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Abstract: Schleswig the pearl of Denmark  

This essay analyzes the thoughts and  explores the experiences of a Swedish 

soldier during the Second Schleswig war and explores the views of Axel 

Edvard Wester a Swedish officer that was voluntarily recruited in the Danish 

army to fight against the Prussians and defend what he recognized as a part 

of Denmark, the region of Schleswig. His thoughts about the war and how he 

describes it will be a question to be answered as well as his motivation to 

participate in the war on Denmark’s side. Scandinavism as an ideology 

during the time was strong and how can we see how its visible in his memoir.       

Axel Edvard described himself as a very emotional man with strong bonds to 

Denmark and the Danish people which he saw as brothers to him. As a 

soldier he described himself as loyal and with a big feeling of responsibility 

in taking care of his men in the role as an officer. He also presented ideals in 

which he described his longing for battle while his comrades were suffering.   

The results have shown that Axel Edvard motivation to go in as volunteer in 

the war depends a lot on the sense of feeling important and being a part of a 

community. The impression is that Axel Edvard had a mindset of how it was 

being a soldier and wanted to experience it in real life. He also recognized 

Schleswig as a part of Denmark and saw that as a reason to volunteer for 

Denmark during the second Schleswig war.  

Scandinavism isn’t showed as much as expected but it lights through in a few 

places in the memoir beside nationalism. The Scandinavism was often 

showed via his way to talk about his Danish comrades and Denmark. During 

his time in prison he changed his way of writing to a much more nationalistic 

way.  
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1 Inledning 

I gränsområdet mellan Danmark och Tyska förbundet fanns både en tysk och 

en dansk befolkning. Hertigdömet Schleswig och Holstein hade sedan en 

längre tid en allians med Danmark, men påtryckningar fanns från respektive 

befolkningsgrupper att ansluta sig till Danmark eller Tyska förbundet. 

Uppror gjordes av den tyska befolkningen med stöd av Tyska förbundet och 

krig bröt ur mellan åren 1848–1851. Danmark gick ut som segrare, men 

motsättningarna fanns kvar och Schleswig blev inte införlivat i Danmark. 

Krig bröt ut återigen 1864 och Danmark hade inget direkt stöd från någon 

stormakt. Detta ledde till ett massivt preussiskt övertag vilket ledde till en 

preussisk seger. 

Efter en avgörande tysk seger så kom det dansk-tyska kriget 1864 att 

förändra Tysklands geografiska och status i världen. Konflikten engagerade 

människor i hela Norden.  

 

Den svenska kungen hade lovat den danska kungen att ställa upp militärt på 

Danmarks sida vid händelse av en ny konflikt med Preussen. Svenska 

regeringen gick mot kungens löfte och lyckades dock att med förbjuda all 

svensk iblandning.1 Danmark blev alltså utan stöd från svenska staten, men 

svenska soldater kom att agera annorlunda. En svensk soldat av de som 

frivilligt ställde upp på Danmarks sida var löjtnant Axel Edvard Wester. 

Hans upplevelser som beskrivs i hans memoarer skriven 1896 kommer att 

analyseras i den här uppsatsen. Memoarerna återfinns i Axel Edvard Westers 

arkiv hos krigsarkivet i Stockholm.  

 

1 Ericson, Lars. Svenska frivilliga. s. 39. Lund: Historiska media, 1996.   
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Löjtnant Westers nästintill romantiska återberättande av sina upplevelser har 

fått mig att få upp ögonen för individens roll i historien. Nedteckningarna ger 

en bild av konflikten från ett tydligt personligt och mänskligt perspektiv. Det 

har gjort utläsandet av memoaren till ett sant nöje.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att via en svensk soldats minnesanteckningar 

få en bild av vilka motiv som låg till grund för hans deltagande, hur 

skandinavismen syns och vad han förmedlade för bild av sig själv och vilka 

krigsideal han återspeglade. Uppsatsens syfte är också att den ska bidra till 

en mer fyllig bild av nationalismen och skandinavismen under 1800-talets 

andra hälft, samt fungera som en bakgrund för att förstå svenska 

frivilliginsatser i andra krig för att förstå drivkrafterna och motiven bakom. 

Att förstå tidsandan vilken kan ses i dubbla aspekter d.v.s. skandinavismen 

under 1860-talet, men också nationalismen under 1800-talets slut. Det här 

speglar en soldats synsätt och det fungerar som underlag för att se 

skandinavismens utveckling under 1800-talet. Tanken är också att den ska 

spegla tidstypiska soldatideal för att bidra till en mer omfattande bild av 

1800-talets krigarideal. Uppsatsen ska bygga historia underifrån och med 

hjälp av mentaliteter och idéer som synliggörs i Axel Edvard Westers 

memoar så kommer det utifrån ett mikrohistoriskt perspektiv bidra till en mer 

nyanserad bild av kriget och skandinavismen. En didaktisk frågeställning till 

hur materialet kan användas i undervisningssammanhang tillkommer också.  
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Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 

1. Vilka motiv låg till grund för Axel Edvards deltagande i kriget?  

 

2. På vilket sätt syns skandinavismen och nationalismen i memoaren? 

  

3. Vad för bild förmedlade Axel Edvard om sig själv och vilka 

krigsideal återspeglade han? 

 

4. Hur kan materialet användas i undervisningssammanhang?                 

 

1.2 Disposition 

 

Den här uppsatsen är disponerad på följande sätt. Inledning till källmaterial 

presenteras från kapitel 1 till 7. Bakgrund om dansk-tyska kriget presenteras 

under kapitel 8 och är uppdelad i två delar: en om dansk-tyska kriget och en 

om skandinavismen. Analys sker av varje frågeställning löpande och 

frågeställningarna möts av en sammanfattning som sammanfattar var 

frågeställning för sig. Här kommer uppsatsens tyngdpunkt att ligga och 

besvarandet av frågeställningarna ske. En slutdiskussion presenteras efter 

sammanfattningen och kopplar till tidigare forskning inom området. En 

didaktisk reflektion tillkommer som handlar om hur materialet kan användas 

i undervisning för gymnasieskolan. På uppsatsens sista sida finner man käll- 

och litteraturförteckningen.   
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2 Metod och teori 

 

2.1 Metod 

Metoden för att analysera memoaren är kvalitativ och stort fokus kommer att 

läggas vid de olika begreppens betydelser och innebörd. Att ett enskilt 

begrepp nämns många gånger kan tyda på en signifikant betydelse för 

författaren av memoaren. Utgångspunkten kommer vara att begreppen som 

används är historiskt förankrade och symboliserar en viss innebörd för sin 

tid. Gustavsson och Svanström skriver i Metod: guide för historiska studier, 

att man som begreppshistoriker tar fasta på begrepp som mobiliserat många 

människor. Genom att granska språkbruket så får vi en rikare bild av det 

förflutna och noterar man språkets historiska karaktär så undviker man lättare 

en felplacering av begrepp eller en händelse.2 I det här fallet så är den tid 

Axel Edvard Wester levde under av yttersta vikt eftersom den präglar inte 

minst hans livsval, men också hans åsikter och yttringar. Skandinavismen 

som rörelse blir då intressant att titta på eftersom den är så tidstypisk och 

omnämns i hans memoar. Eftersom begreppen inte är statiska utan kan ha 

olika innebörd i olika sammanhang så kommer en dynamisk inställning till 

memoaren vara att vi ser en begreppsinnebörd som är olika beroende på var i 

hans memoar vi befinner oss. Kanske är det så att under en viss tid så är 

minnet positivt, medan han under en jobbig period tenderar att använda 

begreppen på ett annat sätt, eller att han rentav använder förskönande 

begrepp eftersom memoaren är en efterhandskonstruktion.3  

 

2. Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.) (2018). Metod: guide för historiska 

studier.  Uppl: 1. s. 99, Studentlitteratur, Lund 2018.  

3 Florén, Anders, Ågren, Henrik & Erlandsson, Susanna. Historiska undersökningar, 

grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s.174, Studentlitteratur, Lund 2018. 
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Mikrohistoria kommer att kombineras med en källkritisk ansats då 

memoaren är nedtecknad 32 år efter kriget och är präglad av Axel Edvard 

Westers starka värderingar och en eventuell vilja att måla upp en specifik 

bild av sig själv. Memoaren var också tillägnad hans barn vilket kan ha 

inneburit ett förskönande av verkligheten. Trots att värderingarna är 

intressanta i sammanhanget så beaktas det i analysen att en 

värderingsförändring kan ha skett i Axel Edvard Westers uppfattning då det 

gått lång tid, kriget är slut och samhället vilket präglas av andra värderingar 

är förändrat till viss del samt så är memoaren inte för eget bruk utan tillägnad 

hans efterlevande vilket han tydliggjorde. Verktyget för att analysera Axel 

Edvards memoar kommer att utgå från hans språkbruk och hur han beskrev 

saker. Mikrohistoria fungerar som teoretiskansats för uppsatsen eftersom 

målet är att förklara historiska mentaliteter, åsikter och motiv på ett mer 

omfattande plan med memoaren som grund. Mikrohistoria fungerar alltså 

inte som verktyg utan beskrivs istället i teoridelen där funktionen är att ta 

reda på saker som kan ha förklarat olika företeelser i större sammanhang 

utanför Axel Edvards liv hos andra 1800-talsofficerare.  

 

2.2 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för den här undersökningen är mikrohistorisk 

och utgår från att man via en individ tar reda på sådant som kan vara av 

relevans i en individs liv utanför den lokala miljön. Det innebär att man tar 

fasta på sådant i en människas liv som kan förklara företeelser eller 

mentaliteter i ett mer allmänt perspektiv. För att göra detta så måste man utgå 

från en individs upplevelse. Mikrohistoria fungerar som både teori och metod 

vilket gör att de överlappar varandra. Det man kan säga är att det som 
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kännetecknar den här uppsatsen är att det teoretiska ingångsläget är 

mikrohistoriskt och fokuserar på Axel Edvard som individ. Studier på 

mikronivå kan visa hur tankar omsätts i handling och i den här uppsatsens 

fall så kan det komma att förklara Axel Edvard Westers agerande och åsikter. 

Grunden är att i det här fallet studera kriget på en nivå som inte studerats 

tidigare, dvs att undersöka delar av kriget som inte studerats på en mer 

generell nivå med individen i fokus.4 Mikrohistoria erbjuder en möjlighet att 

se olika nyanser, individuella variationer och ger oss en bild av mänskliga 

erfarenheter i enskilda livsöden.5  

Exempel på mikrohistoriska studier som bidragit till en bredare helhetsbild 

tas upp i boken ”Handbok i konsten att skriva mikrohistoria” av Anna 

Götlind. Hon tar upp studien om Anna Larssons café i Främmestad av 

etnologen Lars G. Strömberg som ett exempel. Han tittade på hur den 

efterkrigstiden globala amerikanska Coca-Cola-kulturen möter det lokala och 

hur det påverkade det lokala samhället. Musikens intåg gör att nya 

mentaliteter kommer fram och att könsroller mellan män och kvinnor 

förändras. Detta ser man i caféets miljö, men avstampet blir större och 

synliggör globaliseringens påverkan på det lilla civilsamhället.6 På samma 

sätt kan den här studien och källmaterialet öppna upp och synliggöra 1800-

talsmannens mentaliteter samt att analysera hur Axel Edvard resonerade och 

hur det syntes i en krigssituation.   

Tanken är att den här mikrohistoriska studien ska kunna bidra till att förklara 

makrohistoriska händelser utifrån olika mentaliteter. Den ger alltså ett bidrag 

till en helhetsbild kring hur svenskarna som sökte sig som frivilliga till krig 

 

4 Florén, Anders, Ågren, Henrik & Erlandsson, Susanna. Historiska undersökningar, 

grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s.166–167, Studentlitteratur, Lund 

2018. 
5 Götlind, Anna. Handbok i konsten att skriva mikrohistoria. s. 29. Natur och kultur, 

Stockholm 2004.  
6 Götlind, Anna. Handbok i konsten att skriva mikrohistoria. s. 29-30. Natur och kultur, 

Stockholm 2004. 
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resonerade och varför de gick i krig. Tanken är alltså att uppsatsen ska 

genomsyras av den vanliga människans liv och tankar. Det här är något som 

beskrivs i ”Historiska undersökningar ” där författarna menar att det finns ett 

dynamiskt förhållande mellan mikro- och makrohistoria när man från en 

individs perspektiv förklarar större historiska fenomen.7  

Ett klassiskt exempel på mikrohistoria är Carlo Ginzburgs bok ”Osten och 

maskarna”. I den speglas en 1500-tals mjölnares uppfattningar om 

skapelsen. Boken är unik på det sätt att vi får följa en enskild människas 

tankar och idéer.8 Liknande utgångspunkt kommer den här uppsatsen att ha 

genom att den enskilda människans tankar och idéer är framträdande. Osten 

och maskarna präglas av att mjölnaren Domenico Scandellas tal i 

inkvisitionsprotokollen analyseras och genom hans resonemang skapas en 

bild av vad bönderna kan ha ansett på den tiden. Exempel presenteras om hur 

han uttryckte sig om jungfru Maria som tjänsteflicka och utifrån en dialog 

om det ämnet så menar Carlo Ginzburg att en tydlig bild kan ges av hur 

bönderna i samhället såg på till exempel jämställdhet.9 Teorin är att 

diskussionen om en sak i ett visst sammanhang även kan bidra till en mer 

utvecklad makrohistorisk bild i ett annat sammanhang. Hur Axel Edvard 

Wester uttryckte sig om sina danska vapenbröder bidrar alltså till en bild av 

hur andra svenska officerare kan ha sett på Danmark och danskar under den 

perioden. 

De teoretiska likheterna som finns mellan Carlo Ginzburgs Osten och 

maskarna och min uppsats är att de sätt Axel Edvard Uttrycker sig på kan ge 

en bild av vad de svenska frivilliga hade för motiv, samt fungera för att se 

dynamiken i olika sammanhang för de faktiska händelserna och 

 

7 Florén, Anders, Ågren, Henrik & Erlandsson, Susanna. Historiska undersökningar, 

grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s. 167, Studentlitteratur, Lund 2018. 
8 Ginzburg, Carlo. Osten och Maskarna. Stockholm: Ordfronts förlag, 1996. 
9 Ginzburg, Carlo. Osten och Maskarna. s. 183. Stockholm: Ordfronts förlag, 1996.  
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nedtecknandet av memoaren. Hur hänger beskrivningen ihop med 

verkligheten och hur mycket av beskrivningen som är förskönande eller 

förvärrande. 

 

3 Källmaterial  

Det för studien valda källmaterialet utgörs av Axel Edvard Westers egen 

memoar från 1896. Memoarerna återfinns i Axel Edvard Westers arkiv på 

krigsarkivet i Stockholm. Källmaterialet är maskinskrivet vilket gör det 

lättläst. Axel Edvard själv skriver en inledning och den är skriven för hand 

och innehåller hans egen signatur.10 Källan är också uppdelad i två delar. En 

del som hanterar hans tid på fronten på 30 sidor och en del som beskriver 

hans tid i fångenskap på 30 sidor. Eftersom memoaren är nedtecknad 32 år 

efter hans egna upplevelser samt att den är präglad av Axel Edvards starka 

åsikter så kommer en källkritisk ansats att tillämpas. Värt att ha i åtanke är 

att källmaterialet är nedtecknat efter kriget så det förekommer en risk att 

datum och historiska händelser är felaktiga. Känslan som Axel Edvard 

förmedlade om upplevelserna och skandinavismen ses ändå som relevanta då 

de utgör en del av tidsandan. Avgränsandet till Axel Edvards memoar 

grundar sig i hans detaljerade beskrivningar samt de åsikter som de gav 

uttryck för. Vad som är synligt i källan är det som går att tolka och sätta in i 

tidsperspektivet för att sedan dra en slutsats om Axel Edvard Westers 

beskrivning om sig själv och skandinavismen 1896. Det framgår att 

memoaren är tillägnad till hans närmaste och han uttryckte sig följande i 

förordet:  

Jag vill försöka återgifva dessa mina intryck Så friska och barnsliga 

som jag för 32 år sedan mottog dem! Då de, för det mästa, äro 

 

10 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. memoar. Krigsarkivet (KRA). Stockholm. 
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nedskrifna efter minnet och utan hänsyn till någon som helst 

ordningsföljd så låta de blott vid en hyglig genomläsning . . .  

Det som Axel Edvard uttryckte nedan går att tolka som att den är tillägnad 

hans barn. 

Innan jag går vidare i dessa mina minnen från 1864 års krig emellan, 

Preussen och Danmark, vill jag blott antyda, att kriget, i alla dess 

skeden, af så många beskrifvet för länge, länge sedan, ej kommer 

vidare beröras än hvad som möjligen kan stå i samband med de små 

tilldragelser derur, som jag personligen upplefde, och hvilka jag här, 

efter 32 års hvila vill upprulla för mina närmaste.11 

Senare framförs också Axel Edvards besvikelse att inte ha en memoar från 

det krig hans egen far utkämpade och att han hoppas att hans då kan göra 

gott för sina och om den gör så skrev han är ändamålet med memoaren 

uppnått.12 

Hänsyn tas till att återgivanden av minnen kan vara felaktiga då de är 

nedtecknade många år efter händelserna. Det är alltså en 

efterhandskonstruktion och tendens till att Axel Edvard ville beskriva sig 

själv, sina känslor eller krigsskeendet annorlunda än vad han faktiskt 

upplevde dem 32 år tidigare är möjligt. Källans publik som i det här fallet är 

hans närmaste är avgörande för att förstå varför Axel Edvard uttryckte sig på 

det sätt som han gjorde. Fokus i uppsatsen kommer dock vara att sätta in 

Axel Edvard i tidsandan för att förstå 1800-talsmannen och inte jämföra och 

se om krigsskeendet är korrekt återspeglat. Genom att se hur han uttryckte 

sig hjälper oss att förstå olika hans olika motiv, tankar och idéer. På så sätt 

skapas en bredare bild av 1800-talsofficerens tankar i en tid präglad av stark 

nationalism. 

 

 

11 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 4.  memoar. Krigsarkivet (KRA). Stockholm. 
12 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 4.  memoar. Krigsarkivet (KRA). Stockholm. 
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4 Forskningsläge 

Det finns mycket tidigare forskning om Dansk-Tyska kriget och om 

skandinavismen, men ämnet har inte riktigt analyserats på mikronivå med en 

soldats reflektioner i fokus som historiskt perspektiv. En kandidatuppsats 

skriven vid Lunds universitet av Axel Pålsson Frände, främling eller fiende 

handlar om hur samtida svenska dagstidningar uppfattade konflikten och hur 

den svenska pressen såg på omvärldens roll i kriget.13 Uppsatsen ger oss en 

bra inblick i medias beskrivning, men behandlar inte enskilda stridande 

individer och därför är förhoppningen att den här uppsatsen ska bidra till en 

mer utvecklad helhetsbild över hur man kunde se på konflikten och 

skandinavismen från svenskt håll. Pålsson landar i att sympatierna för 

Danmark var mycket starka från tidningarnas håll och att liberala tidningar 

till och med ställde sig bakom ett potentiellt svenskt ingripande i kriget. 

Resultatet i undersökningen pekar också på att tidningarna uppmuntrade till 

fredsförhandlingar med hjälp av England och Frankrike.14 

I en doktorsavhandling från 1946 undersökte historikern Åke Holmberg hur 

skandinavismen verkade i det svenska samhället 1843–1863. Avhandlingen 

har titeln ”Skandinavismen i Sverige” och han tittade b.la på hur 

skandinavismen uttrycktes i memoarer och brev. Detta är en tydlig likhet 

mellan dessa två arbeten. Holmbergs avhandling skiljer sig dock på så vis att 

han själv tydliggjorde att han såg tidningar som bättre källor eftersom han 

 

13 Pålsson, Axel. Frände, Främling eller Fiende: En kvalitativ berättelseanalys av nationella 

identiteter och värderingar i svenska tidningar under det Dansk-Tyska kriget 1864. 

Kandidatexamen, Lunds universitet, 2019.   
14 Pålsson, Axel. Frände, Främling eller Fiende: En kvalitativ berättelseanalys av nationella 

identiteter och värderingar i svenska tidningar under det Dansk-Tyska kriget 1864. 

Kandidatexamen, s. 38-39. Lunds universitet, 2019.   
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menade att de hade en mer representativ roll i samhället som 

nyhetsspridare.15 

Uppsatser med den individuella soldaten i fokus återfinns inte gällande 

dansk-tyska kriget. En liknande uppsats ”Röda byxor och vatten till knäna: 

En fallstudie i Sven Bloms upplevelse av det första världskriget” har däremot 

skrivits av Carl Olsson vid Linnéuniversitetet som är baserad på en dagbok 

och behandlar en svensk soldats upplevelse av första världskriget. Carl 

Olsson och jag har liknande frågeställningar vilket gör ett bra komplement 

för att förstå svenska insatser i krig, trots att det är olika krig och många år 

emellan dem.16 Soldat Sven Bloms inställning till kriget blir enligt Olsson 

gradvis sämre ju längre in i krigsförloppet man befinner sig i dagboken. Det 

som Olsson gör är att han försöker kartlägga Sven Bloms känslor som de 

beskrivs i dagböckerna. Det Olsson konstaterade är att det är uppfattningar 

om hur man som soldat bör vara, men också känslan att strida för rätt sak och 

agerandet inför sin familj var det som tedde sig viktigt för Blom. Olsson 

menar att en stor drivkraft för Sven Blom var anseendet hos sin familj som 

kunde komma att påverkas positivt av hans deltagande i kriget. Pliktkänslan 

hos Sven Blom och rättfärdigandet av sitt deltagande av kriget försvinner 

inte i dagböckerna enligt Olsson. Däremot påverkades hans syn på kriget och 

de faktiska händelserna hans attityd till kriget.17 

Avhandlingen Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland 

svenska officerare 1788–1814 av Hugo Nordland skriven vid Lunds 

universitet handlar om hur svenska officerare i krig nere i Europa försökte 

hantera lidandet och hur känslorna kontra krigets grymheter beskrivs. Precis 

 

15 Holmberg, Åke. Skandinavismen i Sverige vid 1800 talets-mitt. Eleanders boktryckeri 

aktiebolag: Göteborg, 1946.  
16 Olsson, Carl. Röda byxor och vatten till knäna: En fallstudie i Sven Bloms upplevelse av 

det första världskriget. Kandidatexamen, Linnéuniversitetet, 2017.  
17 Olsson, Carl. Röda byxor och vatten till knäna: En fallstudie i Sven Bloms upplevelse av 

det första världskriget. Kandidatexamen, s. 41–43. Linnéuniversitetet, 2017.  
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som den här uppsatsen ska säga något om synen hos en man under slutet av 

1800-talet så behandlar Nordlands avhandling olika ideal och känslornas 

historia. Nordlands avhandling fokuserar på att uppmärksamma mänskligt 

lidande och menar att förståelsen för historiskt lidande bidrar till ett djupare 

samtal mellan gårdagens och dagens lidanden. Avhandlingen bottnar i att det 

från officerarnas håll fanns en tydlig oro kring hur familjen hemma har det 

och för att hantera detta så motiverades officerarna med pliktkänsla, ära och 

manlighet. Det framstår dock att skrivandet hem varit positivt för officerarna 

eftersom det varit lindrande för deras ”hemsjuka”. Vissa ord är framträdande 

i breven från officerarna menar Nordland och de är b.la hopp och resignation 

vilka ofta återkommer i breven. Detta tenderade enligt Nordland gå före 

beskrivningen av krigslyckan och att krigsresultatet var mindre viktigt i 

kontrast till att få komma hem och träffa familjen. Den starka resignation 

som präglade breven i undersökningen var att man från officerares håll 

förlitade sig på gud och var undergivna gud. Undersökningen visar även på 

att tydliga officersideal framhölls där en officerare skall präglas av ett 

omsorgsideal för sina mannar och agera som en far. Han skulle alltså 

uppfostra, ansvara och beskydda.18  

 

5 Bakgrund  

5.1 Dansk-Tyska kriget 1864  

Under 1800-talet växte sig nationalistiska tankar sig starkare och det gjorde 

att både danskar och tyskar i regionen Schleswig började röra på sig och 

starka politiska åsikter yttrades gällande vilket rike man ville tillhöra 

präglade regionen. Regionen hade tidigare varit knuten till den danska 

 

18 Nordland, Hugo. Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska 

officerare 1788–1814. s. 239–243 Lunds universitet, 2015. 
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kronan, men en stor tysktalande befolkning ökade kraven på att införlivas i 

Tyska förbundet. För danska staten var det däremot viktigt att få Schleswig 

inräknat i danska riket eftersom det var ett danskt hertigdöme. Detta hade 

inneburit att Danmark då skulle få en tysk minoritet. Konflikten resulterade i 

ett uppror 1848 där den tyskspråkiga befolkningen erövrade fästningen 

Rendsburg. Danmark satte in militär emot detta, men de preussiskstödda 

upprorsmännen slog tillbaka den danska armen. Tyskarna blev 

tillbakatryckta av danska armén 5 juni 1848 vid Dybböl vilket ledde till en 

avsevärt högre moral hos danskarna. Konflikten återupptogs igen 1849 och 

danskarna vann ännu en avgörande seger vilket kom att leda till 

fredsförhandlingar mellan Danmark och Preussen. Fredsförhandlingarna kom 

att brytas eftersom Schleswig-Holstein stod ensamt. Danskarna vann de 

kommande striderna och 1851 hade den danske kungen kontroll i 

Schleswig.19  

I november 1863 provocerades Preussen av att Danmark beslutade om en 

annektering av Schleswig. Detta bröt mot fredsavtalet från 1852. Preussen 

förklarade Danmark krig, men denna gång med militärt förberedda med 

Österrike på sin sida. Kriget pågick under ett års tid och innebar nederlag 

efter nederlag för den danska sidan. Fredsförhandlingar påtvingades 

Danmark vilket ledde till ett avslutande av kriget. Schleswig tillföll det tyska 

förbundet och Europas karta kom nu att förändras drastiskt.20 Allt detta var 

en del av Preussens expansiva politik med Bismarck i spetsen. I Sverige 

rörde detta upp känslor eftersom vi nu snart kom att se en kraftig stormakt 

mitt i Europa. Detta banade väg för Tysklands grundande 1871 med 39 enade 

stater under Berlin som huvudstad. Vad detta skulle innebära för Europa 

 

19 Ericson, Lars. Svenska frivilliga. s. 27–29. Lund: Historiska media, 1996.   
20 Swienty-Buk, Tom. 1864. xvii-xix. London: Profile books ltd, 2015.  
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visste man inte, men från skandinaviskt håll så såg man på detta med stor 

skepsis.21 

 

5.2 Skandinavism  

Under början av 1800-talets kom skandinavismen på allvar att få en viktig 

roll i Norden och detta precis efter att länderna varit i krig med varandra 

under napoleonkrigen.22 Med Kielfreden 1814 så slutade 400 års dansk 

kontroll över Norge och strax efter bildades en union mellan Norge och 

Sverige. Detta påverkade Danmarks status som en stormakt, men svetsade 

också samman Sverige och Norge mer.23 De geografiska förändringar som 

napoleonkrigen förde med sig gjorde att det blev aktuellt att diskutera 

innebörden med begrepp som Skandinavien och Norden. Detta berodde 

bland annat på att man hade förändrade utrikespolitiska förhållanden med de 

ryska och tyska staternas framväxt.24 Detta såg man inte minst i 

studentskandinavismen där lundastudenter talade inför danska och norska 

studenter om att sluta samman inför det ryska hotet.25 Till en början var den 

skandinaviska definitionen främst mellan svenskar och norrmän, även fast 

många började att benämna även danskar som skandinaver i romantisk 

anda.26 När krig mellan Danmark och Preussen bröt ut om den danska 

regionen Schleswig blev det från övrigt nordiskt håll en stark 

solidaritetstanke med Danmark som man menade inte kunde stå ensamma 

 

21 Swienty-Buk, Tom. 1864. xvii-xix. London: Profile books ltd, 2015. 
22 Sanders, Hanne och Hillström, Magdalena. Skandinavism. s. 15. Stockholm: Makadam 

förlag, 2014.  
23 Sanders, Hanne och Hillström, Magdalena. Skandinavism. s. 18. Stockholm: Makadam 

förlag, 2014. 
24 Sanders, Hanne och Hillström, Magdalena. Skandinavism. s. 21–22. Stockholm: Makadam 

förlag, 2014. 
25 Lundh, Lennart, Hans. Skandinavismen i Sverige. s. 26. Stockholm: Albert Bonniers 

förlag, 1951.  
26 Sanders, Hanne och Hillström, Magdalena. Skandinavism. s. 23. Stockholm: Makadam 

förlag, 2014. 



 

19 

 

emot denna fiende och man fruktade att detta var början på en skandinavisk 

splittring.27  

Skandinavismen var en av de viktigaste idéerna under 1800-talet fram till 

dansk-tyska kriget 1864 då den senare långsamt dog ut för att ersättas av en 

nordism.28 Skandinavismens utgångspunkt är att se likheter mellan folken 

och grundar sig i idén om en gemensam historia samt likartade språk. 

Bidragande till sammansvetsningen de nordiska länderna emellan var de 

tillväxande stormakter som Ryssland och ett tyskt område som enades allt 

mer.29 

 

6 Analys och resultat  

6.1 Vilka motiv låg till grund för Axel Edvards deltagande i 

kriget? 

 

På första sidan skriver Axel Edvard Wester hur han i februari 1864 var 

bjuden på en söndagsmiddag hos överste August Hazelius och chef för den 

Kungliga topografiska kåren. På följande sätt beskrev Axel Edvard ett 

telegram som översten fått under middagen:  

Under middagens lopp erhöll Öfversten ett telegram som sade att 

Dannevirke var uttrymdt, att våra Danske bröder, under de mest 

försvårande omständigheter, tvungits till oförberedt återtåg och 

sålunda nödgats prisgifva åt en öfverlägsen Fiende, detta Sleswig, 

denna Danmarks perla- så mången gång förut köpt och återköpt med 

dess krigares blod!.30  

 

27 Lundh, Lennart, Hans. Skandinavismen i Sverige. s. 32–33. Stockholm: Albert Bonniers 

förlag, 1951. 
28 Sanders, Hanne och Hillström, Magdalena. Skandinavism. s. 82. Stockholm: Makadam 

förlag, 2014. 
29 Ericson, Lars. Svenska frivilliga. s. 29. Lund: Historiska media, 1996.   
30 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 1 memoar. Krigsarkivet (KRA). Stockholm.  
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Det är en detaljerad beskrivning av telegrammet trots att det är 32 år sedan 

Axel Edvard mottog det. Därför kan man tänka sig att det satte ett stort 

avtryck hos honom. I den del av memoaren där Axel Edvard benämnde 

danskarna som bröder ger det ett intryck av att han såg på både danskar och 

svenskar som sina jämlikar. Axel Edvards beskrivning där han inte gör 

skillnad på svenskar och danskar kan förklara övriga svenska soldaters 

insatser med skandinavismen som motiv.  

Preussarna benämns också som fiender. Vilket också målar upp en bild av en 

gemensam fiende eftersom Axel Edvard tidigare lyfter upp att danskarna är 

bröder. Att Schleswig är danskt framgår också med tydlighet samt att dess 

krigare återtagit det förut. Det beskrivs därför som ett givet tillstånd i 

memoaren att det skall återtas. Utifrån detta gör jag tolkningen att Axel 

Edvards motiv var politiskt-territoriell och känslomässiga. Det 

känslomässiga resonemanget utgick från danskarna som bröder och motivet 

från Axel Edvards sida liknade vad han anser som ett försvar av en del av 

familjen. Det politiska motivet handlade om att försvara av vad som är 

danskt territorium.  

Vidare beskriver Axel Edvard sin och de andra männen vid bordets 

reaktioner följande:  

Sedan Öfverste H. , med sin vältaglighet, berört stundens krigsläge, 

scandinavismen och fosterlandskärleken, så varmt som endast han 

förstod, och så att ögat tårades hos mer än en utaf oss vid bordet, 

egnade han några , ur hjertat gående, välgångsönskningar, åt våra 

Svenska kamrater och vänner. Löjtnanterna: Rudbeck, Dawel, Raab 

och Björk. Som under de sista dagarne afrest till Krigsskådeplatsen 

att bjuda de Danske bröderna sin arm och sitt blod.31  

Axel Edvard satte fingret på känslor och drar en känslomässig koppling till 

situationen genom att beskriva hur ögonen tårades på honom. Återigen 

benämndes även danskarna som bröder vilka man är villiga att offra sitt blod 

 

31 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 1 memoar. Krigsarkivet (KRA). Stockholm. 
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för.32 Återigen speglades både känslomässiga och politiska motiv. Det 

känslomässiga ligger i kopplingen till danskar vilka han var beredd att offra 

sig för och det politiska motivet låg i skandinavismen samt 

fosterlandskärleken. Återigen handlade om att försvara en territoriell del av 

Danmark mot denna gemensamma fiende. 

Senare beskrev Axel Edvard stämningen som mycket allvarlig och ordagrant 

skrev han att han var ”Mäktigt berörd!”. Han beskrev hur han under natten 

tyckt höra en maning att gå med. Därefter skrev han hur han dagen därpå 

ansökte om permission för att få gå ut i fält. Han återgav också om hur han 

från Carl XV själv hörde att han blivit beviljad och att kungen önskat honom 

lycka till med orden ”släpp ingen d-l öfver bron till dess vi ”snart” råkas”!”. 

Dessa ord beskriver Axel Edvard som starka och beskriver hur de ”eldade” 

upp hans känslor än mer.33 Konungens ord beskrevs som motiverande och 

man kan ana att hans övertygelse om att gå med stärktes ännu mer när 

kungens ord tydde på samma åsikter som han själv besatt. 

Axel Edvard skrev hur han i Jönköping på väg till Danmark möttes av 

tärnornas älskvärda ögon som beslöjades vid hans sång ”längtan till 

södern”.34 Väl framme i Danmark beskriver Axel Edvard hur han träffat 

andra svenska kamrater som tog god hand om honom och beskriver dem som 

mycket vänliga. På kvällen beskrivs en middag med danska och svenska 

soldater där Axel Edvard deltog. Han beskriver middagen som mycket 

trevlig med mat och snaps. Som slutkläm på sidan skrev Axel Edvard så här 

”Jag gjorde heder åt deras rara pölsa och osten. med maten blevfo vi redan 

förteliga vänner, och jag tyckte det var så lifvat och trefligt att vara. . . . . . . . . 

. . . . . . . . i krig”.3536 

 

32 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 1 memoar. Krigsarkivet (KRA). Stockholm.  
33 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 1 memoar. Krigsarkivet (KRA). Stockholm.  
34 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 2 memoar. (KRA). Stockholm.  
35 Interpunktionen med flera punkter är Axel Edvards egna som är citerade.  
36 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 3 memoar. (KRA). Stockholm.  
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Han klargjorde ordagrant en längtan till krigsskådeplatsen med sången och 

tärnorna som exempel. Beskrivningen av mötet med danska och svenska 

kamrater på plats beskrevs som trevligt. Ordagrant beskrev Axel Edvard hur 

han tyckte det var trevligt att vara i krig. Det verkar som att det var starkt 

motiverande med samhörighet och vänskap för Axel Edvard som målar upp 

scenariot med vännerna i en sann romantisk anda.  

När de får uppbrytningsorder så beskriver Axel Edvard det som efterlängtade 

order och beskriver de som en heder till de danska soldaterna som också såg 

på det med en stark entusiasm. Axel Edvard beskriver också hur de 

tillsammans sjöng och att de var ett uttryck för deras fosterlandskänsla.37 

Återigen speglade sig Axel Edvards motivation till stridigheterna, men också 

hans skandinavistiska åsikter som anledning till hans politiska 

ställningstagande. 

Beskrivning om att en kanon från Finspång anlände till danskarnas 

undsättning återberättade Axel Edvard och påpekade att vi ”landsmän” 

likaså anlänt. Känslan han hade kring detta beskrev han så här ”och jag yfves 

ej litet häröfver, ehuru jag har det så tusan så hett för hans skull”.38 En 

uppenbar stolthet påvisade Axel Edvard här och känslan av att känna sig 

viktig var tydligt motiverande för honom.  

Axel Edvard skrev hur han personligen sent ska glömma de jublande känslor 

han kände över att få ”Giva tysken karbas!” efter ett lyckat bajonettanfall.39 

Ett starkt motiv som Axel Edvard målade upp som ett självförverkligande i 

och med det lyckade bajonettanfallet.  

Han presenterar också en del från en rapport där han beskrivs som både 

modig och intelligent som officer efter anfallet. Det står också att han som i 

 

37 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 6 memoar. (KRA). Stockholm.  
38 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 7 memoar. (KRA). Stockholm.  
39 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 21 memoar. (KRA). Stockholm. 
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och utanför fält gjort sig känd som en god kamrat.40 Ett exempel som också 

tyder på att Axel Edvard kände sig självförverkligad.  

Axel Edvard beskrev Preussens bombardemang över Sönderborg och hans 

tankar samt känslor kring det följande:  

Det var en hjertskärandesyn att se dessa halfnakna, hjelplösa 

menniskor ila omkring i stum förtviflan . . . och till på köpet 

ösregnade det och stormen hven. Sent, om någonsin torde Preussarne 

rentvå sig från detta omenskligaste företag, Sönderborgs 

bombardement!41  

Bombningen verkar ha rört upp starka känslor i Axel Edvard som gav intryck 

av att ha stärkts än mer i sin övertygelse om att han stred för rätt sak.  

Memoaren är uppdelad i två delar och den andra delen handlar om krigets 

nedtrappning och hans tid i fångenskap. Det har varit få tecken på motiv hos 

Axel Edvard under krigsslutet och han beskrev kriget som jobbigt och 

verkade ha sett fram emot fredsförhandlingar. Efter att ha beskrivit att han i 

tron om en fredsförhandling slappnat av så skrev han så här när preussarna 

återigen attackerar:  

Regementet marscherade derpå till Sönderborg, der kanonernas åska 

redagn dagen derpå betog oss det drömda hoppet om en fredlig 

lösning af händelserna. Kriget blossade ånyo upp, och lättjan 

försvann ögonblickligen, Åter drömdes den stora drömmen, att nu 

ville vi dränka Tysken i Als-sundet om han vågade tänka på att 

komma öfver, och då han verkligen hade sina funderingar herpå.42 

Han beskrev en längtan till fredsförhandlingar, men när det ändrades så 

ändrades även Axel Edvards inställning och hans motiv syntes tydligare igen. 

Motiven innan låg i att fredsförhandlingar skulle ske, men när så inte skedde 

tenderade hans motiv att istället handla om att hämnas gentemot preussarna. 

 

40 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 22 memoar. (KRA). Stockholm. 
41 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 25 memoar. (KRA). Stockholm. 
42 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 4–5 kap. 2. memoar. (KRA). Stockholm. 



 

24 

 

Första delen av memoaren stärker intrycket av att det avgörande motivet att 

ställa upp som frivillig på Danmarkssida under kriget var skandinavismen 

och fosterlandskärleken som Axel Edvard uttryckte det. Han ville hjälpa sitt 

brödrafolk att återta det som han menade att de återtagit så många gånger 

förut. Det Axel Edvard såg som skandinaviskt skulle återtas med hans hjälp. 

Även den känslomässiga kopplingen som Axel Edvard lutade sig mot 

tenderade viktigt som motiv även fast den grundade sig i hans 

brödraskapstanke med det danska folket och på så sätt hörde ihop med hans 

skandinavistiska åsikter.  

 

6.2 På vilket sätt syns skandinavismen och nationalismen i 

memoaren?  

När Axel Edvard beskrev hur han möttes av nyheten att Dannevirke var 

utrymt och att danska armén tvingats till reträtt så syns skandinavismen 

genom att han benämnde danskarna som bröder samt att de tvingats lämna 

över Schleswig till en överlägsen fiende. Schleswig benämnde han som 

”Danmarks perla”. Han påpekar också att det numera förlorade Schleswig 

tidigare i historien är återköpt med ”dess krigares blod!”.43 Genom att påpeka 

Schleswig som danskt utan hänsyn till den tysktalande befolkningen i 

området är en tydligt skandinavistisk yttring i kombination med att danskarna 

omnämndes som bröder. Axel Edvard beskrev danskarna som bröder 

förmedlade också en bild av att han såg på de som sina jämlikar och det 

sättet att se det på går väl ihop med skandinavismen.  

Han skrev också hur hans överste August Hazelius under middagen de var 

bjudna på presenterade ”scandinavismen” och ”fosterlandskärleken” så 

varmt som endast han kunde. Vid detta tillfälle beskrev också Axel Edvard 

 

43 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 1. memoar. (KRA). Stockholm. 
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hur han och flera andra av hans kamraters ögon tårades. Han skriver också 

hur han ville erbjuda sina danska bröder sin arm och sitt blod.44 Här nämns 

skandinavismen och fosterlandskärleken vilket gör att man förstår att det låg 

till grund för hur Axel Edvard såg på konflikten. Det syns heller ingen 

motsättning mellan skandinavismen och nationalismen vilket gör att båda 

framstod som lika aktuella.  

Axel Edvard beskriver hur han blir berörd och att ögonen tårades av 

intrycken av ”fosterlandskänsla” när danskarna tillsammans sjunger och rör 

sig närmare frontlinjen. Axel Edvard gjorde ingen skillnad på Sverige eller 

Danmark när han skrev om fosterlandskänsla.45 Att Axel Edvard inte gjorde 

någon skillnad på Sverige eller Danmark när han använde begreppet 

”fosterlandskänsla” så visar det tydligt på hur sammansvetsat han såg på 

Danmark och Sverige. Det skapar en också en tydligt mikrohistorisk bild 

kring hur andra svenska soldater kan ha sett på Danmark och Sverige. På så 

sätt förstår vi med vilka motiv svenska soldater sökte sig till fronten. 

Skandinavismen syns här som ett av dem.  

Axel Edvard skrev hur de efter stridigheter tvingats att dra sig tillbaka och 

uttryckte sin känsla kring det följande ”Löjtnant Carlsson har kommit till, 

och med återhållen andedrägt förmå vi skönja hur Dannebrog steg för steg 

viker tillbaka . . . hur det måste svida och koka hos denne eldige Yngling, då 

jag känner det så svårt!”.46 Axel Edvard påpekade att han kände det hårt och 

att hans danske löjtnant då borde känna än mer. Han blev alltså uppriktigt 

berörd å Danmarks vägnar.  

När han beskrev hur en kanon från Finspång anlänt till Danmarks förfogande 

så skrev han att även vi landsmän har anlänt. Han skrev alltså inte svenskar 

 

44 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 1. memoar. (KRA). Stockholm. 
45 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 6. memoar. (KRA). Stockholm. 

 
46 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 6. memoar. (KRA). Stockholm. 
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utan landsmän. 47 Det förmedlar att Axel Edvard i sann skandinavistisk anda 

inte gjorde någon skillnad på danskar eller svenskar i det här avseendet. 

Ordet landsman gör ingen som helst skillnad mellan danskar och svenskar. 

När Axel Edvard skrev hur han tillsammans med sina danska kamrater sjöng 

”Dansken skall sejre och fienden skall fly” så beskrev han hur han blev 

begeistrad och hur modet växte. Här sjunger man hur dansken skall segra och 

Axel Edvard stred för Danmark, men han var visserligen inte dansk. 48 Man 

kan ana att han identifierade sig med danskarna och inte gjorde någon större 

skillnad på sig som svensk i det här läget. Att Axel Edvard identifierade sig 

med sina danska kamrater ger en bild av att han starkt trodde på 

skandinavismen som idé.  

Axel Edvard beskrev ett minne när han frös under natten och hur det inte 

hjälpte att tänka på varken ”hemland” eller ”vänner”.49 Här gjorde han alltså 

skillnad på hemlandet trots att han tidigare givit en bild av både Danmark 

och danskar som landsmän. Han skrev om hemland igen när det är påskafton 

och skrev ”Det stämmer till hemlands toner”.50 När Axel Edvard återgav 

situationen vid fronten som hårdare så verkar det som att han upplevde en 

hemlängtan och här bryts det tidigare mönstret när han gjorde väldigt liten 

skillnad mellan länderna.  

När preussarna rycker in och tar Als så skrev Axel Edvard hur han inte kan 

förstå det. Hans ”Herrliga Als”.51 Han uttrycker sig på ett sätt som kan tolkas 

närmast att han såg Als som något han hade en koppling till, precis som 

danskarna. Här syns skandinavismen genom att han nämnde en syddansk 

stad som sin egen.  

 

47 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 7. memoar. (KRA). Stockholm. 
48 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 10. memoar. (KRA). Stockholm. 
49 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 17. memoar. (KRA). Stockholm. 
50 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 17. memoar. (KRA). Stockholm. 
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När de blivit tillfångatagna av preussiska militärer var Axel Edvard noga 

med att poängtera att preussarna inte fick tag i hans svenska sabel utan 

endast hans danska. Detta uttryckte han glädje för eftersom hans svenska 

hade gjort sig bra som trofé i Berlin. Om sina danska kamrater skrev han så 

här ”Kriget var nu slut, och tyskarna hängåfvo sig åt vild glädje, med 

destackars danskarna afkläddes sina beväringspersedlar och knöto handen i 

stum förtviflan”.52  

Vidare beskrev han hur han senare såg en mängd danska krigsfångar.53 Här 

förändras Axel Edvards sätt att framställa saker och det blir en mer 

nationalistisk ton istället för skandinavistisk. Tidigare gjorde Axel Edvard 

mycket lite skillnad på sig och sina danska kamrater. Han kallade de för 

landsmän.54 Här kan vi se dock att han värderade sin just svenska sabel extra 

mycket samtidigt som han ger ett sken av att nu betrakta danskarna som 

danskar och vilka det är synd om. Han ger inte en bild av att ha tyckt synd 

om sig själv i det här fallet. En möjlig tolkning är att han såg det mer som att 

danskarna förlorat en del som han anser dansk nämligen Schleswig, medan 

han själv snarare förlorat ett krig.  

I väntan på krigsrättegång så skrev Axel Edvard hur de tillsammans har 

bestämt att om de skulle bli avrättade så ska de alla dö med modet i behåll 

”som det anstod en Svensk krigare”.55 Han skrev också hur de också bestämt 

att ifall stunden är framme så ville de själva kommendera fyr.56 Här hade 

Axel Edvard en tydligt nationalistisk ton som syns genom att han hänvisade 

till sig och sina kamrater genom att tala om svenska krigsideal.   

 

52 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 9. Kap 2. memoar. (KRA). Stockholm. 
53 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 9. Kap 2. memoar. (KRA). Stockholm. 
54 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 7. Kap 2. memoar. (KRA). Stockholm. 
55 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 17. Kap 2. memoar. (KRA). Stockholm. 
56 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 17. Kap 2. memoar. (KRA). Stockholm. 
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När frågan i krigsrätten ställs varför Axel Edvard inte ställt upp på Tysklands 

sida så skrev han följande:  

Ja, det var ju litet förargligt detta ögonblick der alla spännde ögoneni 

mig, men jag lät dem så varsamt ana att Danmark låg mig mera om 

hjertat, och att vi båda sedan många århundraden räknade 

frändskap.57 

Det här är var en mycket tydlig skandinavistisk yttring som Axel Edvard stod 

upp för under rättegången. Nämligen den att man under flera århundraden 

delade en gemensam historia. Det här förklarade även hans 

ställningstagande.  

Under ett tillfälle i återberättandet av fångenskapen skrev Axel Edvard hur 

han tog några ”hemlandstoner” och beskriver det som något som fick honom 

på bättre humör.58 Ett till exempel på när Sverige hamnar i fokus igen och 

nationalismen ersätter den tidigare av Axel Edvard berörda skandinavismen.  

Efter en kväll med festande och en stor konsumtion av svensk punsch så 

beskriver Axel Edvard sin syn på de preussiska officerarna så här:  

Officerarne, bleka och eländiga, spännande musklerna för att försöka 

synas duktiga, med kasken i ena handen, och i den andra en handduk, 

ramlade der om hvarandra och torkade ifrigt af de perlande 

svettdropparna från de långdragna anletena! Ja, det var en kostelig 

syn och der sparades ej heller utrop, förnärmande för vår svenske 

nektar! Dock den var ju så söt, så mild! Och hvarför så detta? De 

svenske syntes så oberörda? Aktningen för oss och vår nation växte 

ej så litet efter den dagen.59 

I slutet av memoaren förmedlas den här bilden och man kan konstatera att 

den avslutande bilden av de preussiska officerarna inte verkar varit positiv. 

Han skrev också uttryckligen hur hans aktning för Sverige växte. En tydlig 

nationalistiskt uttalande där Sverige som exempel fick avsluta memoaren och 

inte Danmark. Skandinavismen och nationalismen framstod som lika viktig 

 

57 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 19. Kap 2. memoar. (KRA). Stockholm. 
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för Axel Edvard. I och med nederlaget och hans tid i fångenskap så kom 

dock nationalismen att framstå som viktigare och man kan nästan ana en 

hemlängtan i Axel Edvards beskrivning. 

 

6.3 Vad för bild förmedlade Axel Edvard om sig själv och vilka 

krigsideal återspeglade han?  

Om lägret där de höll till beskrev han festlig stämning med öldrickande och 

sång. Han beskrev även hur de gjort den preussiske generalen Wrangel 

uppstoppad av halm som de bär runt på i lägret.60 Ett bra exempel på hur 

viktig gemenskapen var för Axel Edvard vilket gav intryck av att Axel 

Edvard sökte sig till krigsskådeplatsen för bland annat gemenskapens skull. 

Att få festa med sina danska bröder och på samma gång göra narr av en 

gemensam fiende gör att Axel Edvards beskrivning gav intryck av att han 

kände sig inkluderad och viktig. Dessa två egenskaper föreföll viktiga för 

Axel Edvard.  

Under en eldstrid beskrev Axel Edvard hur han räddade sin ”krigarära”. Det 

goda stridsresultatet beskrev han som begeistrande.61 Axel Edvard 

förmedlade ett ridderligt intryck här genom att ha skrivit om sin ”krigarära”. 

Intrycket är att Axel Edvard satte äran framför stridsresultatet som man från 

en strategisk synpunkt kan ana varit viktigare för Danmark. Fokus låg dock i 

krigaräran och slutsats dras om att det då tenderade viktigare eftersom det var 

den som han nämnde.     

När han beskrev hur han och flera andra mannar vaktar en bro vid Alssundet 

som han återger att preussarna ville över så beskrev han händelsen så här 

”Dock han vågade sig ej den gången ut på bron, om . . . . . af respekt för mig 
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och min lilla afdelning, eller af andra orsaker”.62 Här beskrev Axel Edvard 

sig och sina mannar som någon preussarna borde haft respekt för och han 

gjorde sig viktig i det här sammanhanget som menade att preussarna kan ha 

haft respekt för just honom som officer. Bilden Axel Edvard förmedlade om 

sig själv är att han var viktig eftersom preussarna besatt en respekt för honom 

samt att han talar om sig själv som ledare av en avdelning.  

När han återgav hur han i Danmark blir utrustad med dansk uniform och 

utrusning så skrev han hur hovskräddaren kände sig ”begeistrad” över att få 

utrusta en svensk officer. 63 Här återgav han en annan persons känsla, men 

anledningen till att minnet är återgivet ger en uppfattning om att Axel Edvard 

ville förmedla en bild av sig själv som viktig och önskad.   

Under ett återberättande av en skottlossning så skrev Axel Edvard hur han 

kände mod. Han resonerar själv ifall det handlade om att avståndet var så 

stort att ingen kula kunde nå honom, men poängterade då följande ”Men nej, 

jag var ej feg, bestämt ej, och jag brann af begär att få visa det snart, snart i 

nappatag med fienden!”.64 

Axel Edvard påpekar sitt eget upplevda minne av mod och skrev själv i 

resonerande form om det berodde på att risken att han träffades var liten. Han 

hävdade dock att ej så var fallet och upprepade att han inte var feg. Han 

återgav ett tydligt krigsideal: att längta till striden samtidigt som han 

förmedlade en bild av sig själv till sina barn. Bilden han förmedlade av sig 

själv var som orädd och modig. Det som också speglar sig är krigaräran i att 

inte vara rädd vilket kan ses som ett typiskt soldatideal. De ideal som syns är 

de som från ett mikroperspektiv kan komma att förklara soldatideal i hela 

svenska samhället och inte endast i Axel Edvards liv.  

 

62 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 2. memoar. (KRA). Stockholm. 
63 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 3. memoar. (KRA). Stockholm. 
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31 

 

När hans kamrater blev beskjutna återgav han att han inte uppskattade att inte 

vara där och att han längtade till strid.65 Axel Edvard beskrev sig själv som 

en man som besatt tydliga soldatideal i den här situationen. Han förmedlade 

en bild av sig själv som modig och stöttande för sina kamrater.  

När de marscherade och folk jublade och vinkade åt dem så beskrev Axel 

Edvard hur han höjde sin sabel och viftade varpå folk jublade. Han skrev då 

”Ja nu kändes det att man blefven riktig soldat, tyckte jag”.66 Här förmedlade 

han en bild som kan tolkas som att han kände en stolthet över 

uppmärksamheten över att ha varit soldat. Han förmedlade återigen en bild 

av sig själv som viktig och som en person som folk hyllade när han 

marscherade fram. Han förefaller också ha haft en tydlig romantiserad bild 

över soldatlivet. Det här skapar en tydlig bild av vad man under 1800-talet 

kan ha sett på krig och soldatlivet. Det ger en inblick i hur pass informerad 

man var och förklarar därför kanske fler svenska soldaters frivilliginsatser.  

Axel Edvard återberättade ett minne om ett granatanfall följande:  

att blixtsnabbt dyka ner i smörjan så snart posten ropade ”deck”! Jag 

gjorde som alla andra, men hade dock i början svårt att förlika mig 

med detta slag krigföring . . . icke motsvarade det de stora tankarne 

att få mäta sig med fienden, som jag drömt om; men den tiden ville 

väl komma!.67 

Det framstår som att Axel Edvard hade en annan bild av vad krigföring 

innebar än att behöva kasta sig i leran och ta skydd för granater. Axel Edvard 

målade upp en tydlig bild av sig som en person som ville vara med där det 

hände och verkligen visa vad han gick för. Han förmedlade också en bild av 

sig själv som modig, en person som inte vill kasta sig inför fienden. Det 

verkar som att Axel Edvard inte tyckte det var förenligt med hans krigarära 

att lägga sig ner på backen och ta skydd.  

 

65 Axel Edvard Westers arkiv. Volym 1. s. 5. memoar. (KRA). Stockholm. 
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När Axel Edvard återser en av sina landsmän beskriver han hur de 

tillsammans stämde upp till sång så här:  

Elda dessa krukor med en sång” hviskade han mig i örat, och rådet 

var godt. Sedan vi en liten stund sjungit ”Dansken skall sejre och 

fienden skall fly”, försvann med ens förstämningen, modet vexte och 

begeistringen återvände! O sångens underbara trollmedel! hur ofta 

försökte jag icke dig under krigets gång, och alltid med underbar 

verkan!.68 

Den kommande stämningen vid slagfältet beskrev Axel Edvard som liv och 

lust. Han motiverade sin sinnesstämning med de bedrifter de åstadkommit 

och att de under order hade kunnat övervinna allt. Denna beskrivna 

sinnesstämning försvann då inget mer skedde och nattens kyla trängde på.69 

Att han själv var uppriktig med att stämningen försvann med nattens kyla 

visar hur viktig gemenskapen var för Axel Edvard och att han hade en 

romantisk syn kring vad kringföring handlade om.   

Vid återberättandet av en lugn natt skrev Axel Edvard att så fort faran lagt 

sig så faller sömnen in och lägger sig som ”bly” över tankar och lemmar. 

Han förtydligade dock att han inte lät tröttheten ta över eftersom han hade 

många att ansvara för.70 Axel Edvard beskrev sig som en som ville ha fart 

omkring sig och vara i händelsernas centrum. Han beskrev sig även som 

mycket ansvarstagande och som en person som satte sina mannar framför sig 

själv.   

Han skrev att när han vid en order fick veta att han inte fick ta av sig 

stövlarna för natten att det kändes jobbigt, men skrev att han tog det 

soldatmässigt och sov sedan gott.71 Återigen beskrev Axel Edvard sig själv 

som en som besatt tydliga soldatideal.  
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Axel Edvard skrev att när han fick order att stå vid förpost att det ”klack” till 

i hjärtat och han beskrev följande känsla och sig själv så här ”Hur betydande 

jag kände mig”.72 Axel Edvard beskrev ännu en gång hur han kände sig 

viktig och förmedlade även en bild av sig själv som viktig eftersom han fick 

denna order och det ansvar som det förde med sig.   

Under en eldstrid så beskrev Axel Edvard hur han kände jublande känslor 

över att få vara med. Han påpekade det flertalet gånger. Han uttryckte sig 

följande ”och sent skall jag glömma det jublande känslor, som tumlade om 

hos mig, öfver att jag fått vara med, att, under 5 timmars oafbrutet eld-dop, få 

gifva tysken karbas!”.73  

Han poängterade på ett tydligt sätt att han var delaktig och satte sig i fokus 

när det gäller att slå tillbaka ”tysken”. Många eldstrider beskrivs inte i 

memoaren därför gav Axel Edvard intryck av att påpeka extra vid just det här 

tillfället. Han beskrev sig också som en med stridsvilja och mod som 

längtade efter att få hämnas.   

Ögonblicket innan Axel Edvard beskrev sitt tillfångatagande återberättade 

han hur han fick order att hålla ett område till siste man. Han beskrev sin 

reaktion följande: ”Ack hur hjertat bultade af stolthet och mod vid denna 

order!”.74 Här beskrev Axel Edvard sig som modig och stolt över ansvaret att 

få hålla denna position gentemot preussarna. Han beskrev ingen rädsla utan 

även här snarare en längtan till slagfältet.  

Om fångenskapen i Preussen i väntan på krigsrättegång så återberättade Axel 

Edvard hur han och hans två svenska kamrater lovade att dö modigt ifall de 

skulle komma att bli avrättade. Så här uttryckte han sig:  

högtidligt svuro hvarandra att dö modigt, som det anstod en Svensk 

krigare, för den händelse vårt öde skulle taga en sådan vändning. Så 
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som en sista nåd skulle vi utbedja oss att sjelfva få kommendera 

”fyr”.75 

Återigen gav Axel Edvard en bild av sig själv som modig och den här gången 

med motivationen att det är så det passar en svensk soldat. Det vill säga att i 

Axel Edvards värld så anstod det en svensk soldat att dö med mod. 

Memoaren är en efterhandskonstruktion och vi vet inte hur Axel Edvard 

kände just då. Det vi kan konstatera är att bilden Axel Edvard ville förmedla 

till sina barn är att han var modig och att han agerade utifrån hur en svensk 

”krigare” bör.  

På väg mot krigsrätten så skrev Axel Edvard hur han passerade en spishäll 

och tog upp en kolbit för att skriva på väggen. Han skrev hur syftet var att 

upplysa någon nyfiken om vilket öde han nu stod öga mot öga emot.76 

Återigen visade Axel Edvard en vilja i att ha påpekat att han var där och 

förmedla hur han påverkades.  

Han beskrev hur människor i Preussen var mycket nyfikna på honom och 

hans två kamrater. Om sig och sina kamrater uttryckte han sig följande 

”Utom att skaror af nyfikna trängdes vid de större stationerna för att se en 

skymt af dessa 3 svenska lejon”.77 

Att han beskrev sig själv och sina kamrater som lejon ger en bild av att han 

såg väldigt högt på sig själv. Associationer dras till Gustav II Adolf som 

kallats för ”lejonet från Norden”. Kanske var det en liknande koppling Axel 

Edvard drog när han precis som Gustav II Adolf var nere i Preussen. 

Intrycket är att Axel Edvard använde ännu starkare ord om sig själv i det här 

sammanhanget och skrev om sig själv i ännu högre person än tidigare.  

Om de preussiska officerarna skrev Axel Edvard följande: 
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Officerarne, bleka och eländiga, spännande musklerna för att försöka 

synas duktiga, med kasken i ena handen, och i den andra en handduk, 

ramlade der om hvarandra och torkade ifrigt af de perlande 

svettdropparna från de långdragna anletena! Ja, det var en kostelig 

syn och der sparades ej heller utrop, förnärmande för vår svenske 

nektar! Dock den var ju så söt, så mild! Och hvarför så detta? De 

svenske syntes så oberörda? Aktningen för oss och vår nation växte 

ej så litet efter den dagen.78 

Axel Edvard gav inte en tydlig beskrivning av sig själv här, men genom att 

beskriva dem preussiska officerarna på det sätt som han gjorde och sedan 

skriva att aktningen för b.la sig själv och den svenska nationen växte så 

förmedlas en tydlig bild av att Axel Edvard såg högt på sig själv och Sverige. 

Hans sista förmedlade åsikt om tyskarna beskriver också tydligt hur hans 

åsikt om tyskarna inte hade förändrats utan bilden han var detsamma.   

 

7 Sammanfattning 

Vilka motiv låg till grund för Axel Edvards deltagande i kriget?  

De olika motiv som låg till grund för Axel Edvards deltagande i kriget 

framställs på olika sätt under olika etapper i memoaren. Motivet för 

deltagandet i kriget handlar då till stor del om att hjälpa ett brödrafolk 

försvara sitt land gentemot en gemensam fiende. Danskarna benämns som 

bröder och Axel Edvard förklarade tydligt sina känslor gentemot dem. Han 

hade en tydligt skandinavistisk bild på Schleswig som en del av Danmark. 

Axel Edvard tydliggjorde också att kungens åsikt och ord som eldande vilket 

kan ses som ett starkt motiv eftersom kungen var en person med hög 

auktoritet som man från Axel Edvards håll kan ha upplevt eldande att dela 

åsikter med. Axel Edvard framställde också ett känslomässigt band som 

motiv för att åka ner. Det är med starka känslor gentemot det danska 
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brödrafolket som han erbjuder dem sin hand. De känslor Axel Edvard 

påvisade styrker dock skandinavismen som främsta motiv och hänger ihop 

med den politiska och territoriella uppfattningen Axel Edvard förmedlade. 

De känslomässiga motiv som han beskrev verkar varit av ett mer personligt 

motiv som var mer i stil av att hjälpa sin broder, men med skandinavismen 

som grund för brödraskapstanken. Axel Edvard förmedlade också ett 

hämndmotiv gentemot preussarna vilka han målar upp som förövare som han 

längtade på att få trycka till.  

 

 

På vilket sätt syns skandinavismen och nationalismen i 

memoaren?  

I memoaren sker ett skifte från skandinavism till en mer nationalistisk ton. I 

början är skandinavismen som ideologi dominerande, men under tiden i 

fångenskap ersätts den istället av nationalism. Brödraskapstanken syntes 

tidigt i memoaren och är ett uttryck för skandinavismen. Den uttryckta 

tanken att Schleswig ingår i Danmark och således i Skandinavien 

tydliggjorde Axel Edvard. Skandinavismen nämns som begrepp jämte 

fosterlandskänsla och man förstår då att skandinavismen är en av orsakerna 

till Axel Edvards deltagande i kriget på Danmarks sida. Han beskrev vid 

upprepade tillfällen hur hans ögon tårades när han betänkte den danska 

fosterlandskänslan vilket gav ett intryck av att Axel Edvard kände med 

danskarna som om de vore av hans folk. Han gjorde ingen tydlig skillnad 

mellan Danmark och Sverige och återberättade som om de båda låg honom 

lika varmt om hjärtat, han skrev också om sig själv som en landsman i 

förhållande till danskarna. Under återberättandet om tiden i fångenskap 

uttryckte Axel Edvard tankar som kan tolkas som en hemlängtan i vad Axel 

Edvard skrev benämnde som hemland och tonen övergick till en tydligt 
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nationalistisk. Här beskrevs det mer om Sverige och han talar mer om 

danskar och svenskar än om bröder och landsmän. Han gav ett tydligt intryck 

av att ha vilja poängterat att här var han som svensk krigsfånge i Preussen 

snarare än som dansk landsman. Det övergripande intrycket är att han tyckte 

synd om danskarna som förlorat Schleswig, medan han själv snarare förlorat 

sitt krig. Kopplingen mellan danskar och Axel Edvard själv fortsatte dock att 

förefalla tydligt i memoaren eftersom han tog upp flera exempel då danskar 

uttryckt sin tacksamhet gentemot honom. Fokus flyttas ännu mer till 

nationalism när Axel Edvard uttryckte åsikter om svenska krigsideal och 

talade om sig och sina kamrater som ”svenska lejon”. Skandinavismen 

framställs däremot tydligt när Axel Edvard återberättar från sin 

krigsrättegång hur anledningen till hans ställningstagande i kriget baseras på 

Sveriges gemensamma historia och frändskap med Danmark.  

 

Vad för bild förmedlade Axel Edvard om sig själv och vilka 

krigsideal återspeglade han? 

Han framstår som en mycket känslomässig man som gör detta för att på eget 

bevåg hjälpa till. Han gav dock en bild av att ha sett upp till kungen eftersom 

han beskrev dennes ord som mycket viktiga och motiverande. Han målade 

även upp sig själv och sina vapenbröder som några preussarna borde ha 

fruktat.  

Han presenterade ofta hur väl mottagen och hyllad han blev av den danska 

befolkningen och poängterade att danskarna blev hedrade av att träffa honom 

som frivillig svensk soldat. Han förefaller ha varit en krigsromantiker och 

presenterar ofta en bild av hur krigföring bör gå till och förenar det med olika 

soldatideal som bland annat mod. Axel Edvard gav sken av att framställa sig 

som viktig för danskarna. Ofta beskrev han sig själv som modig och ivrig att 

visa vad han gick för i stridssituationer. Han beskrev även sig själv som en 
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person som besatt ridderliga ideal som inte ville vara utan strid om hans 

kamrater var i en. Han beskrev hur han alltid ville hjälpa till. När det inte 

blev så som han tänkt återberättade Axel Edvard hur han upplevde en känsla 

av missnöjdhet. Han ville inte gömma sig för granater utan möta fienden 

ansikte mot ansikte.  Hans uttryck att vilja vara med när det händer verkar 

höra ihop med soldatidealen som han presenterar att man ska vara modig och 

möta fienden i närkamp.  

Axel Edvard tenderade dock att beskriva festligheter och gemenskapen 

varmare vilket visar på att han var en gemenskapshetssökare och romantiker. 

Han gav också en bild av att ha varit en spänningssökare och lyste upp i sin 

beskrivning av strider vilka han beskrev som uppjagande. Axel Edvard 

beskrev sig också som ansvarstagande över sina mannar och förmedlade ett 

tydligt omsorgsideal. Ansvar och att känna sig betydelsefull var tydliga 

mönster i Axel Edvards memoar. Under sin tid i fångenskap i Preussen 

beskrev Axel Edvard sig själv utifrån de han uppfattade som svenska 

krigsideal nämligen att dö modig. Han förmedlade en bild av sig själv som en 

modig man som visade upp tydliga soldatideal. Han höll Sverige högt och 

ville gärna påpeka att han var där och att han var viktig.  

 

8 Slutdiskussion  

I den här uppsatsen har Axel Edvard Wester frivillig i dansk-tyska kriget 

memoar från 1896 analyserats. Syftet har varit genom att genom Axel 

Edvards memoar få reda på hans motiv, inställning till skandinavismen och 

nationalismen, samt hur denna man beskrev sig själv som svensk och 

frivillig. Det var med politiska, geografiska och personliga motiv som Axel 

Edvards ställde upp på Danmarks sida i dansk-tyska kriget 1864. 

Frågeställningarna som har besvarats har varit följande Vilka motiv låg till 
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grund för Axel Edvards deltagande i kriget, På vilket sätt synliggjorde Axel 

Edvard Skandinavismen och nationalismen i memoaren? samt Vad 

förmedlade han för bild av sig själv som svensk, militär och frivillig? 

Analysen har skett i utefter dessa frågeställningar.  

Tidigare forskning som granskar skandinavismen som motiv för svenska 

frivilliginsatser styrks av Axel Edvards beskrivning av rättegången i 

Preussen. Lars Ericssons menade att en av skandinavismens kännetecken är 

tanken om att de nordiska länderna delar århundraden av historia och 

frändskap. Under sin krigsrättegång så motiverade Axel Edvard sitt 

deltagande på Danmarks sida med motivationen att de delade århundraden av 

frändskap. Från ett mikrohistoriskt perspektiv betyder det att Axel Edvards 

beskrivning av skandinavismen i rättegången ger en bild av hur svenska 

officerare och frivilliga såg på skandinavismen under 1800-talet.  

Krigsidealen som Axel Edvard förmedlade stämmer mycket bra överens med 

resultaten i Hugo Nordlands av handling Sensibilitet och emotionella 

strategier bland svenska officerare 1788-1824. Hugo Nordland pekar på 

tydliga omsorgsideal som tydliga kännetecken för de svenska officerarna. En 

officer skulle ha en roll som fadersgestalt, ansvara för och ta hand om sina 

mannar.79 På samma sätt uttryckte sig Axel Edvard i memoaren vilket från 

ett mikrohistoriskt perspektiv stärker tesen om omsorgsidealen som 

officerare under 1800-talet besatt.  

Axel Edvard beskrev sig själv som väldigt modig och framstår som en 

krigsromantiker som hela tiden ville vara med när det händer. Han beskrev 

sig aldrig som rädd i memoaren utan påpekade endast sitt mod. Axel Edvards 

beskrivning kan ha en tydlig tendens att vilja ha förskönat verkligheten 

eftersom memoaren var tillägnad hans barn och närmaste. I Carl Olssons 

 

79 Nordland, Hugo. Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska 

officerare 1788-1814. s. 239-243 Lunds universitet, 2015. 
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uppsats Röda byxor och vatten till knäna så utgör en svensk soldats dagbok 

från första världskriget underlag för en studie om hur denne man såg på 

kriget och vilka mentaliteter han visade. Enligt Carl Olsson så visade 

dagboken att hur soldaten framstod inför sin familj och närmaste som väldigt 

viktig. Han ville göra sin familj stolt över hans bedrifter och inte äventyra sin 

ära.80 På liknande sätt kan vi ana att Axel Edvard resonerade och inte ville 

beskriva sig som rädd eller osäker på sin sak i olika lägen. Eftersom vi vet till 

vilka hans memoar var tillägnad så stärks den misstanken ytterligare.  

Den här uppsatsen hjälper till att förklara olika mentaliteter i 1800-tal 

Sveriges militära kretsar. Med Axel Edvards memoar som grund förstår vi 

med vilka motiv som svenskar sökte sig till krig och vilka förväntningar man 

hade på det. Den förtydligar också övergången från skandinavism till 

nationalism och ger en inblick i hur dessa två skiljer sig åt i uttryck. Den 

skapar också en bild av mänskliga relationer och i det här fallet relationer 

svenskar, danskar och tyskar emellan. Med resultatet från uppsatsen så kan 

man också lättare förstå senare svenska militära aktioner och frivilliginsatser.  

Vad kan Axel Edvards memoar säga oss om en svensk frivillig soldats motiv 

under 1800-talet? Det som hans memoar gör är att den hjälper oss att förstå 

motiv som kan ha varit under skandinavismen. De specifika motiv som Axel 

Edvard förmedlade ger oss en bild av att brödraskapstanken var viktig och att 

man hade en känslomässig koppling det svenska och danska folket emellan. 

Vad den inte kan säga oss är om det var det dominerande motivet och 

anledningen till att frivilliga sökte sig till kriget. Axel Edvard gav också sken 

av att ha varit en spänningssökare och många andra svenska soldater kan ha 

delat samma egenskap.  

 

80 Olsson, Carl. Röda byxor och vatten till knäna: En fallstudie i Sven Bloms upplevelse av 

det första världskriget. Kandidatexamen, s. 41–43. Linnéuniversitetet, 2017. 
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Från ett mikrohistoriskt perspektiv så ger bidrar undersökningen med en 

utvecklad förståelse för de soldatideal som dominerade bland officerare i 

Sverige under tiden. De mod som Axel Edvard beskrev sig ha haft ger oss en 

bild av hur man kan ha vilja framstå för sin familj, men kan inte ge oss en 

korrekt bild på hur modig Axel Edvard eller andra svenska officerare faktiskt 

var i händelsernas centrum eftersom det finns en tendens att vilja ha framstått 

på ett visst sätt inför sin familj. 

Det åsikter som Axel Edvard gav uttryck skapar en tydlig uppfattning om hur 

svenska officerare såg på Danmark och danskar. Trots att historien mellan 

Sverige och Danmark inte alltid handlat om frändskap utan även om krig så 

betraktades danskarna som bröder. På så sätt förklarar Axel Edvards memoar 

en större historisk händelse eller mentalitet vilket är målet med en 

mikrohistorisk studie.  

9 Didaktisk reflektion 

Materialet i denna uppsats går att använda i olika undervisningssituationer 

om källkritik. Eftersom memoaren är en efterhandskonstruktion så erbjuder 

den många möjligheter till att granskas och diskuteras. I kursplanen för 

historia 1b i gymnasieskolan står det att ”Kritisk granskning, tolkning och 

användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån 

källkritiska kriterier och metoder”.81 

Det valda materialet ger en bild av en tidsanda, men sätter också prov på att 

granska trovärdigheten. Olika aspekter kan kopplas och diskuteras till 

materialet vilket möjliggör olika källkritiska övningar.  

För att förstå syftet bakom en text eller hur den ter sig gör att förmågan att 

granska den sätts på prov. Eleverna skulle få ta del av memoaren få ta del i 

hur Axel Edvard uttryckte sig och vilka den var tillägnad till. En bakgrund 

 

81 Skolverket.se , Centralt innehåll och kunskapskrav Historia 1B.  
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till konflikten skulle behöva presenteras likaså. En uppgift skulle där efter 

bestå i att lyfta fram källkritiska aspekter i trovärdigheten och tendensen i 

memoaren. Materialet är användbart för att utveckla elevernas kunskap i att 

granska den och utvärdera trovärdigheten i den. Tolka den för att förstå dess 

syfte hjälper också eleverna att förstå hur olika texter kan användas för att 

tjäna olika syften. Memoaren är också ett bra exempel på ett material som 

bör användas för att utbildning inom källkritik i historia eftersom det med 

stor sannolikhet är ett källmaterial som eleverna är ovana att se och sätter 

därför eleverna i en annorlunda situation än vad de är vana vid och kan på så 

sätt bidra till en bredare syn kring hur källkritik kan användas.  

Memoaren är tillräckligt fyllig för att på olika sätt erbjuda eleverna möjlighet 

att nå betyget E för vilket följande krävs:  

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial 

för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla 

reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från 

något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess 

betydelse för tolkningen.82 

Det kan upplevas svårt att förstå relevansen i den här typen av källa kopplad 

till nutid, men relevansen ligger i att utgå från den här som exempel för att 

förstå hur människor skapar olika källor och för vilka syften.  

 

 

 

 

 

 

82 Skolverket.se, Centralt innehåll och kunskapskrav Historia 1b.  
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