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Einar Eklöf.i Tyskland efter krigsslutet.  Foto: Sandby-Gårdby hembygdsförening Nils de Maré.i persisk uniform i Teheran 1911.  Foto: Riksarkivet

Sven, Nils och Einar blev    frivilliga soldater i kriget
Sven Blom ville 
inte sitta med  
armarna i kors
När kriget bröt ut 1914 fanns en svensk 
på första parkett i den europeiska het-
luften. Sven Blom, bördig från Norrkö-
ping och långliggare vid Uppsala uni-
versitet, bodde sedan början av 1910- 
talet i Paris. Han ingick i den svenska  
kolonin där teatermannen Rolf de Maré 
och konstnären Nils von Dardel var  
några av de mer bemärkta profilerna. 

Hit hade han lockats av sitt intresse 
för såväl det franska språket som köket. 
Ambitionen var att försörja sig som för-
fattare men det gick trögt med skrivan-
det. Nu hade han å andra sidan inget 
behov av egen försörjning då pengar-
na från fadern Frans Blom, grosshand-
lare och en av Norrköpings rikaste män, 
räckte och blev över. 

Men den annalkande katastrofen på 
kontinenten fick den tidigare politiskt 
ointresserade östgöten att ta ställning 
för Frankrikes sak och en vilja att själv 

göra skillnad växte sig stark. I ett brev till 
sin far skrev han i augusti 1914 att ”när 
man ser hur krigsbudet mottagits här 
– denna enade glödande patriotism – 
så grips man med. Och jag vill säga er 
hemma att jag på det allvarligaste fun-
derar på att gå ut som frivillig. Det vore 
en skam att sitta här med armarna i kors 
och bara se på”. 

Han gjorde också slag i saken och da-
gen efter skrev han in sig i en frikår knu-
ten till Främlingslegionen i förhopp-
ning om att omgående få komma till 
fronten. Men verkligheten visade sig bli 
en annan. Rekryterna fick genomgå en 
omfattande övningsperiod, något som 
förvandlade den tämligen korpulente 
Blom till en betydligt smärtare upplaga. 

Vid fronten blev nu Sven Bloms tid inte 
särskilt lång, en förfrysningsskada i 
skyttegravarna utanför Craonne ledde 
till en längre konvalescens i Orelans. I 
sjuksängen påbörjade han dock en in-
sats som kom att bli nog så viktig för 
andra svenskar på fransk sida kriget ut. 

Med hjälp av ett ivrigt brevskrivan-
de skapade han ett stort kontaktnät 
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Om kriget 

Första världskriget bröt ut 28 juli 1914 och 
varade till 11 november 1918. 
100-årsminnet uppmärksammas på olika vis 
under året. Landsarkivet i Vadstena visar från i 
dag 31 maj utställningen ”1914” som berättar mer 
om de tre svenska soldaterna i artikeln.
Framförallt visar utställningen vad arkiven kan 
berätta om hur kriget märktes av här hemma i 
form av mobilisering, kristid, saknade sjömän, 
ransonering, vapenexport och ökad kontroll av 
utländska medborgare med mera. 

och förmedlade nyheter från hemlan-
det och ibland också pengar eller an-
dra gåvor. 

Efter Sven Blom (som avled i Paris 1931) 
finns ett stort antal brev som omväxlan-
de berättar om umbäranden vid fron-
ten, tacksamhet över hälsningar och 
önskemål om hjälp. 

Exempelvis skriver Helmer Järnström 
om slitet med att gräva nya ställningar 
under tyskt bombardemang och frå-
gar: ”Kan herr Blom sända oss en kort-
lek. Icke en fransk utan en med 52 kort. 
Vi ville så gärna få oss ett parti priffe  
eller något annat”. 

I breven från främlingslegionären 
Olof Edman berättas om stridsgasens 
ohyggliga konsekvenser, nattliga expe-
ditioner mot de tyska linjerna och hur 
nära det var att han kunde blivit kvar 
där, intrasslad i tysk taggtråd. Brevet 
från mars 1918, skrivet i glad ton efter 
en permission i Paris läser man med 
särskilt vemod i vetskapen om att det 
blev Edmans sista. ”Stupad den 30 maj 
vid Soissons” noterar Sven Blom i sina 
anteckningar.

Nils de Maré –  
flygspanaren som  
fick järnkorset
I Sverige dominerade sympatierna 
för Tyskland i den växande konflikten 
på kontinenten. Inte minst fanns det 
många tongivande röster i debatten 
som propagerade för att Sverige skulle 
ge öppet stöd till sitt broderfolk. Ett 70-
tal svenskar, till övervägande del office-
rare, valde att sluta upp som frivilliga i 
den tyska armen. 

En av dem var Nils de Maré (kusin 
med teatermannen Rolf här ovan) bör-
dig från Västra Ed i Kalmar län och upp-
vuxen i Eksjö där hans far var chef för re-
gementet. Nils valde att gå i sin pappas 
fotspår och nådde löjtnants grad 1911. 

Den unge Smålandshusaren besluta-
de dock omgående att han ville pröva 
lyckan i Persien där Sverige som neu-
tralt land just fått i uppdrag att bygga 
upp landets säkerhetsstyrkor (gendar-
meriet). Kanske upplevde han möjlig-
heterna att få pröva sina militära fär-

digheter i praktiken som små på hem-
maplan? 

Med hjälp av persiska soldater skul-
le de svenska officerarna se till att kara-
vanerna på de persiska handelsvägarna 
kunde röra sig ostörda av rövare. ”Han 
berättade gärna om sina äventyr i ök-
nen”, minns hans dotter Ingrid.  

I Persien träffade han officerskolle-
gor från andra europeiska länder och 
när uppdraget gick mot sitt slut valde 
han att tillsammans med tyska kollegor 
att ta tjänst i den preussiska armén 1915 
och blev sedan kvar där fram till krigs-
slutet. Mycket om hans tid i kriget är 
okänt för eftervärlden, det talades inte 
mycket om det i familjen och i de tys-
ka arkiven från tiden finns stora luckor  
efter bombningarna av Tyskland i slutet 
av nästkommande krig. 

Första världskriget betydde det stora ge-
nombrottet för nya och industriellt till-
verkade krigsinnovationer som ubåtar, 
stridsvagnar och flyg. Det vi vet är att de 
Maré utmärkte sig inom en av dessa ny-
modigheter. Som flygspanare kartlade 
han bland annat fiendens ställningar i 

Flandern mot slutet av kriget och fick 
det preussiska järnkorset för sina insat-
ser. Kanske fanns de Maré med i någon 
av de luftstrider som en annan svensk, 
Einar Eklöf, beskriver som ett spännan-
de skådespel, väsensskilt från den verk-
lighet som mötte honom och de andra 
som upplevde kriget från skyttegraven. 

 

Einar Eklöf  
fick försörjning  
i USA:s armé
Vägen till kriget för den unge ölands-
drängen Einar Eklöf såg annorlunda 
ut. Som 19-åring följde han sin far och 
bror i spåren och lämnade Sverige för 
ett bättre liv i USA. Men tiderna i Nord-
amerika visade sig efter några år inte 
vara så goda som han hade hoppats. Ar-
betstillfällena i skogsindustrin började 
sina och utan försörjning gick han in på 
ett värvningskontor i Seattle 1916. 

Som inskriven i armén var man i alla 
fall garanterad mat, kläder och en dol-

lar om dagen. Han kom att bli en av  
flera tusen svenskättade som stred på 
amerikansk sida i kriget. USA gick in i 
kriget 1917 och i december detta år skep-
pades infanteristen Einar över till Frank-
rike som en del av expeditionsstyrkor-
nas 2:a division. 

”Vi var unga och optimistiska och 
helt övertygade om att vi skulle vinna 
kriget” berättar Einar när han intervjuas 
av journalisten Anders Johansson i slu-
tet av 1970-talet. Till en början bestod 
uppgifterna mest i exercis och barack-
bygge men ganska snart fick han och re-
gementskamraterna fylla luckorna vid 
fronten. 

Från de franska veteranerna fick man 
lära sig att lät man tysken vara ifred så 
fick man själv vara i fred. Men att se fien-
den i godan ro hänga tvätt på taggtrå-
den blev för mycket för de unga ame-
rikanerna som började skjuta med på-
följd att man ständigt fick huka sig i löp-
graven för att undvika skott från den 
tyska sidan. 

När Tyskland gjorde sin sista offensiv 
mot Paris ingick Einar i de försvarande 

trupperna vid Chateau Thierry. Halva 
hans division utplånades på tre veckor. 
Kriget blev snabbt vardag men rädslan 
fanns där självklart hela tiden. ”Räddast 
var jag när vi låg och väntade på noll-
tiden för att gå over the top, upp över 
bröstvärnet. Man visste när det skulle 
ske för då började vårt artilleri brassa 
på vid midnatt”. 

I juni fick han personligen erfara en av 
krigets många nya fasor: senapsgasen. 
Blind och med stora frätskador hamna-
de han på ett fältsjukhus i Bordeaux där 
man lyckades rädda hans ögon. Men kri-
get var inte slut för Einars del. Snart var 
han tillbaka i skyttegraven och del i en 
allt mer intensiv offensiv österut hös-
ten 1918 ända tills ordern om eld upp-
hör verkställdes den 11/11 kl 11. 

Efter att ha ingått i ockupationstrup-
perna i Tyskland i väntan på fredsavta-
let återvände Einar några år senare från 
USA till Öland där han blev kvar till sin 
död 1982.

Andreas Wallgård
Artikelförfattaren är arkivarie på Landsarkivet i  

Vadstena. Kontakt: andreas.wallgard@riksarkivet.se

Sven Blom.(i mitten) tillsammans med svenska legionärer 1914.  Foto: Uppsala universitetsbiblioteket

I sommar är det 100 år sedan Första världskriget 
bröt ut. Ett blodigt fyraårigt inferno som Sverige 
och övriga Skandinavien stod utanför.  
   Men en och annan svensk kom ändå att delta 
som stridande. Orsakerna och på vilken sida de 
stred skiftade.  
   Här berättar vi om tre svenska soldaters öden.  
En av dem kommer från Östergötland.

Första världskriget. Bilden till vänster visar slaget vid Verdun och en fransk soldats grav som markerats 
med ett gevär och en soldathjälm. Till höger tysk flygspaning över Flandern 1917 (Bundesarchiv).

Sven Blom blev Sven lom 
Svensk press rapporterade då och då om svensk-
ar i kriget. Inte sällan var det just Sven Blom som 
rapporterade från den franska horisonten. Det 
sågs inte med blida ögon av alla.
Journalisten, vänstermannen och pacifisten Ture 
Nerman som kände till Blom från uppväxten i 
Norrköping skrev en mycket elak vers om saken 
där han beskriver en Sven Lom från Linköping 
som aldrig just lyckats med något men tack vare 
två förfrusna fötter i en skyttegrav blev mannen 
för dagen. 
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