med återgivelser som många av de större grupperna 

av soldater i de andra arméerna i kriget.  

 

I arbetet med denna uppsats har jag sökt att transkribera den andra krigsdagboken som Sven 

Blom författade under sin tid vid fronten. Tyvärr har tidsmarginalen som denna uppsats 

skrivits inom gjort att denna transkribering inte är i färdigt format att publiceras. Materialets 

svårighetsgrad kräver ytterligare arbete. Dock är det min förhoppning att så småningom kunna 

publicera en fullständig transkribering. Förhoppningsvis kan materialet hjälpa till att besvara 

några av de frågor som finns kring svenska soldater i det första världskriget och Sven Blom.  

 

Emellertid finns även hans brevsamling kvar att utforska, där är det mycket möjligt att finna 

fler ledtrådar som binder de svenska soldaterna samman. Denna brevsamling finns att tillgå på 

handskriftsavdelningen på Uppsala universitet och författades delvis under den tid som Sven 

Blom spenderade på sjukhus. Det ligger i mitt intresse att söka utforska denna brevsamling i 

framtiden, då det tyvärr inte var möjligt att inom tidsramen för denna uppsats åstadkomma 

detta. Arbetet med transkriberingen av Sven Bloms krigsdagbok var många gånger tungt, men 

hans stundtals närmast skönlitterära beskrivningar av det första världskriget och samhället det 

påverkade har gett mig ett nytt levande perspektiv på det första världskriget och dess 

människor.  
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10 Didaktisk del: 

 
Materialet och ämnet som denna uppsats baserar sig på fungerar utmärkt att använda i 

undervisning då syftet för Historia 1B hävdar att:  

 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, 

frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse 

av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i 

undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och 

värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som 

förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.109 

 

I det centrala innehållet för Historia 1b ligger även fokus på 1900-talets förändringsprocesser 

och konflikter. Vid arbete med första världskriget i undervisningen passar således ett arbete 

med källmaterialet till denna uppsats väl in. Det hanterar många av de olika aspekterna i det 

centrala innehållet som exempelvis ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i 

politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin 

egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, 

generation, kön och sexualitet”110. Då källmaterialet är transkriberat och digitaliserat ger det 

mycket goda möjligheter för eleverna att på ett effektivt sätt kunna arbeta med det både i 

skolan och i hemmet genom personliga datorer och tablets. Då källmaterialet dessutom finns i 

både digitaliserad form samt transkriberad, kan man välja att arbeta med såväl handskriven 

text eller transkriberad.  

 

Sven Bloms texter ger en bra bild även av samhället vid denna tid och hans syn på människor 

runtomkring är mycket intressant. Genom att lägga upp ett arbetsområde med 4 lektioner 

centrerat kring Sven Bloms krigsdagböcker hade det varit möjligt att diskutera nationalism, 

media, samhällsförändringar och människosyn. Första lektionen skulle en källkritiksövning 

vara möjlig, där läraren tillsammans med eleverna går igenom materialet samt diskuterar de 

förutsättningar som gäller när man arbetar med sådant källmaterial såsom närhet i tid, 

personliga åsikter av skribenten och så vidare. Detta knyter in till det centrala innehållet i 

Historia 1B som hävdar att eleverna ska få arbeta med ”Kritisk granskning, tolkning och 

användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.”111.  

                                                 
109 Skolverket, Historia- Syfte, 1. 
110 Skolverket, Centralt Innehåll Historia 1B, 8. 
111 Skolverket, Centralt Innehåll Historia 1B, 8. 
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Lektion nummer två skulle läraren kunna ge eleverna i uppdrag att finna de stycken som 

behandlar media, transkribera dem tillsammans och sedan i helklass diskutera media vid 

denna tid och de olika perspektiv på konflikten som förekom. Detta ger eleverna möjlighet att 

diskutera de olika perspektiv av konflikten som existerade i dagstidningar, samt Sveriges syn 

på konflikten. En sådan diskussion skulle hantera en del av det centrala innehållet som hävdar 

att eleverna bör få möjlighet att arbeta med och förstå: ”Hur individer och grupper använt 

historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, 

till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i 

aktuella konflikter”112.  

 

Vid den tredje lektionen kan eleverna tillsammans med läraren aktivt leta i texten efter 

beskrivningar av samhällen och människor. Genom att diskutera den människosyn som Sven 

Blom har när han beskriver de många nationaliteter som enrollerar sig i den franska 

främlingslegionen får eleverna ett perspektiv de annars inte skulle upplevt och knyter även in 

i det centrala innehållet som hävdar att undervisningen bör hantera: ”förändringsprocesser 

som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, 

statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på 

könsmönster”.113  

 

Den fjärde lektionen kan dedikeras till att diskutera den nationalism som vid första 

världskrigets utbrott var utbredd över Europa. Ser vi spår av den mentaliteten idag? Och hur 

påverkade nationalismen människor att ge sig in i kriget? Med Sven Bloms öde och dagbok 

som facit kan vi se både frågorna och svaren även i källmaterialet och knyter samtidigt an till 

den värld vi lever i idag där nationalism och populism är heta ämnen. Att använda denna typ 

av material i undervisningen ger eleverna ett fönster rakt in i Paris vid krigsutbrottet, och en 

läktarplats vid skyttegravarna. Men materialet ger även eleverna en möjlighet att få se 

baksidan av entusiasmen och patriotismen, de får se det fula kriget, återgivet på svenska.  

 

 

 

 

                                                 
112 Skolverket, Centralt Innehåll Historia 1B, 8. 
113 Skolverket, Centralt Innehåll Historia 1B, 8. 
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Bildförteckning: 

 
Figur 1:  Bild tagen på kaserngård med Elow Nilson - Sven Blom - Fredrik von Krogh: 

krigsdagbok 1, bild tagen 1914. Handskriftsavdelningen, Uppsala universitet. 

 

Figur 2: Bild föreställande Sven Blom, Tommie Askew, H.von Krogh, 1914, Sven Bloms 

krigsdagbok 1. Handskriftsavdelningen, Uppsala universitet.  

 

 

 

 

 

 


