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Abstract 
This essay attempts to bring the experiences of eight soldiers to light, seven of them 

Swedish and one English, that took part in the fighting on the western front as 

volunteers in the French foreign legion during World War One. The main source 

material consists of letters sent between these soldiers and another Swedish ex-foreign 

legionnaire, Sven Blom, both during Mr. Bloms recovery from wounds which put him 

out of service in late 1914, and through Mr. Bloms work as first secretary of the 

Swedish consulate in Paris, with the last letters dating to 1918. The letters, which are 

part of a large archive left behind by Sven Blom, are transcribed and analyzed in this 

essay to answer five questions posed in order to ascertain the experiences and mindset 

of these soldiers. Are there any common themes in the soldiers’ letters? Are there any 

examples where Swedish national identity is commented on by the soldiers? What is 

their experience of the war, and what do they choose to tell Mr. Blom about? How do 

they feel they are treated by the French system and French soldiers? And, what are the 

soldiers’ opinion of reports from the war, like their fellow Swede Elow Nilson’s articles 

in the Swedish newspaper Vecko-Journalen?  

 

English title: “Dear Mr. Blom”: Swedish Voices from the Western Front.  

 

Nyckelord 
Det första världskriget. Främlingslegionen. Svenska frivilliga. Frivilliga svenska 

soldater. 
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1 Inledning  
 

 

100 årsminnet av vapenstilleståndet mellan de stridande parterna i det första 

världskriget inträffade den 11 november klockan 11 år 2018. Vapenstilleståndet firades 

och sörjdes runt om i världen, och mer än fyra år har gått sedan vi började dra oss till 

minnes de otroliga och otaliga människoöden som utspelade sig för 100 år sedan. Sedan 

min förra uppsats om Sven Blom publicerades har fler böcker skrivits och intresset för 

kriget och människorna ökat.  

 För Sven Blom och hans kamrater kom krigets slut vid olika tidpunkter, hans kamrat 

Ivan Lönnberg stupade den 26 april 1918, endast några månader innan krigsslutet. Tack 

vare en förfrusen fot överlevde Sven Blom kriget, och fick så den 11 november 1918 se 

dess slut. Sven Blom avled i Paris 1931 av sjukdom och lämnade vid sin död en 

substantiell samling av allt från brev till dagböcker, litterära texter, fotografier och 

samlingsböcker med urklipp gällande bland annat det första världskriget och 

främlingslegionen.  

I min förra uppsats om Sven Blom nämner jag denna samling som utanför räckhåll för 

tillfället, men i denna uppsats ämnar jag undersöka de skriftliga skatter som Blom 

lämnat kvar. Vi vet att många fler svenskar deltog i striderna på västfronten i fransk 

uniform, vad var deras upplevelser? Genom den samling brev från svenska legionärer 

som Blom sparade åt eftervärlden hoppas jag kunna sprida ljus över dessa bortglömda 

svenskar, som levde, skrev och dog i det första världskrigets myller av öden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

 Syfte, frågeställning, disposition och avgränsning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de svenska soldaternas berättelser och 

upplevelser för att bidra till den pågående och allt mer uppmärksammade forskningen 

kring svenskar i krig. Böcker som Lars Gyllenhaals och Lennart Westbergs Svenskar i 

krig 1914–1945, Nils Fabianssons Svenskarna i första världskriget, Lars Ericsons 

Svenska frivilliga och Gyllenhaals nyligen utgivna Svenskar i strid mot Hitler utforskar 

alla frivilliga svenskar i olika krig och på olika sidor.1 Detta ständigt pågående arbete 

har dock endast skrapat på ytan gällande svenska öden och upplevelser i strid och krig 

som tagit plats under de mer än 200 år som nationen Sverige har åtnjutit fred.  

 

Denna uppsats ämnar bidra till forskningsläget genom att undersöka och analysera brev 

skrivna av svenskar som tjänstgjorde i den franska främlingslegionen mellan 1914–

1918. Nyckeln till denna brevsamling är Sven Blom, en före detta student från Uppsala 

som efter att ha flyttat till Paris för att åtnjuta ”La belle époque” drogs med i den storm 

som hopade sig över Europa 1914 och gick tillsammans med andra svenskar med i 

främlingslegionen. Gällande de brev som soldaterna författat har jag följande 

frågeställningar:  

 

• Vilka gemensamma teman står att finna i soldaternas brev?  

• Finns det några exempel på hur soldaternas nationella identitet som svensk 

reflekteras eller kommenteras över av dem själva?  

• Hur upplever de kriget, och vad väljer de att berätta om i sina brev?  

• Hur upplever de att de behandlas av fransmän och det franska systemet och 

staten som de har frivilligt valt att beskydda?  

• Hur ser soldaterna på samtida rapportering av kriget, såsom Elow Nilsons 

artiklar i Vecko-Journalen? 

 

På grund av storleken på samlingen har jag tyvärr varit tvungen att skära en del i 

materialet, därför har jag endast tagit med de svenska soldater vars brevmängd 

överstiger endast ett brev, och där det verkar ha förekommit mer extensiv brevväxling 

mellan Blom och soldaten i fråga. Därtill har jag på grund av bristande språkkunskaper i 

franska ej kunnat ge mig på de franska brev och texter, av vilka det finns många.  

 

Uppsatsen är disponerad över åtta avsnitt. Först redovisas forskningsläget, sedan följer 

ett teori-avsnitt där mikrohistoria och dess användning i denna uppsats och liknande 

                                                 
1 Gyllenhaal & Westberg 2004; Fabiansson 2018; Ericson 1996; Gyllenhaal 2018.  
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forskning diskuteras och argumenteras tillsammans med en redovisning av min metod i 

arbetet. Härefter följer ett avsnitt angående det källmaterial som jag har samlat in och i 

vilken uppsatsen grundar sig. Efter detta följer ett kort bakgrundsavsnitt om Sven Blom 

som nyckel till samlingen. Därpå följer i avsnitt 6 en analys av breven utifrån de 

tidigare nämnda frågeställningarna, där var och en av soldaterna behandlas utifrån egna 

avsnitt. Avsnitt 7 är en avslutande diskussion gällande arvet av de svenska soldaterna, 

samt vikten av fortsatt forskning. Det avslutande avsnittet i uppsatsen består av en 

didaktisk reflektion gällande hur de svenska soldaternas röster kan väckas till liv i 

klassrummet i ämnet historia. 

 

2 Forskningsläge 

Det rådande forskningsläget gällande svenskar i det första världskriget har gått ständigt 

framåt under perioden 2014 till 2018. De fyra år som speglade hundraårsminnen av 

krigets år har inspirerat till sammhällsvitt intresse för kriget och dem som deltog. 

Böcker som Svenskarna i det första världskriget författad av Nils Fabiansson har skapat 

ett ökat intresse från samhälle såväl som media och har exempelvis varit föremål för 

diskussion i Sveriges radios radioprogram ”Vetenskapsradion Historia”. Boken hanterar 

olika aspekter av kriget och svenskar på alla sidor. Sven Bloms arkiv tas upp och 

enstaka brev från Olof Edman, O.G.B Nyberg och Nils Persson citeras i korthet, vilket 

ger en smal inblick i samlingen, men då Svenskarna i första världskriget är en bok som 

försöker att visa upp en samlad bild från olika sidor och med ett flertal olika aktörer, 

blottas endast toppen av isberget som är Sven Bloms arkiv.  

 

Andra böcker som hanterar svenskar i det första världskriget är: Eldens återsken skriven 

av Lina Sturfelt, Ivan Lönnberg av Sören Björklund samt Svenskar i krig 1914–1945 av 

Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg, vilka i ordning hanterar Sveriges medias 

inställning och rapportering på det först världskriget, Sven Bloms kamrat Ivan 

Lönnberg som stupade 1918 och svenskar i strid från och med det första världskriget till 

slutet av det andra.2 Därtill släppte Riksarkiven och landsarkiven sin årsbok för 2014 

med titeln Första världskriget i svenska arkiv, vilken även den uppmärksammar 

svenska deltagare i kriget på olika sidor, men främst svenska soldater inom den 

                                                 
2 Sturfelt 2008; Björklund 2015. 
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kanadensiska armén.3 Årsboken tar därtill upp situationen i Sverige under kriget, såsom 

hungerkravallerna. Utöver dessa verk har även Lars Ericsons Svenska frivilliga bidragit 

till forskningsläget kring svenskar i första världskriget, om än endast på tysk sida. 

Därtill finns Elow Nilsons egna utsagor och artiklar skrivna från fronten för tidningen 

Vecko-Journalen, vilka trycktes 1917 i boken Svenska hjältar vid fronten ett år efter 

Nilsons död, senare återutgiven utav Svenskt Militärhistoriskt bibliotek med titeln 

Svensk frivillig vid Verdun 1916: Elow Nilson stred och dog i Frankrike.4 Boken ger ett 

viktigt perspektiv på de svenska soldaternas upplevelser, (något som de själva 

kommenterar i brev). Forskningsläget gällande svenska soldater i just det första 

världskriget och främlingslegionen är fortfarande något magert trots det stora arbete 

med svenska soldater som exempelvis Fabiansson och Gyllenhaal&Westberg har utfört, 

ett arbete som den här uppsatsen hoppas kunna bidra till.  

 

3 Varför mikrohistoria? Teori och metod  

Den kvalitativa metoden hermeneutik kan vara svår att särskilja från teori, i denna 

uppsats kommer jag främst att tolka texter skriva för hand av flera olika människor för 

att få en bättre bild av deras upplevelser, tankar och känslor kring kriget. Jag kommer i 

min tolkning av de texter jag studerar att röra mig mellan förståelse och möten med nya 

erfarenheter och idéer som kommer att leda till insikt, vilket konstitutionerar den 

hermeneutiska spiralen.5 Genom att undersöka breven i förhållande till samtida källor 

och återgivelser ämnar jag se till såväl texternas kontext, såväl som dess intertextualitet 

i dess analys.6 

 

Avgränsningen som Sven Bloms arkiv utgör, och den centrala karaktär som Sven Blom 

utgör i undersökningen lånar sig väl med en teoretisk inriktning mot mikrohistoria, och 

således kommer denna uppsats att baseras på en mikrohistorisk ansats där Sven Blom 

som historisk aktör är det centrum kring vilket resten av de historiska aktörernas öden 

knyts samman. Mikrohistoria börjar, såväl som Anna Götlinds introduktion för 

Historisk tidskrift 2017 Tema: Mikrohistoria, med den italienske historikern Carlo 

Ginzburg och hans bok Osten och maskarna. I denna bok där läsaren får bekanta sig 

med en mjölnare i Friulien och hans föreställningsvärld, betraktas enligt Götlind som ett 

                                                 
3 Carlsson 2014.  
4 Nilson, 2014.  
5 Sjöberg 2018, 71.  
6 Sjöberg 2018, 74.  
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skolexempel på mikrohistoria, och har så småningom lett ett trevande, men så 

småningom allt kraftigare, kliv bort från den tidigare rådande nationalhistoria som länge 

härskat i speciellt Sverige.7  

 

Hur kommer sig då denna plötsliga popularitet? Kanske, resonerar Götlind, handlar det 

om att vi genom mikrohistorikers arbeten och källor ofta möter dramatiska händelser, 

och människors vars livsöden vilka vi trots tid och rum berörs av och intresserar oss 

för?8 Mikrohistoria avgränsar sig således till exempelvis ett slag, en mindre grupp 

människor, eller i fallet med Emil Marklunds uppsats Ett år med Ester. En 

mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en 

småskollärare vid sekelskiftet 1900, till endast en dagbok. Syftet är att arbeta nära 

materialet på djupet för att lättare kunna skönja de intrikata mönster av känslor, 

handlingar och föreställningsvärldar som var verkligheten för människorna i 

källmaterialet och förhoppningsvis skönja den tidens och erfarenheternas människa.9  

Ett ytterligare exempel på mikrohistoriskt arbete som Götlind och Kåks tar upp som 

exempel i sin bok Mikrohistoria är Peter Englunds samling böcker Stridens skönhet och 

sorg 1914–1918, vilka liknande denna uppsats hanterar människors livsöden under det 

första världskriget.10 

 

Den naturliga mikrohistoriska avgränsningen i fallet med denna uppsats är att 

källmaterialet har tillkommit inom en specifik tidsrymd på cirka fem år, av en speciell 

grupp människor med olika motiv, men alla med samma resultat, soldatskap i den 

franska främlingslegionen och där alla delar bekantskap med Sven Blom. Genom att 

transkribera brevsamlingen och röra mig igenom den med gemensamma nämnare såsom 

vänskapen med Blom, soldaternas relationer till varandra, kommentarer och referenser 

till Elow Nilsons artiklar om dem och de olika inställningar och upplevelser de delar 

med sig av i sina brev, hoppas jag att kunna peka på några gemensamma teman i de 

svenska soldaternas mentalitet, genom de unika och fruktansvärda händelser och tider 

de levde igenom. Kanske kan dessa brev skrivna av sjömän, konstnärer, tolkar, musiker 

                                                 
7 Götlind 2017, 347.  
8 Götlind 2017, 347.  
9 ”Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories”, 

i Dominick LaCapra & Steven L. Kaplan (red.), Modern European Intellectual History: 

Reappraisals and New Perspectives (Ithaca 1982) s.32 ref av Marklund 2017, 381.  
10 Götlind & Kåks 2014, 27; Englund, 2014–2018.  
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och äventyrare hjälpa oss att komma närmare den tidens människa, som frivilligt gav 

sig in i några av de värsta striderna människan har utkämpat mot sig själv.  

 

4 Källmaterial   

 

Vid sin död 1931 donerade Sven Blom 26 volymer samlat material till Uppsala 

universitet. Materialet katalogiserades och har sedan dess förvarats på Carolina 

Rediviva under vårdnad av handskriftsavdelningen. Materialet har vilat relativt ostört, 

men Per Cullhed har börjat arbetet med att transkribera krigsdagböckerna som båda 

finns digitaliserade medan den första är transkriberad och finns publicerad på Alvin. I 

min förra uppsats Röda byxor och vatten till knäna: en fallstudie i Sven Bloms 

upplevelse av det första världskriget undersökte jag båda krigsdagböckerna för att söka 

svar på Bloms öde och upplevelser genom att transkribera den andra krigsdagboken. 

Det är goda källor med ett unikt innehåll som speglar krigsutbrottet, den första 

krigsvintern och Sven Bloms motivation och tankar kring varför han iklädde sig den blå 

rocken för republiken.  

 

Tyvärr slutar krigsdagböckerna efter hans sjukhusvistelse, men redan i 

krigsdagböckerna nämner Blom de brev han får till sig från sina vänner i legionen. 

Dessa brev från svenska, franska och en engelsk soldat är sorterade och sparade i en 

samlingsbok gällande främlingslegionen. Sven bloms samling består även av en 

samlingsbok gällande kriget med information och tidningsurklipp, men samlingsböcker 

med personliga brev utanför det militära, dagböcker, bilder, litterära texter och 

diktsamlingar tillägnade Blom. Materialet är mycket stort, och i denna uppsats kommer 

jag främst att undersöka följande delar av samlingen: Samlingsbok - Främlingslegionen 

X252 C9, i vilken större delen av de svenska legionärernas brev står att finna, samt 

delvis Samlingsbok världskriget X252 C10.  

 

I denna uppsats kommer jag alltså att arbeta med brev från tio avsändare, av vilka sju 

var svenska frivilliga och den åttonde frivillig engelsman i främlingslegionen samt 

dennes bror och mor som avsändare åtta och nio. Fler brev än dessa återfinns i 

källmaterialet och ytterligare två svenskars brev har transkriberats i arbetet, men på 

grund av avgränsningsskäl tyvärr inte kunnat inkluderats.  
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5 Bakgrundsavsnitt 

 

I min tidigare uppsats Röda byxor och vatten till knäna: en fallstudie i Sven Bloms 

upplevelser av det första världskriget transkriberade jag som tidigare nämnt delar av 

Bloms krigsdagbok som han höll kort innan krigsutbrottet och fram till sitt 

tillfrisknande. I den kan vi läsa om Paris vid krigsutbrottet, tyskhat, patriotism och en 

önskan bland en del av Parissvenskarna som uppehöll sig i landet att få kämpa för den 

kultur som Blom hade börjat se som sitt andra fosterland. Den femte augusti 1914 

skriver Blom följande i sin dagbok:  

 

…Åt frukost på en liten kustrestaurang här i närheten. 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.11 

 

 Sven Blom tar värvning tillsammans med flera andra svenska soldater genom 

frivilligkårer och hamnar i främlingslegionen. Där förbyts snart ivern att få komma ut i 

strid mot ängslan när den bild Blom har av såväl kriget som den franska armén bleknar, 

våldtäcksförsök och självmord bland främlingslegionärerna kombinerat med översitteri 

och brist på empati och medkänsla från hans officerare leder till att Blom snart slutar 

nämna ideologiska perspektiv på hans deltagande. Han tvingas istället att fokusera på 

umbäranden och strider. När vinterkylan sänker sig över slagfältet 1914 befinner sig han 

och hans vän Krogh i leriga skyttegravar, och Sven Blom förfryser sina fötter. Här 

hamnar Blom på sjukhus, och efter att ha läkt något slutar hans krigsdagbok med ett 

inlägg om hur han har varit och handlat julklappar åt sina vänner i staden.  

 

                                                 
11 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, Sida 14. 
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[…] Så promenerade vi i staden, jorde en del uppköp i magasinen (jag avsände 

julpaket till Maurice och mina regements kamrater von Krogh, Bury och Tommie 

Askew. Från denne kom det* häromdagen ett vänligt brev som jorde mig glad.12  

 

Brevet från Askew är värt att uppmärksamma här, då det återfinns i samlingen som 

Blom sparat och ger oss så en naturlig ingång i analysen av breven och en startpunkt i 

den nära vännen och soldaten Tommie Askew. Tack vare sina förfrusna fötter överlever 

Blom kriget, efter sjukhuset hamnar Blom på konvalenshem i Orléans och blir sedan 

förste sekreterare på svenska konsulatet i Paris våren 1916.13 Här kräver även hans yrke 

att ta emot och skicka brev till de svenska legionärerna, och tack vare detta verkar det 

som att legionärerna uppmanar varandra att skriva till Blom och det svenska konsulatet 

som ibland kan stödja dem med ett ekonomiskt bidrag, översättningshjälp, 

representation eller som det verkar i många fall, ett förstående och medvetet öra och vän 

att förlita sig på. Bland Sven Bloms anteckningar finns även listor på döda och levande 

svenska soldater, och de många små korsen talar sitt tydliga språk om det tunga arbete 

det måste varit att teckna dem. Sven Blom levde och verkade i Paris efter kriget och 

avled i Paris 1931 efter en längre tids sjukdom. 

 

Figur 1: Samlingsbok – Främlingslegionen, UUB X252 C9, uppslag 33. 

                                                 
12 UUB, X252 c12, uppslag 22-23. 
13 Fabiansson 2018, 55-57.  
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6 ”Bäste Herr Blom” – Soldaternas brev från fronten  

 Tommie Askew.  

 

Då Tommie Askew representerar en naturlig övergång från Sven Bloms krigsdagböcker 

in i brevsamlingen börjar således analysen av breven med honom. Så vem var då denne 

engelsman? Tommie Askew var en av två bröder och en syster i familjen Askew, från 

byn Litcham som ligger i närheten av Swaffham, England. Brev från både honom själv, 

hans bror A. Askew och hans mor M. Askew återfinns i Bloms samling och det är 

tydligt att Sven Blom hade en mycket god relation och vänskap med Tommie Askew. I 

samband med krigsutbrottet blir vi i den första av Bloms två krigsdagböcker 

introducerade till Tommie den 21 augusti 1914:  

 

Frukost rue Marbeuf med en sektionskamrat, Tommie Askew – synnerligen 

sympatisk och trevlig engelsman i tjänst hos furst Radziwill i Ermenonville. Vi 

tillbrakte hela dagen tillsammans – promenader, uppköp – –14 

 

Tommie Askew befann sig alltså i Frankrike vid krigsutbrottet i tjänst hos denna furste 

Radziwill. Léon Radziwill var av polsk-litauisk härkomst och levde och verkade i 

familjens egendom Château d'Ermenonville. Vid första världskrigets utbrott verkar det 

som att Léon Radziwill startade en polsk brigad och deltog i kriget, vilket skulle kunna 

ha både entledigat och inspirerat anställda, såsom Tommie Askew att själva delta. Nästa 

inlägg som hanterar Askew skrevs den 24 augusti 1914 och behandlar deras inskrivning 

i den franska armén vid ”Invalidhotellet” (Hôtel des Invalides): 

 

[…] 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.15 

 

Sven Blom hjälper alltså Tommie Askew att bli antagen, och de båda vännernas 

vänskap fortsätter in i utbildningen och i kriget. När Sven Blom förfryser fötterna och 

                                                 
14 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, Sida 32. 
15 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, Sida 35,36.  
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hamnar på sjukhus får han så småningom ett brev från Tommie som är märkbart lättad 

över att äntligen ha fått Bloms adress och oroad över hans tillstånd. Det första brevet är 

författat den 11 december 1914 och visar tydligt den omtanke och vänskap som rådde 

mellan de båda soldaterna julen 1914:  

 

My Dear Poor old Paddy  

Just a line in answer to your card which I have just received  

Oh old boy I have been waiting so long for you to write as I wanted your adress 

so I could write to you   I do hope you are not severely ill you must write and tell 

me all by return […] as I am awfully anxious to know how you are poor old 

paddy  I felt so downhearted when they told me you were in hospital and no one 

knew you address when do you think you will come back are you seriously ill 

etc[?] you must write and tell me all as soon as possible must close now  

With best of love believe me to be ever your old pal Tommie.16 

 

Nästa brev författas av Askew den 28 december, och här verkar det som att han har fått 

den julklapp som Blom omnämner i sin krigsdagbok att han har varit och köpt åt Krogh, 

Bury och Askew:  

 

My dear old paddy  

Just a line to thank you for your letters and parcel which I received safe last night 

you are a good old sport pal[?]. and no mistake I was so pleased to hear you are a 

lot better I bet you suffered with your feet like that. I have got a bad side a shell 

hit our house and knocked a lump of stone or something off and hit my side bent 

my ribs I think. Its very sore but I keep going just the same. I shall be pleased 

when this War is over. Then what a good time we will have in Paris. Well old 

sport I must thank you so much for the tobac its awful good of you and I am 

having a jolly good smoke now. And thinking of you. I expect you often think of 

me. Eh. Well old boy I haven’t a great deal to say this time had a fairly desent x 

mas […] Well shall have to knock off as time presses Trusting to hear from you 

soon believe me to be ever your loving old Pall. Tommie P.S. Happy new year.  

 

Vänskapen mellan Blom och Tommie Askew är tydlig i breven, och den informella 

naturen av deras rader till varandra tyder på stor empati och en saknad efter det som de 

hade tillsammans innan kriget. Den 25 januari 1915 skriver Tommie Askew ett brev till 

                                                 
16 UUB, X252 c9, uppslag 77. 
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Blom där han även utrycker oro för förhållanden hemma, hans bror A. Askew har nu 

också gått in i armén och krigets verklighet gör sig gällande i de brev som både skrivs 

om Tommies bror, situationen hemma och moderns oro för sina söner.  

 

My dear old paddy  

Just a line to hope you are well.  

Thanks very much for letters and cards. I am longing to see you again I expect 

you are lonely down there not many friends. I often think of you and Paris  

wish we were there now. I had bad news from home every thing gone  

wrong there it’s the war. You see my brother is soldier to so there is no one at  

home now Best of love believe me yours Tommie.17  

 

Tommie Askews oro för sin familj kanske påverkar hans beslut att återgå till den 

brittiska armén. Ett av hans brev, tyvärr odaterat men troligen författat i februari/mars 

1915 om man placerar det i förhållande till de andra breven, handlar om detta:  

 

Dear Old Paddie just a line to thank you so much for P.C [papers and cards] 

which you sent you will be surprised to hear that I am in England. I am home on 

leave for 4 days but expect I shall get a month as the doctor says my nerves are 

gone so want to rest how is everything at Orleans. I hope you are getting on well 

as I am same The weather is very wet here. Well old Boy I shall be at home for a 

bit so if you write you know address. Best of love, Tommie.18 

 

Denna omplacering nämns även i Elow Nilsons artikel ”Stridens facit -mitt regemente 

upplöstes” skriven i Oktober där han talar om att av de från början 20 regementena 

återstår nu endast två och ett halvt, men att inte alla fallit i strid utan det även skett 

omorganisation. Angående detta skriver Elow Nilson att: ”Ett flertal volontärer voro av 

engelsk, rysk, belgisk och italiensk nationalitet och ha fått övergå till sina respektive 

lands arméer”.19 En ytterligare ledtråd till Tommie Askews omplacering går att hitta i 

hans nämnande av att läkaren säger att hans nerver har tagit skada (möjligtvis 

posttraumatisk stress), och att han av den anledningen är hemma på permission för att 

vila upp sig. Tommie kanske helt enkelt inte kunde fortsätta tjänstgöra på grund av de 

påfrestningar främlingslegionen utsattes för mentalt, och såg då chansen att få komma 

                                                 
17 UUB, X252 c9, uppslag 82. 
18 UUB, X252 c9, uppslag 90. 
19 Nilson 2014, 64.  
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hem som ännu mer nödvändig. I nästa sina brev uppmanar han även Sven Blom att söka 

sig till den engelska armén och tackar honom för pengar som Sven Blom skickat hans 

mor som har det svårt:  

 

…How about coming into the English army which you certainly must do if 

possible. You must say you want to get into the English army. Then you will get 

sent down to Le Havre where you will get enlisted into the English army just say 

you are English you wont have to show any papers that prove that so that is 

alright then they ask you what branch you want to join. Say ASC Army Service 

Corps. If they say Butcher or baker or Clerke you say Clerke then you will get 

sent in the same Reg as me as Clerke. I have been on leave ever since I came 

home getting 1/8 a day. 1 shilling and eight pence a day isint so bad is it then no 

more trenches as I am clerk also, shall be sitting in a chair reading about the war 

and checking goods for the front, I think you can do a job like that for the 

duration of the war. Well old sport I have not a great deal more to say at present 

hoping to hear from you soon I remain yours truly Tommie. P.S. Write soon, I 

hope you can understand this alright.20 

 

Tommie Askews beskrivning av återgången till den brittiska armén ger oss en hel del 

information om hur denna process gick till. Anledningen till att han insisterar på att 

man inte behöver visa papper är inte helt säker, men det kan ha berott på att man var i 

stort behov av manskap, särskilt då den brittiska armén 1915 fortfarande förlitade sig 

på frivilliga. Tommie Askew är alltså vid denna tid indelt i ”Army Service Corps”, 

kanske på grund av de tidigare nämna nerverna, medan hans bror tjänstgjorde vid 

fronten. Nästa brev från Tommie har No 1 bay, Hut 5, ASC. Depot, Osterley Park  

Isleworth England som avsändningsadress och är daterat den tionde april 1915. I 

brevet ber han om ursäkt att han inte skrivit tidigare, pengarna räcker inte lika långt 

längre på grund av kriget och frimärken är dyra. Men mest saknar han Blom och 

längtar till kriget är slut:  

 

…Well old boy what do you do to pass the time away now I am not with you. I 

miss you more than I would like to say. I only wish you were here now – do you. 

This place is quite near London but I never go there I bet I would if you were 

there to meet me Why don’t you come to London for a few weeks it would be 

alright not half[?]. Well old love I have not a great deal more to say at present 

                                                 
20 UUB, X252 c9, uppslag 87,88. 
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expecting that as soon as the war is over I am coming to 7 raniel [förmodligen 

Bloms adress?] to see you. If you will let me. Well must pull up now trusting I 

shall hear from you soon. And you must write me a nice long letter telling me all 

you do to pass the time away. With the best of love I remain ever sincerely yours. 

Tommy A.21 

 

Utifrån den samling som Blom har sparat verkar detta vara det sista brev som Sven 

Blom mottog från Tommie Askew. De sista breven som sparats i samlingen är från 

Tommies mor, M. Askew, och ett från hans bror A. Askew. Modern skriver för att 

fråga Blom med uppenbar oro var hennes andra son kan befinna sig i Frankrike, samt 

ge Blom Tommies adress vid Osterley Park. 

 

[…] My youngest son has been in France ever since may, he was well the last 

time I heard from him, I cannot tell you where he actually is as I dont know 

myself, but I address his letters  

pte a.askew no 2876 

12th div cycle corps.British expeditionary force France  

Connected with the 9th Suffolk 

Perhaps you may be able to find him, but I am afraid not, Tommy is well o in 

England my daughter & myself are fairly well but terribly anxious, food is 

advancing in price in England, but we British dont mind that, so long as we allied 

wins. Kindest regards to you trusting you are keeping well. I am yours sincerely 

M. Askew 

Tittleshall rd[?] 

Litcham swaffham northern England.22 

 

Det är uppenbart att modern söker hålla humöret uppe och presentera en ”stiff upper 

lip” såsom allmänheten uppmanades i krigstid, men hennes oro över sin son skiner 

starkt igenom. I brevet därpå daterat den fjärde juli med Tommies adress avslutar hon 

det korta meddelandet med samma oro: ” Ps [:] My youngest son has been in France 

six weeks When will it all end?”.23 Från sonen och brodern finns även bevarat ett 

prydligt och välskrivet brev från A. Askew till Sven Blom:  

 

 

                                                 
21 UUB, X252 c9, uppslag 83,84. 
22 UUB, X252 c9, uppslag 92. 
23 UUB, X252 c9, uppslag 93. 
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Dear Mr Blom  

Thanks so much for your fast card which I was pleased to receive. I have not 

been near Paris or Orleans yet but if we ever come that part[?] I shall be very 

pleased to meet you. I hope you are quite well as I am the same. We are not 

allowed to tell anyone where we are situated, anyhow I am miles from your 

home. My brother Tom has been home for a week. I am pleased he has for my 

dear mother wanted cheering up for she worries a great deal about us boys. I am 

expecting to have a few days leave soon some of my chums goes every week I 

am longing to see my home as it seems such a long while since I was there. I 

have been in France since last may. I am writing this in my dugout so I hope you 

will excuse my writing as it is getting dusk. The Germans were shelling us this 

morning they put a shell in the next dugout to mine but they only just buried 

those who were in it. I must leave off now for it is nearly time to “stand too” 

hoping to hear from you in the near future 

Yours truly  

Pvt a. askew.24  

 

De brev som Sven Blom sparat åt eftervärlden speglar lidandet av en av de otaliga 

brittiska familjer som led under kriget av oro och sorg. Enligt The Commonwealth War 

Graves Commissions databas dog Alfred R. Askew, son till Mr. C. och Mrs. M. E. 

Askew, från Tittleshall Rd., Litcham den sjunde april 1917 endast 19 år gammal.25 Han 

ligger begravd på Cabaret-Rouge British Cemetery vid byn Souchez i Frankrike. 

Inskriptionen på hans gravsten lyder, ”at rest”.26 Enligt samma databas verkar Tommie 

Askew ha överlevt kriget, men fler brev från familjen står inte att hitta i Bloms källor, 

kanske orkade de inte hålla kontakten efter broderns död, då Blom representerade en 

konstant påminnelse om det Frankrike deras barn och broder hade dött för.  

 

 Ivan Lönnberg:  

 

Ivan Lönnberg är en av de mest kända av ”originalen”, Parissvenskarna som gick med 

främlingslegionen i början av kriget 1914. Hans konst och konstnärskap, löpartalang 

och tragiska livsöde gjorde honom till en av många omtyckt karaktär i sin samtid, och 

intressant för de efterlevande. I Sven Bloms samlingar återfinns brev som skickats 

mellan de goda vännerna Blom och Lönnberg. Ivan Lönnberg har en speciell ton i sina 

                                                 
24 UUB, X252 c9, uppslag 94. 
25 https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/584786/. 
26 https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/584786/. 
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brev, det finns verklig vänskap där, men också en hel del svordomar och en cynisk 

attityd gentemot omvärlden. Ivans handstil är, trots hans konstnärliga kunskaper, sämst 

av alla de författare till brev i Sven Bloms samling, men breven återspeglar en soldat 

med höga värderingar som efter sina hemska upplevelser blir något desillusionerad. 

Något som kan nämnas är att de värsta upplevelserna som Ivan råkar ut för återfinns i 

andra svenska soldaters brev i samlingen, han tycks vilja spara Blom den oron, och 

skriver inte om dem. Det första brevet är författat den tionde januari 1915:  

 

B.B [Bäste Blom?] 

Tack för ett kort o ett brev, jag må erkänna att jag slarvat med svar men det 

förlåter du nog. Jag mår bra och är frisk som aldrig förr ännu har di djävla 

tyskarna ej fått fall på mig fast jag har varit med om flera skrämmande[?] 

patruller där kulorna skrällt om öronen  

Jag önskar dig här med gott nytt år o måtte du snart bli frisk då du få vara med 

om att driva di djävlarna ur landet 27 

 

Ivans språk är levande genom samtliga sina brev och svordomarna understryker hans 

sentiment angående sin omgivning. 1915 slåss Ivan ett försvarskrig mot en inkräktande 

fiende, och det märks att ilska driver honom både i ord och handling. I nästa brev, av 

posten stämplat den 1 februari, nämner han ett brev från deras gemensamma bekanta 

Nils Santesson. Här är tonen mjukare, trots svordomarna. Kylan har säkert tagit ut sin 

rätt på stridslusten, vilken han klagar på.28 Sitt nästa brev skriver Ivan Lönnberg efter att 

ha återkommit från ett förfärligt slag. Han nämner inte vilket, men utifrån den tid som 

brevet skrevs, den 28 oktober 1915, samt hans position kring Senlis, kan vi anta att det 

är ”the Second Battle of Champagne” eller som Fabiansson i sin bok Historien om 

västfronten väljer att kalla det, ”Höstslaget i Champagne” som pågick mellan ungefär 

den 22 september och slutet av oktober.29  

 

Käre vän o broder  

Jag är nu lyckligen återkommen från det förfärliga slaget och befinner mig i en 

liten stad, ej långt från Senlis, endast 15 km 

I förgår hade vi en uppvisning för presidenten o engelska konungen m.fl högre 

personer annars har ingenting hännt,  

                                                 
27 UUB, X252 c9, uppslag 140. 
28 UUB, X252 c9, uppslag 141. 
29 Fabiansson 2014, 257. 
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Jag mår bra, och det är ganska trevligt, så trevligt det kan bli […] 

[…] Många hälsningar o tankar  

Ivan.30 

 

Elow Nilssons beskrivning av de häftiga strider som främlingslegionen deltog i kring 

Ferme de Navarin är ytterligare ett bevis på att främlingslegionen var där och så även 

troligtvis Ivan Lönnberg.31 Att han tyckte det var förfärligt är inte underligt, förlusterna 

var så grymma att man kort efter slaget slog samman de tidigare fyra 

främlingslegionsregementerna till ett enda.32 I brevet verkar det som att Lönnberg och 

hans enhet för tillfället vilar ut bakom fronten och visas upp för såväl franske 

presidenten Raymond Poincaré samt den brittiske kungen George V. Ivan Lönnbergs 

nästa brev skrivs i juletider, tyvärr är det inte exakt daterat men nämner ett mottagande 

av Strix Julnummer 1915. Här präglas vissa av ordvalen och svordomarna av en smått 

desillusionerad ton: 

 

Kära Sven 

Jag har fan ta mig inte haft tid att skriva. Jag hade knappt kommit från min 

permition förrän vi skulle flytta o det är alltid ett förfärligt bråk vi jorde en march 

på 41km sed hamnade vi i en liten djävligt smuttsig[?] by där man gör ej annat en 

super och gör rent sopar gatorna o.d. annars mår jag bra fast det regnar hela tiden 

så det är ej mycket nöje  

Idag har vi haft revy för regementschefen och fått stå och se på när han gav 

mågna idioter krigskorset  

Annars har ingenting hänt. Tack för kortet med julhälsningarna.  

Hjärtliga hälsningar och tack  

Ivan.33 

 

Just ordvalen kring ceremonin med medaljer ställer sig i bjärt kontrast till hans första 

brev till Sven Blom där han brann för att driva tyskarna ur landet. Det är en 

dubbeleggad inställning från Lönnbergs håll, han har varit med om hemska strider och 

vet att slappna av när han har möjlighet, men samtidigt verkar han avsky formaliteterna 

och stillasittandet. Han verkar dock, även i de andra brevskrivarnas omnämnanden 

lyckas hålla humöret uppe. Särskilt i Nils Perssons brev nämns Ivan flera gånger, och 

                                                 
30 UUB, X252 c9, uppslag 142. 
31 Nilson 2014, 65. 
32 Fabiansson 2014, 262.   
33 UUB, X252 c9, uppslag 145. 
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det är tydligt att Sven Blom frågar efter honom i sina svar. Det sista brevet som Ivan 

Lönnberg skickade till Sven Blom som finns i samlingen är författat den 13 mars 1916, 

här tackar Lönnberg för kort och tidningar han har fått för länge sedan från Blom, och 

berättar att det bara är fiendens flygplan som stör dem i andra linjen och att ett tyskt 

sådant blev nedskjutet häromdagen ”till allas munterhet”.34 Varför inte fler brev skickas 

mellan vännerna är underligt, kanske Lönnberg inte orkade förhålla sig med alla sina 

vänner via brev, eller så hade inte Blom tid att konversera med alla soldaterna efter fler 

och fler nya kom till. 

 

 Olof Edman 

 

 
Figur 2, UUB X252 c9, uppslag 41. 

Olof Edman var enligt egen utsago i ett brev han skickade den 1 januari 1918, 47 år 

gammal och det verkar utifrån det han berättar i samma brev som att han hade sin familj 

på den tyska sidan av fronten i Frankrike.35 Breven daterar från November 1917 till 

mars 1918, detta beror på att Edman sårades i strid den 26 april 1918 och tyvärr avled i 

Soissons den 30 maj samma år av sina förmodade skador.36 Hans brev är inte särskilt 

välstavade, men innehållet vittnar om många av de mardrömslika scener vi förknippar 

med västfronten: natträder på skyttegravar, stridsgas och lera. 

 

                                                 
34 UUB, X252 c9, uppslag 146.  
35 UUB, X252 c9, uppslag 116. 
36 UUB, X252 c9, uppslag 36. 
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Det första brevet är författat den 25 November 1917 och här börjar Edman med att tacka 

för de pengar Blom har skickat och den trevliga permission i Paris han åtnjöt, sedan 

beskriver Edman en natträd som nästan höll på att kosta honom livet:  

 
Bäste herr Blom  

…– när jag lämnade Paris så jick jag direkt i första linien där var jag i 17 dagar, i 

två omgångar så var vi i tyska sjyttegravarna och vi vende om med fångar Män 

vet ni Herr Blom dät är så mörkt på natten så man ser ej handen framför sig, vi 

dödade flera tyskar och 14 tog vi med oss, dät var fort gjort 10 minuter  

Dän andra gången så var jag nära att bli kvar på den tyska taggiga jerntråden, jag 

stog kvar tils den sista hade gått, och kastade grenader, när den sista grenaden var 

kastad, så lemnade jag tyska graven, män i mörkret så fan jag ej ret på breset 

[bräschen] som vårat artilleri hade jort, så jag fastnade i de tyska taggiga 

filduferen [taggtråden] ja min gud byxorna var till hälften bortrivna ja det var 

nära den gången. Men jag kom undan mäd sjinnet, i alla fall hälsan är god och 

allt går bra, hälsa till Herr Consul Nordling några venliga hälsningar  

Jag ber om att få mina paper öfversat på franska 

Venligen Olof Edman.37 

 

Natträder som den som Edman berättar om är en upplevelse som andra svenskar 

delade, Elow Nilson förtäljer även han om en liknande upplevelse i sin artikel ”På 

rekognisering innanför fiendens taggtråsstängsel” vilken utspelade sig två år tidigare, i 

juli 191538. Elow Nilson målar med en betydligt bredare pensel än Edman i sin något 

romantiska återgivelse, men taggtråden och dess dödliga innebörd för soldaterna 

spelar även i hans återgivelser en stor roll. Nästa brev från Edman behandlar återigen 

denna ”fildufär”, den hårda kylan och julens och stridsgasens besök i skyttegravarna, 

brevet är daterat den 11 december 1917.  

 

Beste Herr Blom […]  

[…] för tillfellet så är vi i första linien där en 15 dagar, sen så skal vi vara i reserv 

en 8 dagar, så vi går i vila just dagen före juldagen, dät är kallt aldra häslt som i 

natt, jag var ute i natt från 10 i går kväl tils 4 på måronen och satt upp en reså 

fildu-fär [taggtråd] i mellan tyska och våran linie, man kan ej ha vantar på, för 

tagarna ju riva, händer är sönderrifvna dät är [två oläsliga ord då blyertsen 

suddats ut med tiden] trälsamma dagar och nätter, här är dät nu het om öronen vi 

                                                 
37 UUB, X252 c9, uppslag 112. 
38 Nilson 2014, 55-58.   
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har retat upp tysken i annat fal så var dät en god sektör, i för går kväl så släpte[?] 

vi gas på tyskarna dät var den första gången jag har varit med om dät ja det är 

nog hemska saker  

vi har haft otur den här gången vi har några dödat och sårad män tyskarna har 

tredubelt vi har äfven tagit fångar  

jag får nu sluta hör tyska krevader[?] börjar att falla  

Många hälsningar till Herr Nordling, och först och sist varder Herr Blom hälsad  

Jag önskar eder äfven en god jul.39  

Venligen Olof Edman.40 

 

Efter detta brev följer ytterligare tre, det första av dem innehåller information om en 

straffkommendering som Edman råkar ut för enligt egen utsago, där han förtäljer sin 

ålder och att:” Jag har min gumma och barn ibland tyskarna, dät är svårt för mig”.41 

Brevet efter detta är kort och underrättar Blom om att Edman kanske kommer till Paris 

på permission i sex dagar. Det tredje och sista brevet som Edman skickar till Sven Blom 

är skrivet den 6 Mars 1918, ungefär en månad innan hans död. Här berättar Edman om 

tiden efter sin permission, att det var svårt att komma tillbaka till det hårda arbetet efter 

permissionen, men verkar vilja understryka i brevet hur glad han är för den och avslutar 

brevet med att tacka Sven Blom för den vänlighet han har visat honom.  

 

Min Besta Herr Blom  

Nu får jag senda några rader och låta höra att jag är vid god hälsa, och jag önskar 

äfven det samma Jag lemnade Paris den 22 men jag upfan mitt compagni den 25 

för de hade godt (gått) sin väg, så jag hade 3 dagar att upfinna däm, dät var 

endast 6,6,9 Compagnet som hade godt, så vi håller på att arbeta – dät vil säga 

det skal vara fart jämt 

Dät snöar och regnar och är fult väder män man måste ändå arbeta, så man ser ut 

som ler-gubar- det var nog svårt för mig de första dagarna när jag kom från Paris 

män allt går bra  

Min capiten frågte mig, nå Edman har du haft det bra i din permission?  

Ja jag kan ej bejära bettre  

dät var roligt att höra svarte han 

                                                 
39 UUB, X252 c9, uppslag 114. 
40 UUB, X252 c9, uppslag 114. 
41 UUB, X252 c9, uppslag 116. 
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jag tror att inom en par dagar så kommer de andra compagnierna och löser av- 

dät ät ett tungt och smutsigt arbete sedan jag kommer ner så skal jag vidare 

skriva många venliga hälsningar och tack för den venlighet ni hvisade mig  

venligen Olof Edman.42  

 

Olof Edman kom tyvärr aldrig tillbaka till Paris, han och sex andra svenskar blev sårade 

i strid den 26 april 1918 enligt en liten lista på brunt papper som Blom sammanställt på 

maskin.43 Enligt Fabiansson var det i striderna vid slaget vid Villers-Bretonneux som 

svenskarna deltog, här dog även Ivan Lönnberg i strid som korpral för en 

kulsprutegrupp.44 På Bloms lapp står Lönnberg under rubriken ”Utan nyheter från” 

tillsammans med E.M Lindblom, A.E Björkvall och Elis Johansson. De andra 

svenskarna som sårades var: Carl Bergman, Algot Lundgren, O.W.G (förmodligen 

felstavat av stress, borde stå O.G.B) Nyberg, Sjöstrand, Sigurd Ohlsson och R 

Petersen.45 Endast Nils Person står under rubriken ”Vid god hälsa”. Rubrikernas 

uppställning och titlar andas oro, och formatet med det ovanliga utrivna bruna pappret 

och den lika ovanliga maskinskrivna texten låter förnimma en skyndsamhet, 

förmodligen skrevs den lilla lappen som en reaktion på nyheterna om de många 

vännernas död och skada. En senare lista med titeln ”Svenska soldater stupade i 

Frankrike” på vitt papper skrivet i bläck bekräftar Edmans död den 30/5 i Soissons.46  

 

 Hjalmar Johansson och Adolf Ernst Björkvall 

 

Hjalmar Johansson och Adolf Björkvall är trots sina fåordiga brev bevis på att svenskar 

inte endast gick med i främlingslegionen vid krigets utbrott innan allmänheten hade 

någon kännedom om krigets blodiga ansikte. De båda svenskarna representerar också en 

annan samhällsklass än de utbildade och någorlunda välbärgade konstnärerna och 

Parissvenskar som umgicks med samhällets högre kretsar. Hjalmar var istället sjöman 

och tog värvning in i franska armén från ett svenskt skepp vid namn Mimer. Hans enda 

och första brev till Blom skrevs den 11 april 1918, knappt två veckor innan striderna vid 

Villers-Bretonneux som skulle kosta så många svenskar livet. Brevet är mest en vädjan 

om ekonomisk hjälp på grund av den dåliga lönen, men han nämner även sin anledning 

att gå in i främlingslegionen, vilket kanske från början var lika delar äventyrslusta och 

                                                 
42 UUB, X252 c9, uppslag 117. 
43 UUB, X252 c9, uppslag 34. 
44 Fabiansson 2018, 66-70.  
45 UUB, X252 c9, uppslag 34. 
46 UUB, X252 c9, uppslag 36.  
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nöd. I ett tidningsurklipp publicerat den 14 januari 1918 av vad man får förmoda är 

Dagens Nyheter, skriver Sven Blom ett svar till redaktionen som tack för deras gåva till 

…”några svenska sjömän, som av omständigheterna nödgats ta värvning i franska 

främlingslegionen och kände sig särskilt illa till mods emedan de saknade pengar att 

köpa strumpor och tobak”.47 Dessa svenska sjömäns efternamn var Ohlson, Lindblom, 

Lind, Andersson och Björkvall.48 Vi kan anta på grund av saknaden av någon annan 

individ med detta efternamn i källorna, att denna Björkvall är Adolf Björkvall, vars brev 

återfinns i Sven Bloms samling. Johansson var således ytterligare en i ledet av svenska 

sjömän som av olika anledningar gick in i kriget under dess senare skede, men utan den 

starka koppling till det förkrigstida Frankrikes kultur eller patriotism som konstnärerna 

och Parissvenskarna hade 1914.  

 
Jag vill härmed skriva eder ett brev och tala om att jag har värvat mig in i den 

franske legionen från en svensk båt som heter mimer som låg i Fecamp för att få 

se tysken i sin hemlighet och inte alltid vänta och vänta när de smäller för de kan 

ju smälla till sjöss också lika som i fronten men att de naturligtvis är hårdare liv i 

land än de är till sjöss för till sjöss så[?] har man mycket mat och god betalning 

men de har man inte här man har bara två och en halv penning om dagen och 

ingen tobak för än man kommer ut till fronten så att de är långsamt.  

[…] Många kära hälsningar från oss scandinaver  

Tecknar vänligen  

Hjalmar Johansson.49 

 

Adolf Ernst Björkvall som nämns i svaret från Sven Blom till Dagens Nyheter var 

soldat i främlingslegionen, närmare bestämt i 1 regementet, 5 kompaniet, andra 

bataljonen. Hans samling består av fyra brev, tre kortare i vilka han tackar för pengar, 

gåvor och trevligt bemötande vid permission, och ett fjärde brev som är adresserat till 

hans svåger Hugo Westerlund i Enskede, vilket han i ett kort brev ber Sven Blom att 

skicka vidare till denne svåger och syster. Nu har så inte skett, men en ledtråd till 

anledningen står att finna i att Björkvall omtalar anfallsplaner den 10 januari 1918, 

medan brevet är författat den 30/12 1917. Förmodligen valde konsulatet att behålla 

brevet av sekretesskäl, vilket sedan inlemmats i Sven Bloms samling. 

 

Bästa Svåger och syster […] 
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[…]här är det bara till att slåss utav bara hin här skulle ni vara med skulle ni få se 

på roligt det här är inte att gå hemma vid Svea Garde och ha det bra här får man 

använda geväret så mycket man vill ni kan aldrig tro vilket skutande och vilket 

slaktande det är här Vi går till atackt mot tyskarna den 10/1 då går vi löst [först?] 

på med med bajjonetterna ackta er för det nu är man så het blodig som en ilsken 

tjur och det behöver man vara om det ska gå jag ska tala om för eder att tyskarna 

äro inte goda att tas med dom slåss som riktiga lejon men här vi lag åker dem i 

valsen jag antar att man är väl svensk och det är inte di sämsta soldaterna … 

…en sak som är bra så är det matfrågan mat felas det inte här vi får kaffe 3 

gånger om dagen mat får vi 2 gånger om dagen kl 11. Å kl 5 em en halv liter vin 

får vi om dagen goda och varma kläder har vi också det här regementet har det 

mycket bättre än di franska regementerna men så slåss vi bättre också det här 

regementet är det bara frivilliga utlänningar i här får inga fransmän komma in på 

Svenska heter det främlings Legion det är därför tyskarna är så hatiska på oss på 

samma gång Di är rädda för våra bajjonetter tar tyskarna några fångar häri-ifrån 

blir man skuten imedetsamma likadant här ingen pardon. Det är ju rått men det är 

ju krig och då är allting tillåtet […]  

[…] Ja nu får jag sluta för denna gång med många hjärtliga helsningar från Ernst  

Helsa alla från mig  

Bränn upp brevet.50 

 

Brevet är intressant ur flera aspekter då det är skrivet för att läsas av någon som inte har 

kunskap om legionen, tyskarna och hur striderna förs mot varandra, vilket leder till 

förklaringar av många av de detaljer som är underförstådda i breven mellan 

främlingslegionärerna och Blom såsom kläder och mat. Vidare är Björkvalls syn på 

tyskarna och sin egen nationalitet som soldat intressant, de andra breven från 

svenskarna är antingen neutrala eller hatiska i sina omnämnanden av tyskarna, eller 

nämner dem helt enkelt inte alls. I brevet tillskriver Björkvall dem lejonets styrka, och 

sin egen nationella identitet som anledning till att man ändå lyckas vinna över dem. 

Vidare beskriver han den sinnesstämning han uppger sig behöva vara i för att klara av 

strid, och att fångar inte tas av någon sida. Björkvalls uppsåt med brevet är dock att få 

låna pengar av sin svåger, något han avslutar brevet med, och för det ändamålet målar 

han upp sig själv som en svensk viking i hemsk strid, stridens hemskhet stämmer 

absolut, men man får känslan att han överdriver vissa detaljer för att styra bilden av 

honom själv och bejaka bilder och nationella ideal som svågern och systern känner till, 
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såsom Svea Garde. Björkvall återkommer i samlingen på den lilla bruna lappen med 

lista över svenska soldater som deltog i attacken den 26 april 1918 vid slaget vid 

Villers-Bretonneux. I denna lilla lista står han under rubriken ”Utan nyheter från”, men 

hans namn finns inte med i Sven Bloms lista över döda svenskar eller på minnesstenen 

vid svenska kyrkan i Paris.  

 

 Oscar Gustaf Bernard Nyberg och Herman Adolf Thomas  

 

 

I vissa fall har Sven Blom valt att skriva ner ett par fakta om soldaterna såsom 

födelseort, närmaste anhörig och adress. Om Oscar Gustaf Bernard Nyberg kan vi läsa 

att han föddes den 3 juli 1885 i Stockholm till modern och änkefrun Axelina Nyberg, 

som bodde på Hamngatan 15 i Stockholm. Nybergs adress i Paris innan kriget verkar ha 

varit 17 Place des Vosges, endast 20 minuters promenad från katedralen Notre-Dame.51 

Elow Nilson omnämner honom med stora ord i sin bok under rubriken ”De två 

Stockholmspojkarna”: ”Nyberg är en till synes ganska snäll och oerfaren yngling med 

en förtroendeingivande och godmodig pastoradjunkt fysionomi, men när man känner 

honom närmare och fått blicka in i hans förflutna ’a real devil’ ”.52 Vidare berättar Elow 

att Nyberg i unga år farit till ”Amerikat”, varit guldgrävare i Klondyke, sedan sjöman 

och slutligen bosatt sig i Paris med jobb som tolk på Louvren med avsikt att stanna ”till 

döddagar”.53 Sanningshalten av detta verkar riktig, för Nyberg kommenterar inte på 

denna del av Elows omnämnande av honom, men lyfter andra bitar av Elows text i sina 
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52 Nilson 2014, 130.  
53 Nilson 2014, 130-131.  

Figur 3, Oscar Gustaf Bernard Nyberg, UUB X252 c9, uppslag 41. 
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brev till Blom.  Nybergs samling består av 10 stycken välskrivna och mycket intressanta 

brev som är skrivna mellan 1915 och 1916. Tonen är finurlig och stundtals något syrlig 

och hanterar många ämnen; andra svenskar som Ivan Lönnberg, Elow Nilsons artiklar i 

Vecko-Journalen, musik och desillusion. Hans första brev är författat den första januari 

1915 där han önskar Blom ett gott nytt år, men verklig korrespondens drar inte igång 

förrän den 22 augusti 1915, detta kan bero på att Nyberg och en annan svensk vid namn 

Herman Thomas skadades i strid under slaget om Arras i maj 1915 och hamnade på 

sjukhus vid svenska ambulansen i Paris.54 Denna andra svensk, Herman Adolf Thomas, 

återfinns även han i Bloms samling, och i den återfinns även lite biografisk information. 

Herman Thomas föddes den 15 januari 1886 i Stockholm till fadern Ernst Julius 

Thomas från Tyskland och modern Elisabeth Thomas (från början Betjeman) från 

England, vars adress var Grevgatan 16 Stockholm.55 Här har Blom även passat på att 

skriva att Herman Thomas ej har varit i Frankrike före kriget. Detta är intressant med 

tanke på att han verkar vara med tidigt i kriget, men med tanke på att båda föräldrarna 

står som utlandsfödda i folkräkningen 1910, kan deras resor ha inspirerat sonen.  

 

Efter sjukhussängen verkar det som att båda svenskarna skickades till Camp de 

Valbonne, ett träningsläger för rekryter och frivilliga där de återanpassas in i armén med 

ytterligare träning innan Nyberg skickas till fronten, medan Herman Thomas blir 

instruktör, detta enligt ett brev Nyberg skickade den 22 augusti 1915.56 Nästa brev från 

Nyberg är skrivet på franska den åttonde oktober 1915, men tack vare 

översättningsprogram går det att utläsa att han sedan den 24 (förmodligen september) 

varit i fält och att de varit med om flera oförglömliga shower.57 Han har träffat Ivan 

Lönnberg och är nedslagen över att han inte får slåss tillsammans med honom och hans 

forna kamrater i första regementet, då han nu tillhör det andra.58 Nästa brev skrivet den 

11 November lägger ytterligare grund för att Nyberg och svenskarna, däribland Ivan 

Lönnberg och Elow Nilson, var med och stred vid Höstslaget vid Champagne:   

 

Bäste Broder…  

[…] Striderna i Champagne ha under tiden blifvit gamla nyheter, som du 

förmodligen nu är lika litet angelägen att höra som jag att skrifva något om. Ty 

                                                 
54 Nilson 2014, 130.  
55 UUB, X252 c9, uppslag 184. Folkräkning 1910 - Oscars församling, Stockholms stad, bildid: 

Folk_101024-195. 
56 UUB, X252 c9, uppslag 155. 
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från tidningarna och kanske äfven från kamrater känner du redan 

hufvudinnehållet af detta blodsdrama, som vi under två veckor spelade en rätt 

verksam roll i, och några detaljer är svårt att inlåta sig på i ett brev, äfven om 

man skulle försöka göra det något omfångsrikt. Föredrager således att delgifva 

dig några andra visserligen mindre spännande men åtminstone färska nyheter.  

Efter slaget i Champagne gjorde vi en liten tur mot norden och hamnade i en by i 

Champagne-skogen. Där ligga vi ännu och komma förmodligen äfven att stanna 

rätt länge, till dess alla som sedan sex månader tillbaka ej åtnjutit någon per- 

mission får tid att njuta av en 6 dagars ledighet i mera ”civiliserade” trakter[…]59  

 

Det är svårt att sätta ord på sådana saker som Nyberg har sett, i sitt brev till Blom väljer 

han att inte prata om det med förevändningen att det är gamla nyheter, och att sådana 

detaljer är svåra att förklara i brev. Nyberg väljer helt enkelt att prata om mer muntra 

saker och upplevelser och lägga det bakom sig. Soldaterna förbereder sig för att stanna 

över julen, och Nyberg och en grupp kamrater hyr ett rum för att ostört kunna slappna 

av framför en brasa. Vidare berättar Nyberg att de i gruppen består av soldater från 10 

nationer, och att i gruppen ingår många av regementets bästa musiker, de kostar därför 

på sig ett piano på sitt rum och i ett senare brev berättar han att han är organist åt en 

sångkör som ska spela under de kommande helgdagarna.60  

 

[…] Gud låte blott de sabla tyskarna få hålla sig lugna i dessa trakter af fronten, 

så att vi, som ligga i reserv, ej för en nödigt blifva störda i vår lilla idyll.  

Thomas är fortfarande kvar i Valbonne och fördriver tiden med bondtolvor 

[kortspel] tillsammans med några andra skandinaver samt då och då några 

öfvningar på ett maskingevär af trä.  

Tycks således hvad arbete beträffar ha det bättre än vi, som under dagen ha det 

svättigt oaktadt de friska brisarna. 

Lönnberg har jag träffat några gånger. Han ser så blommig ut, som om han aldrig 

skulle ha sett annat än godmansdagar och tycks rent[?] äfven i humöret frodas 

bättre än någonsin. Nu till slut en hjärtlig hälsning och försök att ha underseende 

med mina rader, ifall innehållet ej skulle motsvara dina förhoppningar. 

Kamratligast O.G.B Nyberg.61 
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Nybergs vana att omnämna Ivan Lönnberg verkar så regelbunden att det är möjligt det är Sven 

Blom som frågar efter honom, i fyra av de tio breven nämns Ivan Lönnberg vid namn. Det 

verkar som att soldaterna får fira jul i lugn och ro, inte förrän den 19/1 1916 berättar Nyberg att 

man lämnar vinterkvarteren, och i ett brev kommenterar han på Elow Nilsons artikel med 

berättelser om Nyberg med humor. I Elow Nilsons tidigare nämnda artikel ”De två 

Stockholmspojkarna” beskriver Elow Nilson Oscar Nyberg som en härlig kamrat med många 

spännande livshistorier: […]”dessutom är han ett fenomen på alla upptänkliga instrument, från 

grammofon till kyrkorgel”.62 Elow förtäljer sedan en rolig händelse där svenskarna besöker en 

gudstjänst i en by och Nyberg tar den mobiliserade klockarens plats:  

 

[…] och spelade under gudstjänsten genom koralernas mest krångliga och svåra 

notställningar med en precision, som kom bondgummorna att häpna och snyfta 

högt av rörelse och beundran. Men så flög hin i Nyberg och han stämde upp 

”helan går” istället för en psalm. Kyrkan var full med folk, civilt och militärt, och 

det var en syn för gudar att se församlingen slå i psalmböckerna för att finna den 

underliga psalmen. Nyberg trampade på med Helan går, Jänta å ja’, Gubben 

Noak o.s.v. i den stilen allt vad tyglarna höllo och satt där lugn som filbunke. 

Prästen och församlingen stirrade med häpnad emot orgelläktaren, men vi 

svenskar hade svårt att hålla oss för flin, så i kyrkan vi voro […]63 

 

De flinande svenskarna fick fyra dagars permissionsförbud, men det var det enligt Elow värt. 

Elows artiklar som letade sig ut med Vecko-Journalen verkar så bli lästa av både Blom och de 

andra svenskarna, och i ett brev skrivet den 28 mars 1916 kommenterar Nyberg Elows artikel 

och den berömmelse den rönt honom:  

 

Bäste Bror, Hjärtligt tack för hågkomsten. Voro som bäst i löpgrafvarna, då dina 

rader komma fram, men äro nu återigen på ”repos” några km. i bakgrunden. 

Nilsson är nog, som du säger, vältalig, eftersom han har förmågan att göra mig, 

en medelmåttans människa, till ett så ohyggligt förvildadt geni, att mig okända 

individer känna sig föranledda att skriftligen uttrycka sitt beklagande häröfver. 

Så skrifver mig t.ex en ung dam från Göteborg, att hon gärna skulle lära mig en 

rolig militärvisa, om hon blott ej riskerade att få på sitt samvete, att jag en vacker 

dag skulle begå det beklagliga misstaget att stämma upp den i stället för en 

psalm. – allt är eljes gott och och väl med undantag af vädret som tycks lida af 

någon kronisk åkomma. – Kamratliga hälsningar O.G.B Nyberg.64  
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Nyberg verkar ta Elows omnämnanden med gott mod, och får till och med beundrare 

verkar det som. Det är dock inte alla som är helt bakom Elows reportage, Herman 

Thomas omnämns även han i artikeln ”De två stockholmspojkarna”, när de båda 

återhämtar sig vid den svenska ambulansen i Paris:  

 

Där i Ambulansen trivdes de gott och hade det bra så länge den ljuva 

hospitaltiden varade och där gingo de, ja Thomas åtminstone, idel erövringar till 

mötes. Han är nämligen en oemotståndlig kvinnotjusare och med hans amorspilar 

såsom vapen fälldes nog ett större antal offer på parisambulansen än förr på 

slagfältet, fastän där har han ju också utmärkt sig.65  

 

Den 25 mars skriver Herman Thomas ett roat men lite irriterat svar till Blom angående 

tidningen och Elows artikel och beskrivning av hans ”erövringar” och kvinnotjusande:  

 

 Kära broder. Järtligt tack för både brev och tidningen. Roligt att läsa utdragen ur 

Elow Nilsson artikel, tycker endast, att han skulle beskriva sig själv litet mera 

och låta oss andra vara ro o fred. Vet mig ej om att hava jord någre erövringar i 

Paris. Har redan sedan 4 år en färstmö därstädes, han själv har ju förlovet sig med 

en fransk[?] flicka i Paris[…]66  

 

Vi kan alltså se att Elow i beskrivningar av sina vänner gärna romantiserar i syfte att 

underhålla sina läsare, men kanske också hedra sina vapenbröder med omnämnanden. I 

sina brev och artiklar håller både Elow och Herman en tidstypisk ton som skiljer sig 

från den senare pacifistiska, Herman tackar exempelvis Blom i ett brev den 31 augusti 

1915 skrivet i Camp de Valbonne för hans vänliga kort om Hermans dekorering med 

krigskorset, men påpekar att ”[…] jag har ej gjort mer en min plikt såsom soldat. Roligt 

att höra att du trivs i Orleans. Jag längtar efter fronten, ty här är man ej soldat”.67 I 

Bloms anteckningar står tyvärr att Herman Thomas sårades igen, denna gång den fjärde 

juli 1916.68 Hans sista daterade brev innan detta är en påskhälsning till Blom den 14 

april 1916, där Herman berättar att han är i första linjen och blir beskjuten. Hans 

frånvaro från de listor över döda svenska soldater i Bloms ägo, och på den minnessten 
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som rests styrker antagandet att Herman överlevde kriget, men han återvände nog inte 

till Sverige, då han inte står att finna i vare sig svenska mantalslängder eller dödsregister 

efter mantalslängden 1910.69   

 

Sitt sista brev skickar Oscar Gustaf Bernard Nyberg den 11 december 1916, här är 

Nyberg helt desillusionerad, hans vanliga sorglösa och något humoristiska ton ifrån 

förra brevet är som bortblåst, istället ser han rakt in i en avgrund.  

 

Bäste Broder […] Tiden går, och snart är det ett och ett halvt år sedan vi sågo 

varandra. Vem skulle väl då kunnat tänka sig, att man ännu skulle befinna sig i 

republikens paltor. Men så ha ju ens förhoppningar även blivit så i grund och 

botten förkrossade, att man numera rakt ej ser något slut på eländet.  

Befinna oss nu återigen i Somme och på samma sektor, som vi i juli både gåvo 

och fingo så grundligt med stryk i. Är minnsann ej roligt att återvända till en 

sådan plats så mycket mindre, som vi även denna gång kommit hit för att få vara 

med om en dans, som nog kommer att bli minst lika het, som den som vi här 

redan varit med om. Sedan ett par veckor ligga vi blott och vänta på några friska 

brisar, som torkade terrängen och möjliggjorde en manöver. Men solen har fallit i 

bitar och regn och dimma äro de enda väderleksförhållanden, vi alltsedan vår 

ankomst hit haft kännedom om. […] – Vad säger du om Rumäniens fall!  

Intrycket därav på soldaterna här är omöjligt att beskriva och med sådan moral 

skola vi gå till attack på en plats där det snart sagt ej finns annat är kyrkogårdar, 

och där franska trupper redan ett par gånger gått till storms utan att lyckas 

komma en tumslängd framåt. Men legionen är ju underbar och åt oss tillkommer 

således äran att göra underverk  

Kamratligaste hälsningar Din vän och broder Oscar.70  

 

Ordvalen talar sitt tydliga språk, förvåningen över att kriget inte tagit slut redan, som 

alla sade, och sedan uppgivenheten i de fruktansvärda blodbad som främlingslegionen 

lider av massanfall över öppen terräng med endast det blåa tyget som skydd. Det 

ändlösa artilleriet figurerar även i detta brev, och detta ihop med det allierade 

Rumäniens fall har nött ner de optimistiska och patriotiska svenskarna och 

främlingslegionärerna, det finns inget slut på eländet. Brevet avslutas med en ironisk 

pik åt såväl legionen som det franska samhället och krigsmakten, att legionen, denna 
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massa av okända, ska få äran för sitt fosterland att göra underverk genom att offra sig 

själva. 

 

 Nils Persson  

 

Nils Persson föddes enligt Sven Bloms anteckningar den 22 februari år 1881 i 

Önnestads församling i Kristianstads län, vilket stämmer överens med Önnestad 

församlings födelse och dopbok för 1881 där Nils är skriven som oäkta son till modern 

och pigan Anna Olofsdotter.71 Vidare går det att läsa i Bloms anteckningar att båda 

Perssons föräldrar var döda, men att Nils Persson hade en hustru i Frankrike, Madame 

Marie Persson som bodde på 13 rue Camille Desmoulins i förorten Choisy le Roi.72 Nils 

enda familj hemma i Sverige verkar ha varit en syster, men adressen står på Olof Kvist, 

i Gärds-köpinge utan hennes namn. Hans deltagande kan därför både kanske skrivas ner 

till äventyrslust, en känsla av ansvar och patriotism för det land som han kallar sitt hem. 

Nils Perssons brev till Sven Blom är prydligt skrivna med fin stil, men innehållet är 

rakt, brutalt och ärligt. I Nils Perssons första brev är han besviken över att inte få ha 

kommit till anfall vid Verdun, men att de kanske kan få chansen en annan gång. Persson 

verkar alltså ha hög moral i början av konversationen dem emellan, något som kommer 

att förändras. Brevet är skrivet den 26 mars 1916:  

 

Bäste Herr Blom:  

Mycket tack för tidningarna ni haft den venligheten skicka mig, det är trefligt allt 

emellan läsa lite Svenska, vi äro alltgent i reserv i 2de ling jag trodde vi skulle få 

klappa Tysken på käften vid Verdun men det blef intet för oss denna gången, det 

gifves kanske ett annat tillfälle, De vänligaste hälsningar sender Nils Persson.73 

 

Tonen är munter, men det andra brevet Nils skriver behandlar både Lönnbergs nära död 

och mordet på en stor mängd tyska krigsfångar. Brevet är skrivet vid Elincourt den 13 

maj 1916 och Nils Persson nämner att han har träffat både Thomas och Nyberg, och att 

de har det bra:  

 

Hej på dig Broder: […] 

                                                 
71 Önnestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13507/C I/7 (1862-1894), bildid: 

00120249_00087. 
72 UUB, X252 c9, uppslag 169. 
73 UUB, X252 c9, uppslag 170. 
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[…]vi har nu varit uppe i första lingen det har varit ett styft arbete denna gången 

det har inte felat så mycket i att Lönnberg hade struket med han låg i en dålig 

position framför poste ecoule under ett strikt bombardement flera marmiter föll 

tätt bredvid han var helt tilldräckt med jord men lyckan var än en gång bevågen, 

på vår högra sida gjorde Zuaverna en coup de main som lyckades förträffligt de 

gjorde ett hundratal fångar som blevo escorterade en arriere [bakåt] af tirailleures 

men under vägen skar de halsen af nästan alla bara fem sluppo undan, […] 

Många kamratliga helsningar sender Nils Persson.74 

 

Det är sådana här händelser som Ivan inte själv skriver om till Sven Blom, där vi 

verkligen kan se hur nära den andra sidan som soldaterna ständigt lever. Nu ser Persson 

en annan verklighet och hans återgivningar av den är raka i sin ärlighet. Han verkar bli 

mer avtrubbad av dessa erfarenheter och i sitt nästa brev skrivet den 4 juni 1916 berättar 

han om en tillfångatagen officer, tysk propaganda och kritiserar Elow Nilsons 

berättelser om sitt deltagande vid Verdun och försvaret av fort Douaumont:  

 

Mon cher Blom!  

[…] Jag ligger för närvarande i trancheerna och Lönnberg är på repos i Elincourt  

Secteuren här är inte så illa det är sällan vi blir bombarderade men det har vi 

terängen att tacka för här är stor bokskog och mycket buskigt så man ser inte 50 

meter framför sig, det är nervspännande att göra patrull man vet inte vilket 

ögonblick man bli nerknallad af en som står bakom ett träd, i går var våra ute på 

patrull då lyckades Tyskarna taga en till fånga det var en adjutant så det gör 

ingenting det är ingen som gråter efter honom. I natt var en tysk framme vid vår 

petit post och kastade tyska tidningar öfver ståltrådsnätet med beskrifvning på 

hur många fångar och krigsmaterial de har tagit vid Verdun och hur bra de rycker 

framåt så det är endast en tidsfråga när Verdun är i deras händer allt af vickt bra 

inramat med blåpenna på samma gång, hade han skrifvit bitte die Herren um 

einige zeitungen, har du läst om Herr Nilsson beskrifning af Verdun slaget i 

vecko Journalen der han skrifver om Fort Dauoumont der som han aldrig har 

varit efter vad jag hört  

Många helsningar från din tillgivne Nils Persson.75 

 

Nils Perssons kritik mot Elow Nilson är förståelig, han verkar ha kryddat en del med 

sina beskrivningar av händelser och personer utifrån vad andra svenskar såsom Nyberg 

                                                 
74 UUB, X252 c9, uppslag 171. 
75 UUB, X252 c9, uppslag 172. 
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och Thomas har kommenterat. Det ska dock sägas till Elows fördel, att om det Nilson 

säger i sitt kapitel ”Jätteslagets Fasor”, nämligen att han blev förflyttad till 170. 

infanteriregementet efter att främlingslegionens andra regemente upplöstses efter 

Höstslaget vid Champagne stämmer, så deltog han vid Verdun och fort Douaumont, då 

detta infanteriregemente verkar ha deltagit vid dessa strider. Rykten om att han inte var 

där själv kanske grundar sig i hans förmåga att romantisera, något som för dessa män 

som varit med om verkligheten kanske kunde uppfattas som provocerande. Elow 

Nilsons död den 12 september 1916 blev säkert en sorg för de omnämnda svenskarna, 

som säkerligen fick beskedet bekräftat av svenska tidningar de fick skickade till sig som 

vanligt av exempelvis Blom. Sitt sista brev skriver Persson den 2 augusti 1917, och 

detta brev står i bjärt kontrast till det första brevet om att ”klappa tysken på käften”, här 

ber han nämligen Sven Blom om hjälp att ta sig ifrån fronten. Skammen, ilskan och 

nedlåtenheten i orden lyser genom blyertsen och de snirkliga orden:  

 

God dag Blom.  

Du får ursäkta att jag besvärar dig och tar din tid i anspråk, men jag skulle gärna 

vilja veta om det är utsikt till att lyckas med att komma härifrån fronten, tills nu 

har jag inte hört något därom och får väl hellre ingenting höra, jag tyckte att den 

som skulle taga det om hand såg så förbannat nöjd ut med att vara embusqué 

[Merriam-Websters definition av detta ord är: ”a person seeking to avoid military 

service (as by working in a government office)”]  så han vill väl inte det kommer 

fler helst när det är fråga om en etranger, får jag bedja dig förhöra dig efter hur 

det är, Vi kommer nog snart till attack igen och för att säga sanningen har jag inte 

stor lust till att vara med om attack till, i förhoppning att du vill taga saken om 

hand förblir jag din tillgifne  

Nils Persson.76 

 

Kriget 1917 ser inte ut att ta slut och samtliga svenskar vilka fortfarande konverserar 

med Blom 1916–1917 blir mer och mer desillusionerade. Striderna kräver ett så otroligt 

mycket högre offer än någon hade kunnat ana, och raderna på tavlan vid Svenska 

kyrkan i Paris med svenska döda vittnar om brutaliteten. Tre svenskar dog 1915, tre 

1916, tre 1917 och sex personer 1918. C. Bergman dog 1920. Nils Persson återfinns på 

den lilla bruna lappen med svenska soldater som deltog i attacken den 26 april 1918 vid 

slaget vid Villers-Bretonneux, han är det enda namnet under rubriken ”vid god hälsa”, 

                                                 
76 UUB, X252 c9, uppslag 174. 
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så vi kan anta att Blom inte kunde göra mycket mer än att lyssna till Nils Perssons 

förtvivlan vid fronten i augusti 1917.77  

 

7  De svenska soldaternas upplevelser: Slutdiskussion  

Genom alla brev och hälsningar som alla skrevs för 100 år sedan strömmar en flod av 

känslor och upplevelser. Svenskarna som gick med i början av kriget, konstnärerna och 

pariskännarna anlände till skyttegravarna med patriotism och säkerligen en stor skopa 

äventyrslusta. De svenska sjömän som senare gick med i kriget delade förmodligen en 

del av detta sug på äventyr, men drevs kanske också av nöd. Det är många svenskar som 

aldrig skrev till Blom, och det är många jag tyvärr har utelämnat i denna uppsats för att 

ge plats åt dem som skrev mer och djupare. Låt oss återgå till de frågor som jag började 

med, vilka var: Finns det några exempel på hur soldaternas nationella identitet som 

svensk reflekteras eller kommenteras över av dem själva? Ja det gör det, Adolf 

Björkvall tar upp sin självbild som svensk soldat i sitt brev hem som en förklaring till 

att de klarar av de starka tyskarna, om än som en del av vad han tror att hans släkt vill 

höra. Vilka gemensamma teman står att finna i soldaternas brev? Samt, hur upplevde de 

kriget, och vad väljer de att berätta om i sina brev? Gemensamma teman finns det 

absolut, bristen på pengar är en av dem samt bristen på tobak. Men generell optimism är 

också ett tema till en början, och en känsla av en viss samhörighet med de andra 

svenskarna i den stora och främmande främlingslegionen. I mötet med krigets sanna 

ansikte, artilleri, stridsgas, massanfall, krigsbrott och propaganda hanterar de olika 

svenskarna det på olika sätt, vissa vänder bort ansiktet och väljer att försöka se det goda 

i tillvaron såsom Nyberg eller Tommie Askew, medan andra behöver prata om det, som 

Nils Persson och Olof Edman.  

 

Tillslut rinner dock även bägaren över även för personer som Nyberg och Persson, och 

det går inte att vända bort blicken från eländet längre. De inser att de har gett sig 

frivilligt in i ett krig de trots sin tidigare patriotism eller äventyrslust inte vill delta i 

längre, där ideal betyder döden och inte belönas på något annat sätt än med ett krigskors 

till ”mågna idioter” som Ivan Lönnberg formulerade det.78  

 

                                                 
77 UUB, X252 c9, uppslag 34. 
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Hur upplever svenskarna att de behandlas av fransmän och det franska systemet och 

staten som de har frivilligt valt att beskydda? Detta är något av en blandad ståndpunkt, 

för det mesta kommenterar de helt enkelt inte sina officerare eller det system vilket de 

ingår i förutom den dåliga lönen och tobaken, men Nils Perssons omnämnande av den 

tillfångatagna adjutanten tyder på hans avsky för officerare. Därtill utdelar även Ivan 

Lönnberg, Nils Persson och speciellt Oscar Nyberg i sina rader kängor på olika nivåer 

mot det system och den republik som skickat dit dem, och som nu förväntar sig dessa 

främlingars uppoffring utan tacksamhet. Oavsett när svenskarna gav sig in i kriget 

verkar de dock ha haft en delad uppfattning om vilken typ av krig de skulle få delta i, 

och att det från början fanns en tro på såväl äran som äventyret i det hela. Detta tema är 

tydligt i hur breven hem och till Blom är skrivna i början, och stämmer överens med 

Elow Nilsons ton i sina artiklar, där striden, äran och äventyret romantiseras och 

idoliseras för läsaren därhemma i Sverige.  

 

I relation till det forskningsläge som presenterades tidigare ger brevsamlingen nya unika 

perspektiv på svenskars upplevelse av och deltagande i det första världskriget. Utifrån 

Sven Bloms samling av brev har denna uppsats byggt vidare på tidigare forskning för 

att ge liv åt namn som tidigare endast återfunnits i samband med Lönnberg eller Elow 

Nilsons texter. I denna uppsats får de en egen röst. Nybergs snirkliga stil och finurliga 

ton, Edmans ålder och hemska upplevelser och Nils Perssons ångest och vanmakt inför 

det ständigt förestående anfallet kontrasterar och kompletterar Ivan Lönnbergs fåordiga 

brev och Elow Nilsons romantiserade återgivelser. Sjömännen Johansson och 

Björkvalls brev ger ytterligare nya perspektiv från individer med en annan 

klasstillhörighet utan den sociokulturella kopplingen till den franska societeten och 

kulturen, och på grund av nöd och äventyrslusta slängde de sig mitt in i artillerielden. 

Den lilla engelska familjens brev fyllda av oro och omtanke speglar hur kriget 

påverkade hemmet, inte bara västfronten. Dessa nya röster, civila som militära, från 

norra England till Champagne, ger många nya vittnesmål och målar starka bilder med 

sina unika upplevelser, allt från svenska visor i kyrkan och humor, till krigsbrott och 

stridsgas. Detta material hoppas jag komma ligga till grund för nya undersökningar och 

ett ökat intresse för svenskars deltagande i det första världskriget.  
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 Förslag till framtida forskning: 

I Sven Bloms samling finns fortfarande ett mycket stort material som inte fick plats i 

denna uppsats. Dagböcker, litterära texter, brev och fotografier som förtäljer om tiden 

efter kriget i Frankrike och den dröm som både Tommie Askew, men även Ivan 

Lönnberg talade om, att få komma tillbaka till Paris. I min nästa uppsats kommer jag 

söka att skriva om resten av Bloms liv, hur gick Sven Blom, Frankrike och Paris vidare 

när så många av deras unga konstnärer, musiker och tolkar inte kom tillbaka?  

 

8 Didaktisk reflektion: Bör de svenska soldaternas röster 

väckas till liv i klassrummet? 

 

I Syftet för ämnet historia på gymnasiet författat av Skolverket står att läsa att eleverna 

genom utbildningen ska ges möjlighet att: 

 

 utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en 

referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt 

för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.79  

 

Vidare ska eleverna 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”.80 Då det första världskriget ofta presenteras genom 

andra perspektiv än det svenska, och ofta genom exempelvis brittiskt perspektiv, 

representerar de svenska legionärernas brev unika perspektiv och en direkt inblick i en 

av 1900-talets mest centrala förändringsprocesser och dess tankevärld. Historia 1b har 

direkt fokus på denna tidsperiod och i det centrala innehållet står att läsa att 

undervisningen skall behandla: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i 

politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra 

sin egen eller andras situation” med olika perspektiv beroende på exempelvis social 

bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.81 Vidare skall undervisningen 

behandla: ”Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i 

digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder” samt ”Betydelsen av 

                                                 
79 Skolverket 2011, 1.  
80 Skolverket 2011, 1.  
81 Skolverket 2011, 8.  
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historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma 

kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter”.82  

 

Enligt skolverkets riktlinjer passar alltså brevsamlingen utmärkt som arbetsområde. Den 

kan användas på flera olika sätt, eleverna kan antingen arbeta med breven i 

transkriberad form och källkritiskt närma sig breven med utdrag ur Elow Nilsons 

artiklar för att jämföra källorna i förhållande till äkthet, tid, beroende och tendens. Eller 

så kan Eleverna tillsammans med läraren transkribera delar av materialet (exempelvis 

Ivan Lönnbergs brev om det förfärliga slaget83) och försöka finna svar på vilket slag 

detta var genom att se till andra brev som det från Nyberg där han också refererar till 

Champagneslaget84 och slutligen Elow Nilsons artikel om anfallet Slaget i 

Champagne.85 På så sätt tränas eleverna i hermeneutisk intertextuell metod, och genom 

att se till individernas berättelser och till kontexten kan de söka göra en analys av 

anledningen bakom författarnas språk och inställning. Vidare kan frågor ställas som 

diskussionstillfälle för att belysa nutid genom dåtid, såsom ”Vilka är det som inte 

skriver brev?” för att belysa klasskillnaderna och hur det sociala kapitalet påverkar såväl 

soldaternas skrivande samt handlingsutrymme. Soldaternas gemensamma kultur i 

främlingslegionen och Elow Nilsons romantiserande av äran och kriget för att tilltala de 

svenska läsarna kan lyftas för att belysa normer, samt hur de hemska upplevelserna 

soldaterna upplevde kan kopplas till mental health idag, exempelvis Tommie Askews 

”nerver”, eller Nybergs ångest. Brevsamlingen kan alltså användas på en mängd olika 

sätt i klassrummet för att uppnå de krav på undervisningen som styrdokumenten sätter.  

 

Men berättelserna i breven är inte bara verktyg, de är i sig själva bevis för eleverna att 

det svenska språket och svenskar har bevittnat och beskrivit så otroligt många 

fantastiska och hemska händelser och processer. Berättelserna är det arv vi har kvar från 

de människor som valde att berätta dem för att ge mottagaren den kunskapen och synen 

de inhämtat. Genom att arbeta med källmaterial som detta väcks personerna till liv och 

efter över 100 år är deras stavelser, tankar och känslor lika färska som de var då. I sitt 

kapitel Den historiska berättelsen i teori och praktik (2014) citerar Ingmarie Danielsson 

Malmros Peter Englunds ord, ”det är alltid på egen risk som vi glömmer”.86 

                                                 
82 Skolverket 2011, 8.  
83 UUB, X252 c9, uppslag 142. 
84 UUB, X252 c9, uppslag 158. 
85 Nilson 2014, 65. 
86 Danielsson Malmros 2014, 191 – ref från Peter Englund, Brev från Nollpunkten, s10.  
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