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Förord 

Professor Kent Zetterberg, FHS/ISS/MHA,  
ledare för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget

Genom försvarsbesluten 2000 och 2004 har det svenska försvaret fått en helt 
ändrad inriktning än den som gällde under det kalla kriget. En övergång har 
skett från det stora invasionsförsvaret, som var ett mobiliserat massförsvar på 
värnpliktens grund, till ett litet, internationellt inriktat insatsförsvar. (Sveri-
ge ansvarar för den nordiska stridsgruppen med hög beredskap inom EU år 
2008.) Därmed har en epok i den svenska militärhistorien avslutats. Sverige 
framstod som en regional militär stormakt under en god bit av det kalla kriget, 
vilket bidrog till att säkra freden. 

Snabbt försvinner nu spåren efter mycket av det som utgjorde det svenska 
försvarets kärna under efterkrigstiden. Mot den bakgrunden är det angeläget 
att snarast dokumentera och genomföra forskning kring det svenska invasi-
onsförsvaret – det starka neutralitetsförsvaret – sådant det var uppbyggt under 
denna tid.

Den vetenskapliga forskningen om det svenska försvaret under det kalla 
kriget är ännu till stora delar ett vitt fält och försummat. Forskningen kring 
en rad angränsande områden, främst Sveriges politiska historia och tidsandan 
under det kalla kriget, har däremot varit omfattande. 

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett samarbets-
projekt mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl. Krigsvetenskapsakademien 
(KKrVA) och Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS). Syftet är att göra en 
samlad kunskapsinventering och forskningsinsats rörande försvarets utveckling 
under det kalla kriget.

FOKK kan på idéplanet bidra till dagens diskussioner och till jämförelser 
över tid om försvarets utveckling. Inte minst intressant är mellan mål, sken 
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och verklighet över tid. Kopplingen till utvecklingen av ämnet krigsvetenskap 
vid FHS är naturligt eftersom projektet kommer att belysa hur den svenska 
försvarsdoktrinen utvecklades och förändrades, alternativt förblev oberörd, 
av utvecklingen på olika plan i vårt eget land och i omvärlden. Detta gällde 
doktrinförändringar på såväl militärstrategisk som operativ och taktisk nivå. 
Så länge begrepp som ”anpassning” och ”återtagning” används i den svenska 
försvarsplaneringen, torde det finnas anledning att dokumentera till vad åter-
tagningen syftar. Även de nya begreppen insatsförsvar och NBF kan problema-
tiseras mot denna bakgrund. Det kan betraktas som ett kapitalslöseri att inte 
tillvarata kunskapen på detta område i tid, analysera den kritiskt och reflektera 
över framtidens behov. Resultatet från FOKK-projektet kommer även att tjäna 
som stöd för undervisningen vid Försvarsmaktens skolor. 

!omas Roths initierade och eleganta översikt och essä om den svenska 
krigsmakten och dess utveckling under det kalla kriget fyller en viktig funktion 
inom projektet FOKK. Den ger först den militärpolitiska och strategiska bak-
grunden och utvecklingen samt tar upp krigsplanläggningen i stort. Därmed får 
läsaren det stora sammanhanget klart för sig vilket ger en insikt om de kraftfält 
och parametrar Sveriges försvar och säkerhet formades kring. Därefter behand-
las utvecklingen av de tre försvarsgrenarnas förband. Det är en översikt av bestå-
ende värde som avslutas med reflexioner kring frågan om försvarets beredskap 
och förbandens tillgänglighet, vilket problematiserar för vidare forskning. 

Jag är övertygad om att många läsare kommer att känna igen sig i denna 
studie om det svenska försvaret under det kalla kriget. Det är ingen okänd 
mark vi beträder och den ligger i det nära förflutna. Minnet bleknar fort – och 
ändå var invasionsförsvaret under det kalla kriget Sveriges största försvarsinsats 
under vår långa fredsepok från 1815, ja sannolikt sedan stormaktstiden.

Läs och begrunda – detta var en gång den stora svenska försvarsmakten, 
arvet från det andra världskrigets krigsmakt.
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Författarens förord

Thomas Roth, 1:e intendent vid Statens försvarshistoriska museer

Syftet med denna skrift var från början att översiktligt försöka beskriva forsk-
ningsläget rörande det svenska försvaret under det kalla kriget i fråga om de 
grundläggande operativa och taktiska koncepten, detta som ett komplement 
till andra skrifter inom projektets ram. Detta syfte kan väl sägas ha uppnåtts, 
men under arbetets gång utvecklades skriften även till en relativt detaljerade 
beskrivningar om de viktigaste krigsförbandens utveckling och olika problem-
ställningar i samband med denna utveckling. Avgränsningen i tid utgörs i hu-
vudsak av försvarsbesluten 1948 och Berlinmurens fall 1989, men eftersom 
mycket av den svenska försvarsstrukturen vilade på den krigsorganisation som 
byggts upp under beredskapstiden, eller på erfarenheterna av denna period, 
behandlas även tiden före 1948. Källmaterialet utgörs alltså framför allt av lit-
teratur utgiven under de senaste tio åren.

Det har under senare år ur många olika aspekter bedrivits en relativt om-
fattande forskning om svensk säkerhets- och försvarspolitik under efterkrigs-
tiden. Exempel på detta är t.ex. de avhandlingar som lagts fram av forskare 
med anknytning till FHS och projektet ”Sverige Under Kalla Kriget” (SUKK) 
som bedrivs vid Göteborgs universitet. Bland de områden som fått särskild 
uppmärksamhet hör framför allt underrättelse- och säkerhetstjänstens verk-
samhet vars olika delar blivit föremål för ett antal o!entliga utredningar och 
forskningsprogram. Den svenska säkerhetspolitiken har under den senaste låt 
säga femton åren i ganska stor omfattning också behandlats i litteratur, tidskrif-
ter och dagspress. Memoarer och biografier av och om politiker och militärer 
har även bidragit till att kasta visst ljus över utvecklingen. Detta material har 
dock bara i undantagsfall berört den operativa militära krigsplanläggningen, 
dessutom ofta på ett sådant sätt att uppgifternas relevans för de operativa och 
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taktiska koncepten har varit mycket svåra att utläsa, även för de läsare som till 
äventyrs varit insatta i dessa frågor.

Ett särskilt kapitel är den mångfald regementshistoriker och övriga militära 
minnesböcker som översvämmat marknaden under de senaste tio åren. Dessa 
ibland mycket ambitiösa bokverk berör oftast bara undantagsvis frågor om de 
stora utvecklingslinjerna, mycket beroende på att det som haft att göra med 
regementenas, flottiljernas och övriga enheters raison d’être har varit hemlig-
stämplat, men också p.g.a. att framställningarna ofta har varit koncentrerade 
på den dagliga verksamheten innanför kaserngrindarna. Det är sällan som ved-
erbörande författare ställt sig frågan om vad som var själva grunden till förban-
dets existens, nämligen uppgiften att slå ihjäl en eventuell angripare. Man har 
i allt för hög utsträckning hellre sysslat med skytteföreningens eller de lokala 
fackliga organisationernas utveckling. Det finns dock flera riktigt bra skrifter 
som utgör undantag från denna regel. Därmed inte sagt att beskrivningarna 
över ett förbands dagliga liv inte också kan vara av intresse. Inom denna lit-
teratur är det dock särskilt svårt att få grepp om Marinens och Flygvapnets 
krigsförbandsutveckling, för att nu inte nämna sådana ämnen som taktik- och 
doktrinutveckling. 

Att jag valt att använda begreppet Krigsmakten i titeln till denna essä har 
dels att göra med att detta begrepp var det o!ciella fram till och med 1974, 
men också för att undanstryka det ovan sagda, nämligen att det var kriget som 
man förberedde sig på, trots att arbetet med den fredsmässiga verksamheten 
ofta tycks ha överskuggat detta faktum. Man kan i detta sammanhang även 
ställa sig frågan i vilken utsträckning som ansvariga politiker i sin dagliga gär-
ning verkligen insåg detta. Det vanliga var nog att man uppfattade det militära 
försvaret som en renodlad utbildningsorganisation.*

Vad gäller skriftens utformning är notapparaten relativt begränsad, men 
torde ändå vara tillräcklig i sammanhanget. Jag är vidare medveten om att 
framställningen på vissa ställen haltar något, genom t.ex. att arméförbandens 
utveckling ägnas större intresse än fartygsförbandens och att beskrivningen 
av kustartilleriets utveckling är relativt kort. Även vissa av arméns truppslag 
har blivit styvmoderligt behandlade, främst luftvärnet. Detta har både med 
tillgången på källmaterial och med utrymmet att göra. Mobiliseringssystemet 
ägnas en hel del uppmärksamhet men även i detta fall är det främst arméför-
hållanden som beskrivs och det är därför viktigt att komma ihåg att systemet 
var gemensamt för hela krigsmakten. Även här har tillgången på öppna källor 
varit styrande. Vidare är användningen av de i militära sammanhang så ymnigt 
förekommande förkortningarna inte alltid helt stringent. Men vissa krav kan 
man väl å andra sidan få ställa på läsaren. Jag är också medveten om att en del 

* Se t.ex. G. Blom och P. Rudberg, Vår beredskap – var den god?, Militärlitteraturföreningen nr 
80, Stockholm 1996, s. 57 f.
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Se t.ex. G. Blom och P. Rudberg, Vår beredskap — var den god?, Militärlitteraturföreningen nr
80, Stockholm 1996, s. 57 f.
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upprepningar förekommer och att detaljerna om t.ex. krigsförbandsorganisa-
tion och mobiliseringsförråd ibland kan tyckas onödigt många. Men det är de 
inte. 

Avgränsningarna gör också att varken civilförsvaret eller de frivilliga för-
svarsorganisationerna behandlas i någon nämnvärd utsträckning. Man bör allt-
så ha i minnet vilken betydande roll dessa spelade och hur många människor 
som berördes av dessa verksamheter. 

En annan brasklapp är att alla skrifterna i FOKK-serien inte är utkomna 
när detta skrivs. Jag har alltså inte kunna tillgodogöra mig all information som 
det projektet avkastat.

Jag vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till professor Kent Zetterberg 
FHS för all uppmuntran samt till överstelöjtnant Bengt Wallerfelt och till 1:e 
försvarsantikvarie Christian Braunstein för all hjälp och för granskning av ma-
nuskriptet samt till överste 1. gr Ragnar Söderberg för viktiga upplysningar. 
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1. Inledning

Innan jag går vidare anser jag det vara lämpligt att som inledning redovisa 
några subjektiva och allmänna reflektioner över den aktuella perioden. Följan-
de punkter har karaktären av en introduktion. Kapitlet bygger på en uppsatts 
författat av f.d. generaldirektören Nils Gyldén i samband med Statens försvars-
historiska museers utredning rörande försvarets kulturarv 2004, men är delvis 
kompletterad av mig. 

Miljö och hotbild

Ideologiska motsättningar kan sällan skiljas från mera banala nationella och 
ekonomiska dylika. Ändå har det hävdats att huvuddelen av 1900-talet prägla-
des av en mer djupgående ideologisk konfrontation än de flesta andra tidigare 
epoker i historien. De från 1920-talet framväxande dominerande ideologierna 
hade globala frälsningsambitioner, det nazistiska Tyskland därtill en uttalad ex-
pansionsvilja i det europeiska området. Skiljelinjen i förhållande till demokra-
tierna Storbritannien och Frankrike var tydlig, västmakternas politik däremot 
inledningsvis föga beslutsam. Sverige och många andra mindre stater i Europa 
befann sig entydigt i det demokratiska lägret, vissa andra småstater intog däre-
mot en slags mellanställning. 

Från mitten av 1930-talet blev föreställningen av ett direkt krigshot allt mer 
tydlig, något som för Sveriges del kom till uttryck i 1936 års försvarsbeslut. 
Denna bild av ett akut eller åtminstone latent hot kom sedan att känneteckna 
inte bara andra världskriget utan också de inledande 15–20 åren av perioden 
därefter. Hotbilden baserades på en genuin osäkerhet om diktaturernas avsik-
ter och vetskapen om existensen av enorma militärpotentialer. Under andra 
världskriget befann vi oss mitt i krigsområdet, under det kalla kriget vid gränsen  
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mellan Väst och Öst. Under det kalla kriget hade vi förhoppningen att Väst 
skulle komma till vår hjälp, något som klart utsades i krigsplanläggningen, men 
full säkerhet kunde vi givetvis inte få.

Efter 1945 tillkom kärnvapenhotet. Även om kärnvapen skulle komma att 
användas mot oss mer ”i förbigående” som del av ett storkrig, skulle förödel-
sen bli enorm. Några betryggande motåtgärder var inte möjliga och vi kunde 
inte bygga upp någon egen kärnvapenavskräckning i stormaktsmening. Kärn-
vapenhotet ökade faktiskt också med tiden, i och med utvecklingen av taktiska 
kärnvapen. 

Efter Kubakrisen och efter mitten av 1960-talet gick det kalla kriget in i en 
lugnare fas. Krigshotet upplevdes inte längre lika akut som tidigare, trots att 
stormakternas militära resurser ökade kontinuerligt och att deras beredskap 
vidhölls på en mycket hög nivå under mycket lång tid. 

Det svenska konceptet

Den internationella hotbilden krävde från slutet av 1930-talet stora nationella 
uppo!ringar för att i möjligaste mån trygga säkerheten. Under hela efterkrigs-
tiden förelåg i Sverige huvudsakligen ett samförstånd om den förda politiken, 
trots olika syn på NATO, svenska kärnvapen samt marginella skillnader i upp-
fattningarna om anslagen till totalförsvaret. Under andra världskriget under-
ströks detta samförstånd genom samlingsregeringen. En manifestation av sam-
arbetsandan var bildandet av Förbundet Folk och Försvar, vilket bidrog till ett 
bredare socialdemokratiskt stöd för en beslutsam försvarspolitik. 

”Vaksamhet – samhällsanda” var ett viktigt motto som stimulerade en bred 
delaktighet i frågan om säkerhetsintressena. Priset var emellertid en sträng kon-
formitet inom vars ram åsikts- och yttrandefriheten naggades i kanten och en 
omfattande personkontroll bedrevs. 

Allas delaktighet underströks, manifesterad i uttryck som folkförsvaret och 
totalförsvaret. Man underströk att totalförsvaret verkligen omfattade hela, eller 
i stort sett hela samhället.

De strategiska koncepten formulerades i termer som ”starkt försvar”, ”för-
svar tills hjälp anländer” och ”angrepp olönsamt”. I militära, operativa ter-
mer handlade konceptet om att både ”förhindra en angripare att få fast fot på 
svenskt territorium” (s.k. balanserat periferiförsvar) och att kunna genomföra 
”ett segt djupförsvar”. 

De konkreta åtgärderna

Totalförsvaret krävde under krigsåren stora ekonomiska uppo!ringar, som gi-
vetvis gick ut över det privata konsumtionsutrymmet. I jämförelse med den 
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krigshärjade huvuddelen av Europa levde dock svenskarna i alla avseenden 
mycket gott. 

De konkreta åtgärderna kunde efterhand under 1950- och 60-talen baseras 
på en allt starkare samhällsekonomi. En stor freds- och en ännu större krigs-
organisation som var ett arv från beredskapstiden, kunde bibehållas, samtidigt 
som omfattande kvalitetshöjningar och moderniseringar gjordes. Samhällseko-
nomins utveckling och förändrade prioriteringar i början av 1970-talet ledde 
emellertid till en minskning av hela organisationen. 

Under VK II förfogade Sverige endast delvis över en kvalificerad vapenin-
dustri, främst Bofors. Varvskapacitet och en växande flygindustri innebar vis-
serligen utvecklingskapacitet på sikt, men under en stor del av beredskapstiden 
var landet hänvisat till import av krigsmateriel på ganska problematiska villkor. 
Det blev därför en stark strävan att göra landet så självförsörjande som möjligt 
och vid krigsslutet hade försvarsindustrin nått en väsentligt ökad bredd och ka-
pacitet. Efter hand under kalla kriget kunde industrin leverera alltmer avancerad 
materiel, samtidigt som man bibehöll den mer eller mindre slumpvis utvecklade 
grundprincipen om ”high-low-mix” i förbanden och deras utrustning. 

Även för det ekonomiska försvaret fanns en stark självförsörjningsambition, 
som bl.a. tog sig uttryck i en stark satsning på elenergi, en omfattande kol- och 
oljelagring samt lagring av insatsvaror för jordbruket, allt inom ramen för en 
mycket omfattande och systematisk försörjningsplanering. Också det tidiga 
svenska kärnenergiprogrammet under 1950- och 60-talen, den s.k. svenska 
linjen, kan delvis ses som en strävan till självförsörjning. Den svenska linjen 
hade alltså även en koppling till de svenska kärnvapenambitionerna. 

Civilförsvarets syfte var att skydda befolkningen i händelse av krig, främst 
genom att uppföra ett mycket stort antal skyddsrum av varierande slag, men 
även genom räddningstjänst. Särskilda civilförsvarsenheter, s.k. undsättnings-
kårer, organiserades för detta ändamål. Dessa kom mot slutet av perioden att 
omorganiseras, men byggnadsverksamheten fortsatte ända in på 1990-talet. 
Under den tidigare delen av kalla kriget fanns också en mycket omfattande 
utrymningsplanering, som skulle göra det möjligt att snabbt tömma de större 
städerna vid hot om bombning, liksom en planering för undanförsel av t.ex. 
lager och krigsviktig industri.

Frågan om utrymning och krigshot var tidvis mycket levande, i alla fall 
bland delar av befolkningen. Som exempel på detta kan nämnas att när för-
fattarens föräldrar i slutet av 1950-talet hyrde ett torp i trakten av Markaryd 
(familjen var då bosatt i Malmö) fick de av en bekant frågan om det var med 
tanke på eventuell evakuering. 

Stor vikt lades vid att förbereda Sveriges Radio och dagstidningarna för en 
krigssituation. Skyddade sändnings- och produktionsplatser förbereddes och 
Sveriges Radio spelade in en mängd program som inte avvek från den normala 
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programtablån att ha i beredskap för att sändas vid ett eventuellt krigstillstånd. 
Myndigheterna vände sig också direkt till medborgarna med broschyrer som 
”Om kriget kommer” och information i telefonkatalogerna. I varje hyreshus 
fanns anslag om tillfälliga skyddsrum och utrymningsvägar. Flyglarmssirenerna 
i tätorterna testades och testas fortfarande den första måndagen i varje månad 
kl. 15.00. 

Totalförsvaret understöddes vidare av ett mycket stort antal befästningar 
och andra (delvis) underjordiska anläggningar för skilda ändamål. Bland dessa 
kan nämnas integrerade stabsplatser för t.ex. MB/CB, ledningscentraler, oljela-
ger, och hela industrianläggningar. En del av befästningarna var ett arv från be-
redskapstiden men en stor fortsatt utbyggnad skedde också. Man torde kunna 
säg att Sverige var världsledande inom denna nisch, framför allt i fråga om de 
kustartilleribatterier, de s.k. seriebatterierna, som byggdes med början 1958 
och framåt. Även stora delar av flygvapnet gick under jorden genom byggandet 
av stora underjordiska och atombombssäkra hangarer på fem olika platser i lan-
det under perioden 1948–1954. Senare utvecklades ett system med utspridda 
vägbaser, på vägsystem som existerade redan i fredstid. Bägge dessa bassystem 
kan sägas ha varit världsunika. De många underjordiska anläggningarna gjorde 
att landet kom att förete vissa likheter med en schweizerost. 

Ett annat bra exempel på det genomorganiserade svenska samhället är Bygg-
nads- och reparationsberedskapen (BRB), som innebar en krigsorganisation av 
så gott som alla svenska byggnadsföretag till totalförsvarets gagn.

Totalförsvaret sades i början av 1980-talet omfatta 2,8 miljoner människor 
efter mobilisering.

Detta innebar naturligtvis enorma krav på personalplanering, som tillgo-
dosågs genom en kombination av plikttjänstgöring och frivillighet. För den 
manliga delen rådde värnplikt mellan 18 och 47 års ålder, för den civila delen 
av totalförsvaret motsvarande plikt för kvinnor och män i vissa fall upp till 70 
år. Därtill kom frivillig utbildning via reservo!cerssystemet och den frivilliga 
befälsutbildningsverksamheten (FBU) m.m. Under åtminstone de första 30 
åren efter VK II återfanns reservo!cerare i ett mycket stort antal befattningar 
inom näringslivet och den o"entliga förvaltningen. Detta bidrog i hög grad 
till att Sverige inte bara hade, utan snarare var ett militärt–industriellt–förvalt-
ningsmässigt komplex. 

Det stora antalet reservbefäl och värnpliktigt befäl i krigsorganisationen 
betydde också mycket för förankringen av folkförsvaret och även för samhäl-
lets demokratisering. Beredskapstidens långa inkallelseperioder där dispo-
nenter och fabriksarbetare fick lära sig samsas i tälten anses ha haft stor bety-
delse för demokratiseringsprocessen och denna process kom att fortsätta. Här 
spelade Värnpliktsutbildningssystem 60 en stor roll där strävan var att hålla 
samman förband från grundutbildningen fram till dess att soldaterna föll för  
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redskapstiden men en stor fortsatt utbyggnad skedde också. Man torde kunna
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delse för demokratiseringsprocessen och denna process kom att fortsätta. Här
spelade Värnpliktsutbildningssystem 60 en stor roll där strävan var att hålla
samman förband från grundutbildningen fram till dess att soldaterna föll för
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åldersstrecket. Varje värnpliktig soldat avsågs göra i genomsnitt fem repe-
titionsövningar inom i princip samma förband. I praktiken fungerade detta 
dock sällan av många olika skäl.

Antalet yrkesbefäl av alla grader inom krigsorganisation uppgick under 
1970-talet till knappt 3 %, vilket kom att ställa stora krav framför allt på de 
under ganska kort tid utbildade värnpliktiga grupp- och plutoncheferna. De 
senare kan sägas ha utgjort ”ryggraden” i framför allt arméns förband. De 
värnpliktiga befälen hade under repetitionsövningarna, i förhållande till öv-
riga värnpliktiga, en mycket låg ekonomisk ersättning. Parentetiskt kan sägas 
att som universitetsstuderande värnpliktig fänrik var författaren tidigt under 
1980-talet inkallad till en krigsförbandsövning, där han var yngste o!cer på 
bataljonen, yngst på kompaniet och dessutom den sämst betalde på hela ba-
taljonen, detta p.g.a. den ringa sjukpenning som en student erhöll. Att detta 
system inte var främjande för rekryteringen, behöver knappast understrykas.

Samtidigt som en disciplinär uppluckring tilläts ske under 1960-talets slut, 
lades allt större ansvar på de värnpliktiga befälen. Dessa hade dessutom ofta ett 
ringa stöd av de aktiva o!cerarna. Vissa befälskategorier var snarast negativt 
inställda gentemot dem, vilket inte underlättade deras ställning, vare sig under 
grundutbildningen eller under repetitionsutbildningen. Det kan ifrågasättas 
om hela detta system med utnyttjandet av de värnpliktiga befälen var moraliskt 
försvarbart. Det kan också nämnas att omräknat uppgick det aktiva befälet i 
krigsorganisationen under 1960-talet, till 17 man per 1 000 soldater.1

De praktiska försvarsåtgärderna omfattade en stark integrering av den ci-
vila och den militära ledningen. Strukturen var uppbyggd på alla nivåer, riks-
dag–regering–centrala myndigheter, civilbefälhavare–militärbefälhavare samt 
landshövding–försvarsområdesbefälhavare. En omfattande övningsverksamhet 
bedrevs inom samtliga dessa strukturer, men man ställer sig ändock frågan hur 
en militärbefälhavare i praktiken skulle ha kunnat leda tre–fyra fördelningars 
och försvarsområdens strid på kanske 40 mils avstånd. 

En särskild dimension, såväl konceptuellt som beträ"ande praktiska åtgär-
der hade planerna på svenska kärnvapen, som de utvecklades under 1950-talet 
och sedan avklingade under 1960-talet. Frågan hade naturligtvis ett mycket 
stort antal allmänpolitiska, säkerhetspolitiska och försvarsstrategiska dimensio-
ner, förutom att den som tidigare antytts berörde viktiga delar av den svenska 
energipolitiken.

Allt ovanstående understryker den centrala betydelse som försvarsplane-
ringen hade i det civila svenska samhället under en avsevärd tid. Det kan ifrå-
gasättas om något västland under motsvarande tid nådde upp till den genom-
gripande militära tankenärvaron som på ett eller annat sätt fanns inom alla 
samhällssektorer. Det vore fel att säga att riket var militariserat, men minnet av 

1. Hans Nilsson, Pansartruppskolan 1942–1995, Probus förlag, Västervik 2003, s. 174.

Inledning

åldersstrecket. Varje värnpliktig soldat avsågs göra i  genomsnitt fem repe-
titionsövningar inom i princip samma förband. I  praktiken fungerade detta
dock sällan av många olika skäl.

Antalet yrkesbefäl av alla grader inom krigsorganisation uppgick under
1970-talet till knappt 3 %, vilket kom att ställa stora krav framför allt på de
under ganska kort tid utbildade värnpliktiga grupp- och plutoncheferna. De
senare kan sägas ha utgjort "ryggraden" i  framför allt armens förband. De
värnpliktiga befälen hade under repetitionsövningarna, i  förhållande till öv-
riga värnpliktiga, en mycket låg ekonomisk ersättning. Parentetiskt kan sägas
att som universitetsstuderande värnpliktig fänrik var författaren tidigt under
1980-talet inkallad till en krigsförbandsövning, där han var yngste officer på
bataljonen, yngst på kompaniet och dessutom den sämst betalde på hela ba-
taljonen, detta p.g.a. den ringa sjukpenning som en student erhöll. Att detta
system inte var främjande för rekryteringen, behöver knappast understrykas.

Samtidigt som en disciplinär uppluckring tilläts ske under 1960-talets slut,
lades allt större ansvar på de värnpliktiga befälen. Dessa hade dessutom ofta ett
ringa stöd av de aktiva officerarna. Vissa befälskategorier var snarast negativt
inställda gentemot dem, vilket inte underlättade deras ställning, vare sig under
grundutbildningen eller under repetitionsutbildningen. Det kan ifrågasättas
om hela detta system med utnyttjandet av de värnpliktiga befälen var moraliskt
försvarbart. Det kan också nämnas att omräknat uppgick det aktiva befälet i
krigsorganisationen under 1960-talet, till 17 man per 1 000 soldater.1

De praktiska försvarsåtgärderna omfattade en stark integrering av den ci-
vila och den militära ledningen. Strukturen var uppbyggd på alla nivåer, riks-
dag—regering—centrala myndigheter, civilbefälhavare—militärbefälhavare samt
landshövding—försvarsområdesbefälhavare. En omfattande övningsverksamhet
bedrevs inom samtliga dessa strukturer, men man ställer sig ändock frågan hur
en militärbefälhavare i praktiken skulle ha kunnat leda tre—fyra fördelningars
och försvarsområdens strid på kanske 40 mils avstånd.

En särskild dimension, såväl konceptuellt som beträffande praktiska åtgär-
der hade planerna på svenska kärnvapen, som de utvecklades under 1950-talet
och sedan avklingade under 1960-talet. Frågan hade naturligtvis ett mycket
stort antal allmänpolitiska, säkerhetspolitiska och försvarsstrategiska dimensio-
ner, förutom att den som tidigare antytts berörde viktiga delar av den svenska
energipolitiken.

Allt ovanstående understryker den centrala betydelse som försvarsplane-
ringen hade i det civila svenska samhället under en avsevärd tid. Det kan ifrå-
gasättas om något västland under motsvarande tid nådde upp till den genom-
gripande militära tankenärvaron som på ett eller annat sätt fanns inom alla
samhällssektorer. Det vore fel att säga att riket var militariserat, men minnet av

1. Hans Nilsson, Pansartruppskolan 1942-1995, Probus förlag, Västervik 2003, s. 174.

I I



12

Försvar för folkhem och fosterland

det avspärrade Sverige 1940–1945, ett Sverige med mycket ringa möjligheter 
att påverka sin situation kom att vara vägledande för svenska politiker under 
en stor del av efterkrigstiden. Man kan ifrågasätta hur hög grad politiker och 
allmänhet var medvetna om detta genomplanerade samhälle, men det föränd-
rar inte saken. Sverige var under mer än halva 1900-talet till mycket stora delar 
påverkat av det krig som aldrig kom.2 

Memento mori

Trots de fredliga förhållanden som rådde under det kalla kriget, kan det likväl 
finnas skäl att erinra om de personliga o!er som krävdes under perioden. Ty-
värr finns igen sammanställd statistik över olyckor inom Armén och Marinen, 
men vi vet att Flygvapnet fram till dags dato har förlorat 827 man under tjäns-
teutövning. Av dessa omkom 454 personer under kalla kriget och under den 
perioden gjordes dessutom omkring 500 uthopp. Under 1960-talet uppgick 
förlusterna till c:a 20 omkomna om året. Jag vill också erinra om att sedan 
den första stora FN-insatsen i Gaza 1956, har 75 svenskars liv gått till spillo i 
FN-tjänst. 

2. Detta kapitel är delvis en bearbetning av ett föredrag hållet på Armémuseum 04–03–23 av 
f.d. GD Nils Gylldén.
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2. Bakgrunden

För att kunna förstå den organisatoriska utvecklingen under efterkrigstiden är 
det nödvändigt att man har vissa grundläggande fakta klart för sig, även om det 
riskerar att bli en tröttande läsning. Den organisation som växte fram under 
beredskapstiden kom nämligen att vara dimensionerande och normgivande 
för krigsmakten långt fram i tiden. Detta har uttryckts som att krigsmakten, 
kanske framför allt armén, kom att leva på arvet från beredskapen ända in på 
1970-talet. 

Försvarsbeslutet 1936 brukar beskrivas som ett trendbrott. Den beslutade för-
stärkningen av försvaret kan däremot knappast kallas för en stark upprustning, i 
varje fall inte jämfört med krigsförberedelserna i Centraleuropa. Beslutet innebar 
dock att tankarna på ytterligare nedrustning avfördes från dagordningen.

1936 års försvarsbeslut

Den stora fredsorganisatoriska nyheten i 1936 års försvarsbeslut var organise-
randet av de högsta ledningsorganen. Tidigare hade såväl krigsmakten i dess 
helhet som armén och marinen i princip saknat ett högsta ledningsorgan, vilket 
i sin tur var en följd av att konungens roll som inte bara formell utan också 
högst reell exekutiv högste chef för krigsmakten hade urholkats. Inget annat 
statsorgan övertog monarkens ställning som högste befälhavare.

Endast det år 1925 nybildade flygvapnet hade en central ledning med 
chefen för flygvapnet i spetsen, tillika chef för flygförvaltningen. Flygvapnet 
bildades genom sammanslagning av flottans flygväsende och arméns flygkom-
pani, men denna process genomfördes på ett sätt som knappast betraktas som 
lyckad. Det visade sig vara mycket svårt att sammanfoga de bägge organisatio-
nerna till en fungerande enhet, delvis beroende på bristande ledaregenskaper i  
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försvarsgrenens ledning. Trots den starka centrala organisationen av den nya 
försvarsgrenen utmärkte sig flygvapenledningen under de första åren för in-
kompetens, gränsande till brottslighet. Samtliga högre befattningshavare byt-
tes ut efter två oberoende kommissioners rapporter. Någon positiv förändring 
skedde inte förrän efter Torsten Friis tillträde som flygvapenchef 1934.

Den nya ledningsorganisationen trädde i kraft 1937. Direkt under Kungl. 
Maj:t ställdes försvarsstaben och de tre försvarsgrensledningarna för armén, 
marinen och flygvapnet. Försvarskommissionens ursprungliga tanke hade va-
rit att en befattning som överbefälhavare skulle ha tillsats, nu nöjde man sig 
med en försvarsstabschef och ett ÖB-ämbete i krigstid. Chefen för försvars-
staben och försvarsgrenscheferna blev i befälshänseende jämställda. Detta kom 
att medföra vissa kompetenstvister och kom att påverka förhållandena inom 
den militära ledningen samt mellan den militära och den politiska ledningen 
fram till 1990-talet. Till försvarsgrenschefernas förfogande ställdes försvars-
grensstaber, truppslagsinspektörer och vissa tjänstegrenschefer. Däremot löstes 
förvaltningarnas ledningsproblem på divergerande sätt. Cheferna för armén 
och för marinen skulle i vissa viktiga hänseenden fungera som chefer för res-
pektive förvaltningar. I andra frågor avsågs dessa förvaltningar agera självstän-
digt. Arméförvaltningen fattade i sådana frågor beslut i plenum, den kollegiala 
beslutsformen, medan marinförvaltningen företräddes av en särskild chef. Vid 
flygvapnet var flygvapenchefen tillika chef för flygförvaltningen. Han biträddes 
därvid av en souschef. 

Den tidigare territoriella indelningen bibehölls i stort sett. Viktigast var 
att arméns indelning i fördelningar bibehölls, men att en ny ledning av lands-
stormsförbanden, lokalförsvaret, bildades. Detta skedde genom att ett antal 
försvarsområden, grundade på de äldre rullföringsområdena, förbereddes. De 
skulle dock inte träda i funktion förrän i krigstid. 

Försvarsgrenarnas nya organisation, inklusive den viktiga förstärkningen av 
krigsorganisationen, beräknades bli genomförd successivt under en tioårspe-
riod. Undantaget var flygvapnet vars organisation skulle genomföras på sju år. 

För arméns del innebar beslutet i korthet att fyra fördelningar skulle ökas 
till fem samt att en i huvudsak beriden kavalleribrigad – senare motoriserad 
– liksom två pansarbataljoner skulle tillkomma. För marinens del skulle viss 
ersättningsbyggnad av fartyg göras, pansarskeppen skulle moderniseras och 
modernt kustartilleri skulle förstärka bl.a. inloppen till Stockholm, Karlskrona 
och Göteborg. 

Flygvapnets fyra flygkårer skulle utökas till åtta flottiljer, nämligen två med-
eltunga bombflottiljer, två lätta bombflottiljer, en marinsamverkansflottilj, en 
armésamverkansflottilj och en jaktflottilj. 

Försvarsbeslutet kom ganska snart att bli inaktuellt. Under intryck av de 
allt tätare orosmolnen i rikets närhet kom budgeten att utökas och den avsedda 
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försvarsorganisationen att införas betydligt snabbare än planerat. Försvaret till-
delades ett extra 20-miljoners anslag 1938, därefter ett 70-miljoners anslag 
samma år och ytterligare ett med samma summa 1939. Under beredskapen 
ökades anslagen än mer och år 1942 fattades ett nytt försvarsbeslut som kom 
att innebära en viktig organisatorisk omslagspunkt. 

Fältarméns krigsorganisation 1901–1945

Beredskapstidens arméorganisation kom, som ovan sagts, på ett starkare sätt 
än vad som var fallet med de övriga försvarsgrenarna, att bilda ramen under de 
följande åren. Det torde därför vara motiverat att relativt detaljrikt redogöra 
för densamma.

Inom de stridande truppslagen var fram till 1949 regementet såväl en ad-
ministrativ som taktisk enhet. Regementena sammanfördes i arméfördelningar, 
vilka bildade den operativa nivån. Motsvarigheten till den senare brigadorgani-
sationen förekom under 1900-talets förra hälft endast i begränsad omfattning 
och med en annan organisatorisk innebörd än vad som senare blev fallet. 
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taljon (sammanlagt tio föråldrade stridsvagnar jämte enstaka försöksfordon av 
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infanteristyrka minskades från vardera fyra till tre regementen. Förutom fördel-
ningarna organiserades även en huvudsakligen beriden kavalleribrigad. Redan 
1937 återkom den femte fördelningen (V. förd) i krigsorganisationen. En sjätte 
(II. förd) avsåg man organisera 1940, den s.k. 1940 års krigsorganisation. I 
varje fördelning ingick förutom infanteriförbanden ett artilleriregemente, en 
kavalleribataljon och en bevakningsbataljon m.m. Artilleriregementena utö-
kades med vardera ett batteri. Stridsvagnsbataljonen upplöstes och istället blev 
I 9 och I 10 s.k. kombinerade regementen med en stridsvagnsbataljon vardera. 
Kavalleribrigaden blev helt motoriserad 1940.

Krigsutbrottet, vinterkriget i Finland och framför allt det tyska överfallet på 
Danmark och Norge kom naturligtvis att kraftigt påverka den svenska krigs-
planläggningen. Man började förbereda en utökning av armén till tio fördel-
ningar m.m. 

De nya förbanden i 1941 års krigsorganisation uppsattes under tidsperio-
den juli 1940 till juli 1941. Sedan samtliga förband organiserats ändrades för-
delningarnas nummer så att V.–X. förd blev XI.–XVI. förd. Detta innebar även 
att krigsorganisationen kom att bestå av bl.a. 37 fältregementen. 

Fältregementena omfattade regementsstab, I.–III. infanteribataljonerna 
vardera om fyra kompanier samt två fristående kompanier som bl.a. innehöll 
granatkastare, pansarvärnspjäser och kulsprutor. Sammanlagt bestod regemen-
tet av 3 500 man. Inledningsvis ansvarade olika fredsdepåer tillsammans för 
utbildning och uppsättning av samma regemente. Man lånade olika enheter 
från varandra och bildade s.k. skrammelregementen. Detta förhållande gällde 
fram till juli 1941 då man hade hunnit så långt att bataljonerna kunde ”bytas 
tillbaka” och samma depå svarade för mobiliseringen av hela det ”egna” fältre-
gementet. Motsvarande dubbleringssystem infördes för de flesta arméförband. 

Att organisationen nästan fördubblades innebar alltså att de flesta freds-
tida infanteriregementen, depåerna, kom att svara för två fältregementen. De 
s.k. dubbleringsregementena gavs nummer efter ”moderregementets”, adderat 
med si!ran 30. I 3:s dubbleringsregemente fick sålunda nummer I 33. Dessa 
numreringar kom sedan att leva kvar även efter det att brigadsystemet införts. 
De flesta infanteriregementena kom att ansvara för två brigader ända fram till 
början av 1990-talet. 

Numreringssystemet kom att få konsekvenser som så småningom kom att 
framstå som oförklarliga. Som exempel kan nämnas I 38 som uppsattes i janu-
ari 1941 av Upplands regemente (I 8, Uppsala). Vid införandet av brigadsys-
temet 1949 ändrades benämningen till IB 38 och vid I 8:s nedläggning 1957 
överfördes brigaden till Svea livgarde. Livgardet mobiliserade därefter tre briga-
der, nämligen IB 1, IB 31 och IB 38. Ganska snart därefter indrogs IB 31 och 
i början av 1980-talet var IB 1:s saga all. Under 1980-talet var sålunda IB 38 
som var gardesbrigaden och mycket få av förbandets o"cerare hade klart för sig 
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Bakgrunden

bakgrunden till numreringen. Till saken hör att förbandet hade haft i stort sett 
samma krigsuppgift ända sedan 1941, nämligen försvar av Upplandskusten. 
Inte förrän under 1990-talet ändrades numreringen till IB 1, men utgångs-
grupperingen och krigsuppgiften fanns fortfarande i Uppland. 

Den krigsorganisation som försvarsbeslutet 1942 innebar, kunde inte ge-
nomföras fullt ut förrän 1945. Organisationen kom att kallas 1943 M (M = 
modifierad) och bestod av tio fördelningar, tre pansarbrigader, en motorise-
rad brigad och en cykelbrigad. Dessa anfallsförband avsågs sammanföras i tre 
armékårer. Krigsorganisationen innehöll därför även tre armékårsstaber som 
skulle svara för den operativa ledningen. En viktig förändring mot tidigare var 
att förbandens eldkraft jämfört med tidigare avsevärt ökats. Detta gällde både 
understödsvapen i form av kulsprutor och granatkastare och den personliga 
beväpningen, som automatgevär och kulsprutepistoler. 

Den motoriserade brigaden, som uppsattes av I 7, påminde närmast om 
den gamla motoriserade kavalleribrigaden, med bl.a. tre motoriserade infan-
teribataljoner. Cykelbrigaden sattes upp av I 1 och kan närmast beskrivas som 
ett förstärkt cyklande infanteriregemente. Ursprungligen hade man planerat 
att bilda fler cykelbrigader, men istället tillfördes fördelningarna de infante-
riregementen som utrustats med cyklar. Förbandens taktiska rörlighet ökades 
därmed väsentligt jämfört med det till fots marscherande infanteriet. 

Pansarbrigaderna skulle bl.a. innehålla två stridsvagnsbataljoner, en pan-
sarinfanteribataljon, en pansarartilleridivision (äldre benämning på artilleri-
bataljon), bandpansarvärnskompani och luftvärnskompani, förutom ett antal 
andra fristående kompanienheter. Varje stridsvagnsbataljon skulle bestå av fyra 
kompanier, varav tre ”lätta” med 10-tons stridsvagnar (strv) m/40–m/41 och 
ett ”tungt” med 22-tons strv m/42. I varje ”lätt” kompani utgjordes den tredje 
plutonen av tunga stridsvagnar. Som närskydd fanns dessutom en pionjärplu-
ton i varje stridsvagnskompani. Bataljonens stridsvagnsstyrka uppgick till 51 
lätta och 37 tunga stridsvagnar. Infanteribataljonen utrustades med pansar-
skyddade karosseripansarbilar (KP-bilar), vars terrängframkomlighet dock var 
begränsad. Sammanlagt innehöll pansarbrigaden av inte mindre än 181 strids-
vagnar, 1 000 motorfordon och hade en personalstyrka på 6 471 man. Det kan 
ifrågasättas om det stora antalet fordon ställt i förhållande till de begränsade 
ledningsresurserna, gjorde förbandet lämpligt att uppträda i svensk terräng. 
Vägnätet i delar av landet var fortfarande relativt begränsat och tillät inte tung 
trafik. Pansarbrigaderna m/43 blev egentligen aldrig fullständigt färdigorgani-
serade, då det dröjde innan samtliga bataljoner fått sina tunga stridsvagnar och 
luftvärnskanonvagnarna började inte levereras till utbildningen förrän 1948. 

En annan viktig följd av 1942 års försvarsbeslut var att landsstormsförban-
den, bestående av äldre värnpliktiga, nu organiserades om och moderniserades 
avsevärt. Redan tidigare hade man infört benämningen lokalförsvarsförband. I 
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detta sammanhang skall också nämnas organiserandet av det frivilliga hemvär-
net, som inleddes i maj 1940. 

Beredskapen innebar också slutet för mobiliseringssystemet med ”freds-
kompanimässiga” inryckningar till kasernerna. I stället lät man förbanden gå i 
s.k. fältdepå efter avlutad beredskapsinkallelse. Dessa depåer spreds mestadels 
kompanivis över ganska stora områden för att säkerställa att en mobilisering 
skulle bli svår att störa eller förhindra. Därmed lades också grunden för mo-
biliseringssystemet med ytterst utspridda mobiliseringsförråd, som levde kvar 
tills slutet av 1990-talet. 

Även om det har framgått ovan bör det ytterligare understrykas att en viktig 
följd av försvarsbeslutet 1942 blev att det nära sambandet mellan krigs- och 
fredsorganisation försvann. Regementena blev nu främst en fredstida utbild-
ningsorganisation eller kom åtminstone att uppfattas som sådana. Detta fick i 
sin tur till följd att den politiska debatten om försvaret under hela senare delen 
av 1900-talet huvudsakligen kom att röra sig om dimensioneringen av fredsor-
ganisationen. Antalet arbetstillfällen var för de flesta politiker viktigare än vad 
ifrågavarande nedläggningshotade förband egentligen hade för krigsuppgift. 
Argumentet om hembygdens försvar kom ofta att användas av kommunpoli-
tiker, trots att krigsuppgiften för det aktuella regementet oftast låg 30–40 mil 
från garnisonsorten. 

Flottan

Här är inte platsen för några detaljerade beskrivningar över fartygstyper och 
deras prestanda. Jag nöjer mig med att översiktligt redogöra för flottans tillväxt 
under beredskapen, för att längre fram återkomma med en mer detaljerad be-
skrivning om flottans utveckling efter 1945.

Försvarsbeslutet 1936 gav inte något entydigt svar på frågan om flottans 
sammansättning. Något förenklat fanns det två huvuduppfattningar. Försvars-
kommissionens majoritet ansåg att flottans uppgifter skulle begränsas till försvar 
av vissa skärgårdsområden. Endast lätta sjöstridskrafter skulle uppträda ute till 
havs. Flyget skulle överta pansarskeppens uppgifter till sjöss och pansarskeppen 
skulle utgå efter hand. Ersättningsbyggnad skulle ske endast av jagare och ubå-
tar. Minoriteten hävdade att sjökriget skulle utkämpas till sjöss med artillerifar-
tygens grova kanoner. Artillerifartygen skulle ersättas genom nybyggnad. 

Vissa ersättningsbyggnader genomfördes innan krigsutbrottet, men de för-
stärkningar som krävdes för neutralitetsvakt, konvojskydd och minsvepningar 
fick till stor del improviseras. En stor mängd hjälpfartyg inkallades för att av-
hjälpa de akutaste bristerna. 

Marinchefen lade fram en ny flottplan 1940, men denna kom endast del-
vis att följas. Försvarsutredningen 1941 som utarbetade underlaget till 1942 
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Försvarsbeslutet 1936 gav inte något entydigt svar på frågan om flottans
sammansättning. Något förenklat fanns det två huvuduppfattningar. Försvars-
kommissionens majoritet ansåg att flottans uppgifter skulle begränsas till försvar
av vissa skärgårdsområden. Endast lätta sjöstridskrafter skulle uppträda ute till
havs. Flyget skulle överta pansarskeppens uppgifter till sjöss och pansarskeppen
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tar. Minoriteten hävdade att sjökriget skulle utkämpas till sjöss med artillerifar-
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fick till stor del improviseras. En stor mängd hjälpfartyg inkallades för att av-
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Marinchefen lade fram en ny flottplan 1940, men denna kom endast del-
vis att följas. Försvarsutredningen 1941 som utarbetade underlaget till 1942
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års försvarsbeslut föreslog en 5-årsplan som bl.a. innehöll fullbordandet av två 
kryssare och påbörjandet av ännu en. Riksdagsdebattens vågor gick höga om 
just detta, men man beslutade i enlighet med förslaget. De bägge kryssarna 
blev dock inte leveransklara förrän hösten 1947.

Den svenska flottbyggnadspolitiken kom under åren 1939–1945 att för-
skjutas mot en lätt flotta. Trots brister på kvalificerad personal för konstruk-
tionsarbeten och stora svårigheter med materialtillgång erhöll flottan under 
beredskapsåren följande nybyggen från svenska varv:

• en minkryssare

• elva jagare

• nitton ubåtar

• tolv större minsvepare

• tjugofyra mindre minsvepare

• femton motortorpedbåtar

Två sjunkna jagare och en ubåt kunde iståndsättas efter olika olyckor. Inköp 
från utlandet tillförde flottan fyra jagare och sex motortorpedbåtar. Tre svenska 
handelsfartyg inköptes och ändrades för användning inom örlogsflottan. 

Under beredskapsåren utrangerades:

• ett pansarskepp

• tre jagare (varav en sjunkit)

• åtta ubåtar (varav två sänkts)

• en motortorpedbåt

• tolv äldre vedettbåtar

Vid krigsslutet omfattade den svenska flottan sju pansarskepp (varav fyra 
äldre), fyra kryssare, 24 jagare, 29 ubåtar, 42 minsvepare, 20 motortorpedbåtar, 
sexton (äldre) vedettbåtar och sex depå- och specialfartyg. Två kryssare och två 
större jagare var under byggnad.

Krigshotet tvingade fram en ny basorganisation för flottan. Området kring 
Hårs!ärden i Stockholms södra skärgård byggdes ut, eftersom Skeppsholmen 
inne i centrala huvudstaden var mycket olämplig som örlogsstation annat än i 
fredstid. Systemet med dolda krigsförtöjningsplatser i skärgårdarna utvecklades 
också.
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Kustartilleriet

Anläggningar byggda i sten och betong har en längre livslängd än fartyg, for-
don och flygplan. De avsevärda förstärkningar som kustartilleriet kom i åtnju-
tande av under beredskapstiden, kom därför att lägga grunden för kustartil-
leriets krigsorganisation och vara dimensionerande i decennier framåt. Det är 
därför befogat att uppmärksamma kustartilleriets tillväxt.

Vid krigsutbrottet var utgångsläget mycket olikartat inom de sex kustområ-
den dit kustartilleriet kom att kraftsamlas. Vaxholms och Karlskrona kustfäst-
ningar var etablerade sedan slutet av 1800-talet med sina fredsförband KA 1 
och KA 2, men man var inne i en omställningsperiod. Huvudförsvarslinjen i 
Stockholms skärgård var på väg att flyttas ut till det yttre havsbandet och båda 
fästningsområdena höll på att byggas ut på sidorna – flyglarna. När försvarsbe-
redskapen inleddes måste man från Vaxholm och Karlskrona lämna personal 
och materiel till de äldre kustfästningar som tidigare stått i materielreserv men 
även till de nya som höll på att byggas upp. Detta var i linje med resultatet 
av försvarsbeslutet 1936, som också innehöll uppsättandet av en ny kustartil-
lerikår på Gotland, KA 3 och rustandet av de förpuppade fästningarna utanför 
Göteborg (Älvsborgs fästning) samt vid Härnösand (Hemsö fästning). 

Även Skåne förstärktes, men helt vid sidan om det tidigare försvarsbeslutet. 
Detta ledde till en ovanligt hög grad av improvisation, eftersom inga av de 
beslutade batterierna var färdigbyggda vid krigsutbrottet. Det enda som kunde 
avdelas till sydkustens största hamn Trelleborg var ett föråldrat hästanspänt 
haubitsbatteri. Det fick sedan kastas fram, i den mån hästanspända förband nu 
kan ”kastas”, till olika andra utsatta platser som ersättning för ännu inte färdiga 
fasta batterier och för det moderna rörliga kustartilleri som skulle komma. 
Detta förfarande blev sedan betecknade för hela kustartilleriet. Befäl, trupp och 
materiel förflyttades kors och tvärs genom landet enligt principen ”mest hotad 
kust har företräde”.

Kustartilleriet hade vid krigsutbrottet en mycket skiftande artilleriutrust-
ning. Det var ett halvsekels spännvidd mellan Kungsholms Forts 15 cm pjäser 
m/89-02 och de moderna pjäser som var på väg att tillföras från Bofors. Hu-
vuddelen av det fasta artilleriet hade dubbel modellårsbeteckning, t.ex. m/98-
36. Detta innebar att själva pjäsen – kanonen – var från sekelskiftet, men att 
den på något sätt moderniserats på 30-talet. Den då inledda utbyggnaden av 
det fasta kustartilleriet skedde liksom tidigare med eldrör från utrangerade ör-
logsfartyg. Genom ny rä!ing, modern ammunition och nya lavettage kunde 
skottvidden för de tyngre pjäserna utökas till nära 20 km. 

En stor nackdel var att de nytillkomna batterierna varken hade pansartorn 
eller vallgravar till skydd, som de äldre forten hade. Eldkraften kom i första 
hand, skyddet fick om möjligt kompletteras senare. Erfarenheterna från kriget 
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gav senare vid handen att kustartilleriet i första hand måste skydda sig självt, 
vilket också tvingade fram ett starkare fortifikatoriskt skydd. 

Hösten 1941 sattes det första motoriserade 15 cm kanonbatteriet upp. Pjä-
serna kom från Bofors och de tunga terränggående dragfordonen från tjeckiska 
Skoda. Tack vare en mycket lyckad och fältmässig konstruktion kunde den 
även användas som fältartilleripjäs. 

Försvarsbeslutet 1942 medförde både fler medeltunga Boforspjäser och nya 
tunga 30 cm kanoner från Skoda med 30 km skottvidd. Den största förstärk-
ningen skedde dock på luftvärnets område. Sex moderna 10,5 cm Boforsbat-
terier tillfördes till försvar av flottans ankarplatser i Stockholms, Göteborgs och 
Härnösands skärgårdar och även närluftvärnet förstärktes högst väsentligt. 

Genom 1942 års försvarsordning ordnades också kustartilleriets territori-
ella förhållanden. Kustfästningsbegreppet försvann och de tidigare kommen-
danterna blev kustartilleriförsvarschefer och samtidigt befälhavare för var sitt 
sammanhängande marint försvarsområde. Beträ!ande det territoriella försva-
ret kom de att lyda under respektive militärbefälhavare. 

Under 1940 utredde en särskild kommitté kustartilleriets tillhörighet. Det 
fanns argument för att överföra kustartilleriet till armén, men alternativet 
status quo stöddes av ÖB, marinchefen och KA-inspektören. Så blev också 
försvarsbeslutet. Ett argument i denna diskussion kom att röra kustartilleri-
ets uniformsfråga. Försvarsberedskapen underströk den mycket bristande fält-
mässigheten i ”skogsmatrosernas” sjömansuniform. I stället infördes uniform 
m/42, snarlik arméns m/39 men med kortare vapenrock och röda kragspeglar, 
vilket inledningsvis kom att orsaka en hel del förvirring.

Hösten 1939 bestod kustartilleriet av 72 tunga pjäser (12 cm och grövre) 
och 70 lätta pjäser (8 cm och mindre). Vid krigsslutet hade beståndet ökat till 
104 tunga och 194 lätta pjäser. Antalet batterier hade ökat från 40 till 109 
stycken. Utbyggnaden skedde främst inom de tidigare kustfästningsområdena, 
men även i Skåne och ett på ett par andra platser, bl.a. Holmögadd och Luleå. 
I Skåne anlades nya fasta batterier vid Hälsingborg, Trelleborg och Ystad. Om-
fattande förberedelsearbete gjordes också för batteriplatser för rörligt kustartil-
leri, t.ex. vid Bråviken och i närheten av Västervik. 

Flygvapnet

För flygvapnets del blev försvarsbeslutet 1936 en vändpunkt av större vikt än 
vad som var fallet för de två övriga försvarsgrenarna. Dess klena styrka, omkring 
80 till stor del omoderna flygplan uppmärksammades. I det nya försvarsbe-
slutet blev flygvapnet den mest gynnande försvarsgrenen. En uppbyggnadspe-
riod avsågs ge en operativ styrka om 257 flygplan. De fyra flygkårerna skulle 
växa till sju flygflottiljer, nämligen två medeltunga bombflottiljer, två lätta  
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bombflottiljer, en jaktflottilj, en flottilj för armésamverkan och en flottilj för 
marinsamverkan. Tyngdpunkten i organisationen låg som synes på bombfly-
get. Detta var i enlighet med den rådande internationella doktrinen, som före-
språkade bekämpning av fiendens baser eftersom man ännu i stort sett saknade 
förmåga att leda flygförband i luften. Den nya organisationen skulle införas 
etappvis och inte vara fullbordad förrän 1943. För att trygga befälsläget fick 
flygvapnet en egen kadettskola på flygkrigskolan i Ljungbyhed. Tidigare hade 
flygvapnet fått rekrytera sina o!cerare från armén och från marinen. 

Efter krigsutbrottet fick flygvapnet naturligtvis stora problem med materi-
eltillförseln. Beställningar från utlandet kunde inte längre e"ektueras, även om 
man lyckades göra vissa inköp från USA och från Italien. Avspärrningarna fick 
dock till följd att en marknad nu öppnade sig för den tidigare mycket blyg-
samma inhemska flygplansindustrin. De stora volymerna på beställningarna 
spelade självfallet också en stor roll. Det är inte relevant att här gå in i detalj på 
de olika flygplanstyperna, då deras livslängd i regel var ganska kort. Flygvap-
nets materiella tillväxt beskrivs senare i denna framställning. 

I augusti 1940 hemställde ÖB om en betydande förstärkning av flygvapnet 
samt om en genomgripande planering för de närmaste årens utbyggnad. Ett år 
senare återkom han med nya krav som bl.a. innehöll att flygvapnet borde få 
sätta upp ytterliggare en jaktflottilj och en torpedflygflottilj. Likaså borde krigs-
organisationen utökas med fler eskadrar och basorganisationen förbättras. 

Den nya flygbasorganisationen innebar ett stort steg mot ett e"ektivare 
flygförsvar. Dittills hade man använt sig av en rörlig underhållsorganisation, 
som påminde om det brittiska systemet. Nu övergick man till en indelning 
med fast stationerad personal inom ett visst område efter tyskt mönster.

De båda omfattande förslagen kom att ingå som ett led i 1941 års för-
svarsutredning. De bekräftades i 1942 års försvarsbeslut, som innebar en sam-
manfattning av de närmaste föregående årens improvisationer och de senaste 
ÖB-förslagen. 

De år 1936 beslutade förbanden var i huvudsak uppsatta och vissa förband 
därutöver hade tillkommit under krigets första år. Det var två jaktflottiljer (F 9 
och F 10), en #ärrspaningsdivision och en marinspaningsdivision som skulle 
organiseras fr.o.m. juli 1940, en #ärrspaningsflottilj fr.o.m. juli 1941 samt en 
lätt bombflottilj (F 12) fr.o.m. juli 1942. De nytillkomna förbanden utgjordes 
av tre jaktflottiljer (F 13, F 15, F 16), en tung bombflottilj (F 14) samt en 
torpedflygflottilj (F 17). Flygvapnet skulle då sammanlagt omfatta sex jaktflot-
tiljer, sex bombflottiljer, tre spaningsflottiljer och en torpedflygflottilj. Dessa 
skulle indelas i fyra flygeskadrar och flygbaserna skulle organiseras i fem flyg-
basområden. Organisationen avsågs vara slutgiltigt genomförd under budget-
året 1945/46. Dessutom förutsattes uppsättandet av ytterligare en jaktflottilj, 
den som sedermera skulle bli F 18.
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flygförsvar. Dittills hade man använt sig av en rörlig underhållsorganisation,
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manfattning av de närmaste föregående årens improvisationer och de senaste
ÖB-förslagen.

De år 1936 beslutade förbanden var i huvudsak uppsatta och vissa förband
därutöver hade tillkommit under krigets första år. Det var två jaktflottiljer (F 9
och F 10), en fiärrspaningsdivision och en marinspaningsdivision som skulle
organiseras fr.o.m. juli 1940, en fiärrspaningsflottilj fr.o.m. juli 1941 samt en
lätt bombflottilj (F 12) fr.o.m. juli 1942. De nytillkomna förbanden utgjordes
av tre jaktflottiljer (F 13, F 15, F 16), en tung bombflottilj (F 14) samt en
torpedflygflottilj (F 17). Flygvapnet skulle då sammanlagt omfatta sex jaktflot-
tiljer, sex bombflottiljer, tre spaningsflottiljer och en torpedflygflottilj. Dessa
skulle indelas i fyra flygeskadrar och flygbaserna skulle organiseras i fem flyg-
basområden. Organisationen avsågs vara slutgiltigt genomförd under budget-
året 1945/46. Dessutom förutsattes upprättandet av ytterligare en jaktflottilj,
den som sedermera skulle bli F 18.

2 2



23

Bakgrunden

Den nya satsningen på fler jaktflottiljer innebar övergång till en ny doktrin, 
en ny syn på flygstridskrafternas uppgifter och möjligheter. De egna erfarenhe-
terna från neutralitetsvakten och intrycken från finska vinterkriget och särskilt 
slaget om Storbritannien visade värdet av jaktflyg. Det var nu uppenbart att 
modernt jaktflyg i tillräckligt antal och på rätt plats var överlägset bombflyget. 
En mycket viktig orsak till utvecklingen var de nya förvarningssystemen och de 
nya ledningsmöjligheterna. Arbetet på olika radarkonstruktioner hade pågått i 
Sverige under flera år men 1944 påskyndades utvecklingen av inköp av ett tret-
tiotal engelska stationer. Flygvapnet kunde nu organisera en stridsledning som 
påminde om den engelska. Detta sammantaget medförde inledningen till den 
jaktdominerade nya svenska luftkrigsdoktrinen.

I maj 1945 bestod det svenska flygvapnet av 790 krigsflygplan, av vilka 580 
var omedelbart tillgängliga för operativa uppdrag. Det var onekligen en viss 
skillnad mot de 275 flygplan som 1936 års försvarsbeslut förutsatte och de 80 
huvudsakligen omoderna plan som disponerats knapp åtta år tidigare. 

Ledningsorganisationen

En viktig detalj i 1936 års försvarsbeslut var att försvarsgrenscheferna och för-
svarsstabschefen var sidordnade varandra. När ÖB-befattningen tillsattes, först 
som en tillförordnad befattning hösten 1939 och 1942 som en ordinarie be-
fattning i fredstid, bibehöll försvarsgrenscheferna ett stort mått av självständig-
het. Formellt förde ÖB endast befälet över krigsmaktens mobiliserade delar, 
medan försvarsgrenschefernas ansvarsområden kom att skilja sig åt. Arméche-
fen ansvarade i princip endast för utbildnings-, organisations- och materielfrå-
gor, men marinchefen hade förutom dessa uppgifter också ett operativt befäl 
över flottan. År 1936 hade flygvapnet ännu varit så litet att detta inte hade 
varit aktuellt för dess del. I stället sammanfördes flygvapnets krigsförband i en 
eskader med flygstabschefen som eskaderchef. Flygvapnets stora tillväxt med-
förde dock att även flygvapenchefen fick ett operativt ansvar genom 1942 års 
försvarsbeslut. 

Vid krigsutbrottet var armén fredsorganisatoriskt indelad i fyra arméför-
delningar samt Gotlands och Övre Norrlands trupper. Denna indelning anslöt 
också till den krigsorganisatoriska territoriella indelningen i sex militärområ-
den. Militärområdesbefälhavaren, i regel en pensionerad generalsperson, hade 
visserligen en liten stab till sitt förfogande, men utövade inget befäl i freds-
tid. Han uppgift var att svara för inskrivningsväsendet inom sitt område, samt 
viss planläggning för dess försvar. Det reella befälet utövades alltså av armé-
fördelningschefen, men vid mobilisering upphörde fördelningschefens territo-
riella ansvar och befälsrätt. Krigsfördelningarna skulle som operativa enheter 
ingå i fälthären, som i sin tur avsågs indelas i två, senare tre, armékårer. Det  
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territoriella ansvaret skulle istället övergå till militärområdesbefälhavaren, vars 
stab skulle utökas i samband med mobiliseringen. 

I militärområdenas krigsuppgift ingick bevakning av gräns och kust, skydd 
mot sabotage av viktiga skyddsobjekt, samt ledning av luftförsvar och utbild-
ning av lokalförsvarsförbanden. Militärområdena indelades i sin tur i försvars-
områden under en mobiliserad försvarsområdesbefälhavare, biträdd av en min-
dre stab. Försvarsområdesbefälhavaren var oftast en pensionerad regementschef 
och hans stab bestod huvudsakligen av reserv- och/eller landstormso!cerare, 
enligt modernare terminologi värnpliktiga o!cerare. Det territoriella försvaret 
var vid krigsutbrottet praktiskt taget helt oprövat. Organisationen hade endast 
varit i kraft sedan 1938 och de krigsplacerade försvarsområdesbefälhavarna 
jämte staber hade inte hunnit förberedas för sina krigsuppgifter. Krigserfaren-
heterna pekade snart på vikten av ett fungerande hemortsförsvar, vilket också 
blev en av följderna i 1942 års försvarsbeslut. 

Detta beslut medförde en sammanslagning av arméfördelnings- och mili-
tärområdesstaberna under chefskap av en militärbefälhavare. Denne blev såväl 
operativ som territoriell chef och fördelningarna blev enbart ett mobiliserings-
förband i krigsorganisationen. Militärområdena, milona, numrerades från I. 
till VII. milot och ett nytt milo, nr. V, tillkom för Närke–Värmland–Dalarna. 
Numreringen blev inte logisk eftersom man bibehöll de äldre fördelningarnas 
nummer, vilket fick till följd att II. milot kom att omfatta nedre Norrland. 
Gotland bildade VII. milot.

Beslutet innebar likaså att försvarsområdesbefälhavarna skulle tillsättas och 
att deras staber skulle organiseras redan i fredstid. Organisationens personella 
kvalitet höjdes genom att staberna tillfördes aktiva o!cerare och undero!cera-
re. Av ekonomiska skäl sammanslogs dock vissa försvarsområdesstaber i freds-
organisationen. Planläggning och beredskap tillgodosågs emellertid genom att 
den sammanslagna ”fredsstaben” kom att innehålla representanter från båda 
”krigsstaberna”. 

För marinens del fanns sedan 1928 en indelning i sex marindistrikt, näm-
ligen Norrlandskustens, Ostkustens, Gotlands, Sydkustens, Öresunds och 
Västkustens marindistrikt. Till detta kom kustflottan som både var flottans 
huvudstyrka i krig och dess sjögående utbildningsorganisation i fredstid. Ma-
rindistriktsbefälhavarnas uppgifter under beredskap och krigstillstånd omfat-
tade bl.a. utrustning och ledning av lokalstyrkor, spaning, minering, minsvep-
ning, konvojering, ledning av ubåtsjakt, uppläggning av förråd m.m. I fred 
begränsades verksamheten till planläggning och krigsförberedelser och vissa di-
striktsstaber existerade inte i fredstid. Vid 1936 års försvarsbeslut gjordes inga 
nämnvärda ingrepp i den rådande organisationen och 1942 års beslut innebar 
bara vissa gränsjusteringar och att samtliga marindistriktschefer skull tillsät-
tas i redan i fredstid. Distriktsstaberna förstärktes också och på Gotland blev  
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militärbefälhavaren tillika chef för Gotlands marindistrikt. Flottans lokal-
försvarsförband, som alltså var underställda befälhavarna för respektive ma-
rindistrikt, utgjordes under huvuddelen av beredskapstiden av Norrlandsav-
delningen, Stockholmseskadern, Visbyavdelningen, Karlskronaavdelningen, 
Malmöavdelningen och Göteborgseskadern. Det rådde stor skillnad i fråga om 
styrka och modernitet mellan de olika avdelningarna och eskadrarna. 

Någon flygterritoriell indelning förutsattes inte i 1936 års försvarsbeslut. 
Utöver flygvapnets ordinarie fredsförläggningsplatser fanns endast ett fåtal 
övningsplatser och flygfält, underställda vissa fredsflottiljchefer. Under de 
närmaste åren tillkom emellertid ett stort antal övningsplatser, förrådsanlägg-
ningar och en rad nya krigsflygfält. Övningsplatser och förråd förvaltades av 
närmaste fredsflottiljchef, medan krigsflygfälten förvaltades direkt av flygför-
valtningen. Detta medförde en allt ökande arbetsbörda för flottiljcheferna, 
medan det visade sig olämpligt att en central förvaltningsmyndighet ansvarade 
för taktiskt operativa krigsflygfält. För att lösa detta problem skapades 1942 
fem flygbasområden, vars primära uppgifter blev att förvalta krigsflygfälten och 
deras anläggningar samt att genomföra krigsförberedelsearbete för krigsbasor-
ganisationen. Basområdenas gränser lades så att de till stor del sammanföll 
med militärområdenas och kallades Södra, Östra, Västra, Nedre Norrlands och 
Övre Norrlands flygbasområde. Basområdesstaberna förlades till Ängelholm, 
Göteborg, Stockholm, Östersund och Luleå.

För att säkerställa den operativa och framförallt den taktiska ledningen ska-
pades samtidigt tre nya eskaderstaber, så att man nu disponerade fyra stycken. 
Eskadrarna fick efter hand skilda sammansättningar och uppgifter. Första flyge-
skadern utvecklades till attackeskader, Andra och Tredje eskadrarna blev jaktes-
kadrar medan Fjärde eskadern utgjordes av spaningsdivisioner. Eskadercheferna 
skulle föra det operativa befälet över sina krigsförband och i fredstid genomföra 
större övningar, men hade i övrigt inte befälet över de olika flottiljerna.3 

Ledningsproblematik

Trots att krigsmaktens ledning omorganiserats, utvecklats och gjorts rationel-
lare saknades fortfarande en enhetlig ledning. Armé, marin- och flygförband 
riskerade att behöva utkämpa var sitt krig. Motsättningarna kom till synes t.ex. 
i fråga om planeringen av operation ”Rädda Danmark” som gick ut på att 
under vissa förutsättningar genomföra en svensk invasion av Danmark för att 
slå ner eventuellt tyskt motstånd, om tyska trupper vägrade att kapitulera vid 
krigsslutet. Marinledningen hävdade att det var en fråga för flottan att leda 
invasionsflottan från de skånska hamnarna mot och även att ansvara för själva 

3. Uppgifterna är huvudsakligen hämtade ur C-A Wangel (red.), Sveriges militära beredskap 
1939–1945, Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1982.
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landstigningsfasen på Själland, medan försvarsstabens inställning var att det 
var en fråga för den högste arméo!ceren i sammanhanget, armékårchefen. 
Dispyten löstes genom en order från ÖB som utnämnde armékårschefen som 
ansvarig. 
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3. Den militärpolitiska utvecklingen  
under efterkrigstiden

Internationellt

Den första allvarliga konfrontationen mellan de forna vapenbröderna väst-
makterna och Sovjetunionen inträ!ade 1948. Sovjetunionen försökte få total 
kontroll över det delade Berlin genom en blockad som bröts av västmakternas 
luftbro. En annan milstolpe var Pragkuppen samma år som blev en startsignal 
för etablerandet av försvarsalliansen Atlantpakten, senare NATO, vilket ge-
nomfördes följande år. 

Vid krigsslutet hade västmakterna demobiliserat huvuddelen av sina mark-
stridskrafter, medan Sovjetunionen däremot hade bibehållit stora styrkor. De 
var ett medel för politisk dominans av satellitstaterna och upplevdes också som 
ett hot av och mot väst. Som motvikt satte västmakterna i stor utsträckning sin 
lit till flygstridskrafter, särskilt det amerikanska strategiska bombflyget. Vikti-
gast härvidlag var USA:s tillgång till kärnvapen. 

När det amerikanska kärnvapenmonopolet försvann i början av 1950-talet, 
insåg väst behovet av starkare konventionella stridskrafter. Sådana var det ont 
om och det blev därför nödvändigt att upprusta Västtyskland. Detta kom efter 
diverse turer att leda fram till bildandet av NATO, vars viktigaste resultat var 
att det garanterade en amerikansk närvaro i Europa. Som ett svar på den väst-
tyska upprustningen bildades Warszawapakten, WP. Till skillnad från NATO, 
som var en verklig allians, syftade WP snarast till att inrangera satellitstaternas 
stridskrafter i den sovjetiska krigsmakten. 

Den dominerande uppfattningen i väst var att Sovjetunionen i grunden 
hade expansiva politiska mål, som man avsåg att sätta i verket när tillfälle gavs. 
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makterna och Sovjetunionen inträffade 1948. Sovjetunionen försökte få total
kontroll över det delade Berlin genom en blockad som bröts av västmakternas
luftbro. En annan milstolpe var Pragkuppen samma år som blev en startsignal
för etablerandet av försvarsalliansen Atlantpakten, senare NATO, vilket ge-
nomfördes följande år.

Vid krigsslutet hade västmakterna demobiliserat huvuddelen av sina mark-
stridskrafter, medan Sovjetunionen däremot hade bibehållit stora styrkor. De
var ett medel för politisk dominans av satellitstaterna och upplevdes också som
ett hot av och mot väst. Som motvikt satte västmakterna i stor utsträckning sin
lit till flygstridskrafter, särskilt det amerikanska strategiska bombflyget. Vikti-
gast härvidlag var USA:s tillgång till kärnvapen.

När det amerikanska kärnvapenmonopolet försvann i början av 1950-talet,
insåg väst behovet av starkare konventionella stridskrafter. Sådana var det ont
om och det blev därför nödvändigt att upprusta Västtyskland. Detta kom efter
diverse turer att leda fram till bildandet av NATO, vars viktigaste resultat var
att det garanterade en amerikansk närvaro i Europa. Som ett svar på den väst-
tyska upprustningen bildades Warszawapakten, WP. Till skillnad från NATO,
som var en verklig allians, syftade WP snarast till att inrangera satellitstaternas
stridskrafter i den sovjetiska krigsmakten.

Den dominerande uppfattningen i väst var att Sovjetunionen i grunden
hade expansiva politiska mål, som man avsåg att sätta i verket när tillfälle gavs.
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Sovjetunionens överlägsenhet i konventionella stridskrafter, framför allt strids-
vagnar och artilleri, skulle därvid utnyttjas. Västs strategi byggde på avskräck-
ning med hjälp av kärnvapen. USA:s strategiska kärnvapen, avsedda att sättas 
in mot det inre av Sovjetunionen, kompletterades tidigt med taktiska kärnva-
pen, avsedda att användas på slagfältet. Väst bedömde också att det behövdes 
en konventionell styrka i Europa. Denna sågs som en sköld avsedd att skydda 
Västeuropa, medan man slog tillbaka med kärnvapensvärdet. Detta skulle få 
WP att stoppa o!ensiven, varefter krisen skulle få en politisk lösning. I och 
med den sovjetiska kärnvapenupprustningen, blev denna avskräckning alltmer 
problematisk. Skulle USA:s president i alla lägen vara beredd att riskera sitt 
hemland för Västeuropas försvar? Fransmän och britter tvivlade och ska!ade 
sig därför egna kärnvapen. 

Under 1970- och 80-talen, efter det att terrorbalansen etablerats, drabba-
des NATO av kärnvapenavskräckningens dilemma. För att lösa frågan provade 
man införandet av neutronvapen, men efter en opinionsstorm som skickligt 
underblåstes av Sovjetunionen avskrevs projektet. Nästa försök till lösning 
blev medeldistanskärnvapen, som skulle hota sovjetiskt territorium från väst-
europeiskt område. Denna gång misslyckades propagandao!ensiven och hela 
projektet ledde istället till ett avtal om ömsesidig avrustning av medeldistans-
kärnvapen. 

Samtidigt med detta genomförde NATO och USA en upprustning av sina 
konventionella styrkor. Tyngdpunkten låg på högteknologiska vapen för insats 
såväl i fronten som på djupet av en angripares gruppering. 

NATO:s konventionella strategi var under huvuddelen av tidsperioden 
strikt defensiv; moto!ensiver förutsattes äga rum endast på västs territorium. 
Ett stort problem var att man av politiska skäl måste hejda en angripare så 
långt fram att inte huvuddelen av det västtyska territoriet måste uppges. Å 
andra sidan kunde man, fortfarande av politiska skäl, inte befästa gränsen och 
både bokstavligen och bildligt cementera Tysklands delning. Efter hand som 
trovärdigheten i en tidig kärnvapeninsats minskade, framkom därför idéer om 
motanfall in på WP:s territorium. Även detta blev en politiskt känslig fråga 
eftersom man ansåg att detta skulle uppfattas provocerande och därmed skulle 
kunna öka risken för ett förebyggande WP-angrepp. De o"ciella planerna på 
anfall på djupet av fiendens gruppering kom därför att inskränka sig till insat-
ser av flyg och robotar, bl.a. mot WP:s uppmarschområden i Polen. 

Den sovjetiska strategin byggde i stort sett på förmågan att föra – och vinna 
– krig på olika nivåer. O"ciellt hade WP en doktrin som gick ut på att inte 
använda kärnvapen förrän motståndaren gjorde det, men arkivfynd efter WP:s  
upplösning har avslöjat planer där krigshändelserna skulle inledas med en 
stormeld av taktiska kärnvapen. Sannolikt fanns en mängd olika handlingsal-
ternativ förberedda. Oavsett krigsnivån ingick troligen en massiv konventionell 
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o!ensiv i strategin, med syftet att ockupera länder där socialismen kunde byg-
gas upp efter segern. 

Den sovjetiska strategin var utpräglat o!ensiv. Detta innebar dock inte att 
det fanns en avsikt att angripa Västeuropa vid första möjliga tillfälle. Den of-
fensiva militära strategin var i stället något som skulle tillgripas om och när den 
politiska ledningen i Moskva bedömde ett krig som oundvikligt. I ett sådant 
läge måste kriget utkämpas på bästa villkor, vilket bl.a. innebar ett maximalt 
utnyttjande av överraskningsmomentet. 

Enligt en spridd uppfattning skulle WP:s förstahandsmål efter ett krigs-
utbrott vara att slå så stora delar av NATO:s stridskrafter att dess förmåga 
till moto!ensiv omintetgjordes. Därefter skulle huvuddelen av Västtyskland 
ockuperas varpå man skulle söka en överenskommelse med USA som gav Sov-
jetunionen en dominerande ställning på kontinenten. Om en sådan lösning 
inte kunde erhållas skulle anfallen fortsätta, också mot Storbritannien om så 
krävdes. En total ockupation av Västeuropa skulle givetvis vara ett vanskligt 
företag som kunde misslyckas, t.ex. genom ett trovärdigt kärnvapenhot mot 
Sovjetunionen eller genom att WP:s anfallskraft ebbade ut. Dessa svårigheter 
var anledningen till att man från NATO:s sida bedömde att WP hade behov av 
alternativa strategier, bl.a. att kunna skära av förbindelserna över Atlanten för 
att hejda förstärkningar och isolera Europa från USA. Sådana tankar innebar 
att Norden kom i blickpunkten.4

Norden som potentiell krigsskådeplats

Redan 1947 utsattes Finland för en sovjetisk påstötning om en nonaggressions-
pakt. Eftersom sådana förslag varit inledning till den sovjetiska ockupationen 
av de Baltiska staterna var detta en olycksbådande propå och den västliga reak-
tionen blev också häftig. President Truman höll ett känsloladdat tal i kongres-
sen och hans upprördhet hade sannolikt både känslomässiga och strategiska 
skäl. Norden var ett område som var av strategiskt intresse av flera olika skäl. 
Det gränsade till polarregionen som fått allt större betydelse, det utgjorde ett 
potentiellt brohuvud för amerikanska transporter av trupp till Europa och 
framför allt var det en förpost i försvaret av den amerikanska kontinenten. Det 
sistnämnda var vitalt för alla amerikaner och därför blev det en snabb respons 
när Norge, som ansåg sig hotat av en sovjetisk positionsframflyttning i norr, 
markerade intresse för försvarssamarbete. De norska framstötarna fick också 
stöd från Storbritannien. 

I det läget komplicerade Sverige utvecklingen genom att ta initiativ till ett 
skandinaviskt försvarsförbund. Huvudskälet till detta var att Sverige befarade 

4. B. Hugemark, ”Bakgrunden till I11:s roll i svensk säkerhets- och försvarspolitik” i Kronobergs 
regemente under 1900-talet, Växjö 1996, s. 75–79.
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att en anknytning av Danmark och Norge västerut skulle innebära att Finland 
blev isolerat och/eller råkade in i den sovjetiska intressesfären. Förutom att 
detta allmänt sett vore olyckligt skulle det också innebära att Sverige skulle 
hamna i kläm mellan två starka militärblock. Det svenska initiativet misslycka-
des dock; Danmark och Norge blev medlemmar i NATO, om än med vissa 
förbehåll och Sverige återgick till alliansfrihetens smala väg. Det var dock ännu 
ej tal om någon neutralitetspolitik.

Det storpolitiska mönster som därmed bildades i Norden, med ett alli-
ansfritt Sverige, med Danmark och Norge som NATO-medlemmar och med 
Finland som hade ett Vänskaps-, Säkerhets- och Biståndsavtal (VSB) med 
Sovjetunionen, kom att kallas den Nordiska Balansen. Begränsningarna i stor-
maktsnärvaron gjorde att Norden kunde sägas vara ett lågspänningsområde, 
även om incidenter inträ!ade och vissa förskjutningar skedde. 

Visserligen återlämnade Sovjetunionen det s.k. Porkala-området 1955, men 
nedskjutningen av ett svenskt signalspaningsflygplan i internationellt luftrum 
i juni 1952 och den därefter följande nedskjutningen av ett svenskt sjöflygplan 
av typ Catalina visade att Norden inte var opåverkat av de internationella mot-
sättningarna. 

En annan allvarlig kris var den s.k. notekrisen 1961, då Sovjetunionen gjor-
de framstötar om att inleda militära konsultationer enligt en paragraf i VSB-
pakten. Paragrafen handlade om åtgärder vid ett hot från Tyskland eller från 
en med Tyskland förbunden part. En orsak till den sovjetiska aktionen anses 
ha varit bildandet av ett NATO-kommando för Östersjöutloppen, COMBAL-
TAP, med västtyskt deltagande. Finlands president Kekkonen lyckades emel-
lertid avvärja hotet om förhandlingar. 

Efterhand kom Nordkalottområdet alltmer i blickpunkten. Under Andra 
Världskriget hade den allierade hjälpen till Sovjetunionen gått via ishavsham-
narna Murmansk och Archangelsk. Det fredliga perspektiv på Norra Ishavet 
som funnits närmast efter kriget, byttes snart mot att man såg området som 
en möjlig anfallszon för det strategiska bombflyget. Utbyggnaden av strate-
giska marinbaser på Kolahalvön för såväl konventionella sjöstridskrafter som 
kärnvapenbärande ubåtar, skapade en föreställning om Norska havet som en 
vital krigsskådeplats i händelse av ett storkrig. Den starka sovjetiska marina 
upprustningen och den ökade aktiviteten inom området skapade norska far-
hågor för ett snabbt genomfört anfall och hela NATO upplevde ett hot mot 
Atlantförbindelserna. Svaret från NATO blev förhandslagring av materiel för 
allierade stridskrafter i Norge och utvecklingen av en o!ensiv maritim strategi 
för att ta initiativet i ett sjökrig. 

Också det strategiska intresset för Östersjöområdet ökade. Det manifestera-
des genom rutinmässiga signalspaningsflygningar från NATO, genom ömsesidig 
bevakning av trafiken genom Öresund och genom WP:s omfattande övnings-
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verksamhet. Stora amfibieövningar genomfördes regelbundet och anflygningar 
med stora bombflygförband förekom. I svenska vatten rapporterades ett stort 
antal intrång av ubåtar, vilket tolkades som operativa krigsförberedelser och i 
NATO:s maritima strategi utvecklades tankar om marinkårsoperationer på WP:
s östersjökust. NATO genomförde även marina övningar i Östersjön och den 
tyska marinens möjligheter att operera där förbättrades avsevärt under 1980-ta-
let genom tillförsel av robotbåtar samt Tornado-flygplan till marinflyget.5

Nationellt 

I korthet uppvisade försvarspolitiken ett antal genomgående drag från 1945 fram 
till 1987. Säkerhetspolitiken – neutralitetspolitiken – var i stort sett oförändrad 
och den allmänna målsättningen för försvaret var att hela landet skulle försvaras. 
Den allmänna, närmast totala, värnplikten var grundläggande med socialdemo-
kratin som mest konsekventa anhängare. Strategin var att vinna tid för utländsk 
hjälp, något som dock kom allt mer i bakgrunden under perioden även om le-
dande politiker hela tiden torde ha varit införstådda med tanken. Att det så små-
ningom och senast genom en skrivning i försvarsberedningens betänkande 1972, 
blev tabu att diskutera hjälp utifrån, ledde dock till missuppfattningar om rikets 
agerande i händelser av krig. Denna föreställning att Sverige på grund av neutra-
litetspolitiken inte kunde ta emot utländsk hjälp om vi blev anfallna riskerade att 
sprida defaitism – ensamma hade vi ju ingen chans mot en stormakt.

De svenska förbanden skulle vara omedelbart stridsdugliga efter en snabb 
mobilisering och man strävade ständigt efter att förbättra den materiella kva-
liteten även om detta var en linje som genomfördes mycket ”ryckvis”. Avväg-
ningarna mellan försvarsgrenarna var i stort sett oförändrad. Samtidigt rådde 
det en benägenhet att överinteckna verksamheten inom givna ramar. 

De olika försvarsbesluten och dess e!ekter på främst krigsorganisationen 
under huvuddelen av perioden, kan kortfattat beskrivas på följande sätt.

Försvarsbeslutet 1948

Försvarsbeslutet år 1948 påverkades starkt av det läge som uppstått genom Prag-
kuppen, som manifesterade det kalla krigets ”utbrott”. Beslutet utgick från ÖB:s  
förslag om successiva reformer av den försvarsorganisation som skapats under 
kriget. Någon särskild tidsplan för reformerna fastställdes inte. I princip skulle 
freds- och krigsorganisationens omfattning vara styrande och försvarsanslagen 
skulle anpassas därefter. Beslutet var enhälligt för de fyra stora partierna. 

En allmän målsättning för krigsmakten tillkom, där sambandet mellan folk 
och försvar fastställdes. Hela landet skulle försvaras och ingen del uppges utan 

5. Hugemark, ”Bakgrunden till I11:s roll i svensk säkerhets- och försvarspolitik”, s. 79–81.
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NATO:s maritima strategi utvecklades tankar om marinkårsoperationer på WP:
s östersjökust. NATO genomförde även marina övningar i Östersjön och den
tyska marinens möjligheter att operera där förbättrades avsevärt under 1980-ta-
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I korthet uppvisade försvarspolitiken ett antal genomgående drag från 1945 fram
till 1987. Säkerhetspolitiken — neutralitetspolitiken — var i stort sett oförändrad
och den allmänna målsättningen för försvaret var att hela landet skulle försvaras.
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freds- och krigsorganisationens omfattning vara styrande och försvarsanslagen
skulle anpassas därefter. Beslutet var enhälligt för de fyra stora partierna.

En allmän målsättning för krigsmakten tillkom, där sambandet mellan folk
och försvar fastställdes. Hela landet skulle försvaras och ingen del uppges utan
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segt motstånd. Denna målsättning med dess operativa kompletteringar kom 
att gälla under 20 år. 

Hotet från luften, en bestående krigserfarenhet, uppmärksammades liksom 
risken för överraskande angrepp. Yt- och knutpunktsförsvar, lokal rekrytering 
av krigsförbanden och decentraliserad mobilisering med utspridda förråd re-
kommenderades. Här kom man att bygga vidare på det system som utvecklats 
under kriget då man lät krigsförbanden gå i fältdepåer, i stället för att för-
rådsställa materielen i anslutning till de olika kasernområdena. Jaktflyget för-
stärktes för att möta hotet från luften, men endast flygvapnet hade en sjuårig 
materielplan, mycket för att säkerställa den svenska flygplansindustrins fort-
levnad. Övriga försvarsgrenar fick i huvudsak fortsätta att leva på krigstidens 
upprustning. 

Inom armén var den största förändringen att brigadsystemet infördes, vil-
ket kom att öka skillnaderna mellan freds- och krigsorganisationen. Infanteri-
regementena förstärktes alltså och utökades till brigader. Dessa kom att uppgå 
till 37 stycken, vartill kom en (förstärkt) brigad på Gotland. De tio fördel-
ningscheferna med staber bibehölls i organisationen som ledning för tillfälligt 
sammansatta förband, men armékårsstaberna utgick. Särskilda cykeltransport-
förband tillfördes brigaderna och den svenska specialiteten cykeltolkning efter 
traktor infördes, vilket på längre sträckor ökade infanteriets marschhastighet 
från 4 km i timmen till i genomsnitt 15 km i timmen. Antalet pansarbrigader 
fördubblades från tre till sex genom att antalet stridsvagnar per brigad halv-
erades. Tre fredsinfanteriregementen fick i uppgift att utbilda pansarinfanteri 
och de tidigare fristående cykel- och motorbrigaderna införlivades i pansar-
brigaderna. Den nya krigsorganisationen, fastställd 1949 omfattade sålunda 
sammanlagt 37 brigader. Propositionen konstaterade dock att det trots vissa 
moderniseringar fortfarande förelåg ett behov av att öka eldkraft och rörlighet. 
Grundutbildningen förkortades till nio månader, men repetitionsövningarna 
som varit inställda sedan 1947 återupptogs. 

För marinen innebar försvarsbeslutet förstärkningar med två jagare av för-
bättrad landskapstyp, utrustade med sjörobot, samt tre nya ubåtar. Den po-
litiska osäkerheten om stora fartyg var påfallande och förslag väcktes om för-
säljning av de två kryssarna. Försvarskommitténs förslag om nedläggning av 
norrlandskustens kustartilleri godtogs inte. 

Vid flygvapnet fullföljdes det redan tidigare fattade beslutet om tyngdpunkt 
på jaktflyget, efter Världskrigets erfarenheter. Slutresultatet blev 33 jakt-, 12 at-
tack- och 5 spaningsdivisioner med c:a 18–20 flygplan i varje division. Den 
tidigare för marin samverkan särskilt avdelade flygeskadern miste sin marina 
inriktning och marinspaningsflottiljen utgick. Luftbevakningssystemet över-
fördes från armén till flygvapnet och moderniserades efter hand med radar. 
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Regeringen tillsatte 1949 överraskande en ny försvarsutredning i anslutning 
till en proposition om fortsatt förstärkning av jaktflyget. Anledningen var san-
nolikt att regeringen genom en prioritering av luftförsvaret hoppades att kunna 
hålla de sammanlagda försvarskostnaderna på en nivå som var godtagbar för 
det socialdemokratiska partiet. Utredningen kom att bli betydelselös genom 
den världspolitiska utvecklingen. Kalla kriget fortsatte, Koreakriget utbröt och 
de skandinaviska försvarsförhandlingarna bröt samman. Under intryck av detta 
beslutade riksdagen om fortsatt förstärkning av jaktflyget, införande av repeti-
tionsövningar i organiserade krigsförband, förlängning av grundutbildningen 
till 10 månader och långsiktiga materielplaner även för armén och marinen. 
Krigstidens materielbestånd behövde förnyas även för dessa försvarsgrenar. 

1958 års försvarsbeslut

De successiva ökningarna krävde alltmer ökade anslag. En översyn av ekono-
miska ramar, avvägningar, materielplaner och kvalitet kontra kvantitet bedöm-
des som alltmer nödvändig. Mot bakgrund av detta och mot bakgrund av det 
militärpolitiska läget utarbetades ÖB:s underlag till ett nytt försvarsbeslut. Un-
derlaget gick under namnet ÖB 54. Den följande försvarsberedningen, 1955 
års, där försvarsminister Torsten Nilsson själv var ordförande, statssekreteraren 
huvudsekreterare och bl.a. två partiledare ledamöter, ville inledningsvis studera 
konsekvenserna av ett mycket lägre kostnadsalternativ än det ÖB 54 företräd-
de. Suez- och Ungernkriserna på hösten följande år tvingade beredningen att 
göra andra överväganden. 

Nästa omslagspunkt i försvarspolitikens historia blev 1958 års försvarsbe-
slut. Det grundades på överenskommelse mellan de fyra demokratiska parti-
erna, som det stod i propositionen. Den ekonomiska ramen blev styrande för 
en plan som till en början löpte över tre år. Både freds- och krigsorganisationen 
skulle i fortsättningen anpassas efter ramen, som ökades något och som därtill 
tillfördes en årlig ökning med 2 ! % för att förhindra en urholkning av mate-
rielanska"ningen till följd av den hastigt ökande tekniska fördyringen. Därtill 
kom full kompensation för pris- och lönestegringar. 

FB 58 behandlade inte de organisatoriska konsekvenserna i detalj. Kvali-
tetskravet beaktades men med undantag för flottan endast i begränsad omfatt-
ning på kvantitetens bekostnad. Ett nytt flygplanssystem Viggen projekterades, 
moderna stridsvagnar och tungt artilleri skulle anska"as. Fem infanteribrigader 
skulle efter hand utgå ur krigsorganisationen, men fyra norrlandsbrigader, pan-
sarbrigad 63 och infanteribrigad 66 (via mellanstationerna infanteribrigad 59 
och pansarbrigad 58) tillkom som följd av beslutet. Det sammanlagda antalet 
brigader (inklusive Gotland) blev 32.
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För marinens del innebar försvarsbeslutet väsentliga förändringar av sjö-
stridskrafternas uppgifter. Detta gällde inte bara invasionsförsvaret till sjöss. 
Tillgängliga resurser måste sättas in mot en inledande invasion, vilket betydde 
att importskyddet inte samtidigt kunde skyddas. Detta skulle man försöka 
motverka genom en utbyggnad av det ekonomiska försvaret, i vilket ingick 
spridda lossningshamnar på västkusten och åtgärder för godsets snabba sprid-
ning inom landet. 

Övervattensstridskrafterna skulle minskas med 50 % och kustartilleriet med 
30 %. Reduceringarna skulle dock göras i takt med att materielens livslängd 
uppnåddes. Två av 1956 års riksdag beviljade jagare avbeställdes, de två kryssar-
na lades i materielreserv och bl.a. fem jagare utrangerades. Ett nytänkande blev 
nödvändigt och detta resulterade i Marinplan 60 som innebar mindre men fler 
fartyg för att åstadkomma utspridning av vapenbärarna. Man skulle nu sträva 
efter en mer stridsekonomisk användning av ytstridskrafterna i anslutning till 
egen kust, men ubåtarna bedömdes alltjämt ha ett stort existensberättigande. 
Omstruktureringen kom dock att ta lång tid. Sålunda omfattade flottan ännu 
1964 1 kryssare, 12 jagare (varav 4 nybyggda) och 24 ubåtar samt 9 fregat-
ter (ombyggda jagare). Ersättningsanska!ningen för ett reducerat kustartilleri 
innebar en betydande modernisering och omfattade kustrobotbatterier, lätta 
kanon- och robotbatterier, kustjägarkompanier samt rörliga spärrkompanier. 

Flygvapnet som blivit den ekonomiskt största försvarsgrenen, blev trots 
detta reducerat med 25 % i fråga om antalet flygplan. En attack- och en jakt-
flottilj lades ner, men tack vare tillförsel av flygplan av typ Lansen och Draken 
kunde kvaliteten förbättras. 

För ledning av flygförbanden byggdes helautomatiserade, underjordiska 
ledningscentraler. Dessa enheter ingick tillsammans med radarstationer m.m. 
i luftförsvarets nya stridsledningssystem STRIL 60. Bassystemet utbyggdes ef-
fektivt och det totala antalet krigsbaser ökades också. År 1964 bestod flyg-
vapnet av 12 attackdivisioner, 30 jaktdivisioner och 8 spaningsdivisioner. Ett 
nytt jetskolflygplan, som i krigsorganisationen bildade 5 lätta attackdivisioner 
avsågs för understöd av markförband, även om detta sällan eller aldrig övades.

Hela landet skulle alltjämt försvaras med tillhjälp av den allmänna värn-
plikten. Beslut om atomvapen, föreslagna i ÖB 54, sköts på framtiden. En ny 
avvägning gjordes mellan flygvapnet och marinen, närmast mellan attackflyget 
och flottans ytstridsfartyg. Flygvapnet blev därmed, som nämnts, ekonomiskt 
sätt den största försvarsgrenen. Denna nya avvägning mellan försvarsgrenarna 
har sedan i stor utsträckning blivit bestående. Ett nytt värnpliktsutbildnings-
system, VU 60 infördes, som i princip innebar grundutbildning och fem repe-
titionsövningar i fyraårsintervaller för varje värnpliktig. 

Krigsmaktens operativa uppgift skulle fortfarande vara att två invasioner sam-
tidigt skulle kunna avvärjas. Vilka riktningar som ansågs vara aktuella angavs inte. 
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I ett kungligt brev 1964 ändrades detta och uppgiften begränsades till avvärjning 
i en huvudriktning och fördröjningsoperationer i en annan huvudriktning.6

1968 års försvarsbeslut

1961 och 1963 års försvarsbeslut var lika enhälliga som det föregående. Det 
sistnämnda var fyraårigt och bekräftade FB 58. Därmed bibehölls ekonomi-
systemet till båtnad för god e!ekt och god ekonomi. Nu började dock konse-
kvenserna av den i FB 58 fastlagda ekonomiska ramen märkas. En minskning 
av antalet krigsförband framtvingades och 1964 ändrades målsättningen såtill-
vida att krigsmaktens operativa huvuduppgift begränsades till avvärjning av 
storinvasion över kust eller gräns i en huvudriktning. I annan huvudriktning 
skulle fördröjningsoperationer kunna föras. Försvar mot mindre företag skulle 
alltjämt kunna organiseras inom hela landet. 

Nästa försvarsbeslut blev ett år försenat. Det samhällsekonomiska och stats-
finansiella läget var inte lika förmånligt som tidigare och det socialdemokratis-
ka partiets vänsterflygel började göra sig bemärkt. 1965 års försvarsutredning, 
som arbetade på en plan som skulle gälla från den 1 juli 1967, blev oenig 
och de borgerliga ledamöterna lämnade utredningen. 1968 års försvarsbeslut 
som blev fyraårigt var inledningen till en tredje omslagspunkt i det senaste 
halvseklets försvarspolitik. Det genomdrevs av de socialistiska partierna mot 
de borgerliga. Partiöverenskommelsernas tid var förbi och de 2 " procenten 
för teknisk utveckling avska!ades. Den reala anslagsramen i förhållande till 
FB 63 krymptes och priskompensationssystemet ersattes av ett nettoprisindex. 
Dessa åtgärder försvagade naturligtvis försvarsekonomin och som motiv för 
detta åberopades dels samhällsekonomin och dels de tecken på avspänning som 
man ansåg kunde skönjas vid horisonten. ÖB:s militärpolitiska bedömningar 
lämnades därhän. 

Flygvapnet drabbades hårdast. Antalet jakt- och attackflottiljer minskade 
efter hand, först från tolv till tio och längre fram till sex, vilket innebar en viss 
militärteknisk omvärdering. En första beställning av det omstridda Viggen-
systemet beslöts dock redan 1967. Den allmänna värnpliktens princip skulle 
alltjämnt gälla och markstridskrafterna tillmättes en något ökad betydelse i 
avvägningen. Det var emellertid lätt att inse att beslutet på sikt skulle leda till 
betydande förändringar i såväl freds- som krigsorganisationen. Eftersom kom-
pensationen för teknisk utveckling bortföll, blev en urholkning av krigsorgani-
sationen ofrånkomlig, när föråldrade fartyg, flygplan och stridsvagnar ersattes 
av färre moderna till ett högre styckepris. 

6. Uppgifterna om försvarsbeslutens innehåll är i huvudsak hämtade ur C. Skoglund, K. Zet-
terberg och H.C. Cars, Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, Probus förlag, Stockholm 
1986. Uppgiften om det kungliga brevet är hämtad från s. 29–31.

Den militärpolitiska utvecklingen under efterkrigstiden

I ett kungligt brev 1964 ändrades detta och uppgiften begränsades till avvärjning
i en huvudriktning och fördröjningsoperationer i en annan huvudriktning.6

1968 års försvarsbeslut
1961 och 1963 års försvarsbeslut var lika enhälliga som det föregående. Det
sistnämnda var fyraårigt och bekräftade FB 58. Därmed bibehölls ekonomi-
systemet till båtnad för god effekt och god ekonomi. Nu började dock konse-
kvenserna av den i FB 58 fastlagda ekonomiska ramen märkas. En minskning
av antalet krigsförband framtvingades och 1964 ändrades målsättningen såtill-
vida att krigsmaktens operativa huvuduppgift begränsades till avvärjning av
storinvasion över kust eller gräns i en huvudriktning. I annan huvudriktning
skulle fördröjningsoperationer kunna föras. Försvar mot mindre företag skulle
alltjämt kunna organiseras inom hela landet.

Nästa försvarsbeslut blev ett år försenat. Det samhällsekonomiska och stats-
finansiella läget var inte lika förmånligt som tidigare och det socialdemokratis-
ka partiets vänsterflygel började göra sig bemärkt. 1965 års försvarsutredning,
som arbetade på en plan som skulle gälla från den 1 juli 1967, blev oenig
och de borgerliga ledamöterna lämnade utredningen. 1968 års försvarsbeslut
som blev fyraårigt var inledningen till en tredje omslagspunkt i det senaste
halvseklets försvarspolitik. Det genomdrevs av de socialistiska partierna mot
de borgerliga. Partiöverenskommelsernas tid var förbi och de 2 1/2 procenten
för teknisk utveckling avskaffades. Den reala anslagsramen i förhållande till
FB 63 krymptes och priskompensationssystemet ersattes av ett nettoprisindex.
Dessa åtgärder försvagade naturligtvis försvarsekonomin och som motiv för
detta åberopades dels samhällsekonomin och dels de tecken på avspänning som
man ansåg kunde skönjas vid horisonten. ÖB:s militärpolitiska bedömningar
lämnades därhän.

Flygvapnet drabbades hårdast. Antalet jakt- och attackflottiljer minskade
efter hand, först från tolv till tio och längre fram till sex, vilket innebar en viss
militärteknisk omvärdering. En första beställning av det omstridda Viggen-
systemet beslöts dock redan 1967. Den allmänna värnpliktens princip skulle
alltjämnt gälla och markstridskrafterna tillmättes en något ökad betydelse i
avvägningen. Det var emellertid lätt att inse att beslutet på sikt skulle leda till
betydande förändringar i såväl freds- som krigsorganisationen. Eftersom kom-
pensationen för teknisk utveckling bortföll, blev en urholkning av krigsorgani-
sationen ofrånkomlig, när föråldrade fartyg, flygplan och stridsvagnar ersattes
av färre moderna till ett högre styckepris.

6. Uppgifterna om försvarsbeslutens innehåll är i huvudsak hämtade ur C. Skoglund, K. Zet-
terberg och H.C. Cars, Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, Probus förlag, Stockholm
1986. Uppgiften om det kungliga brevet är hämtad från s. 29-31.
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Försvar för folkhem och fosterland

Svenska kärnvapen avfördes definitivt från diskussionen. Målsättningen för 
krigsmakten, som dittills delvis hade haft en operativ karaktär, omvandlades till 
enbart ett politiskt ställningstagande. Därmed framgick inte de operativa kon-
sekvenserna av de reellt reducerade försvarsanslagen och den därmed efterhand 
minskande krigsorganisationen. 

De fulla konsekvenserna av 1968 års försvarsbeslut visade sig egentligen 
först i samband med de följande periodiska försvarsbesluten. Dessa innebar 
dessutom ytterligare successiva försvarsreduceringar. 

Armén kunde dock relativt länge leva på de utbildnings- och materielinsat-
ser som skett 1958–68. På sikt kunde dock inte mer än hälften av infanteribriga-
derna få sitt artilleri, bandgående pansarvärn och robotluftvärn moderniserat. 

Flottan hade alltjämt stora ekonomiska svårigheter med att övergå till ma-
rinplan 60, detta till följd av ”arvet” av större fartyg. 

Behovet av ett nytt flygplan, hade redan tidigare väckt stort rabalder. Den 
snabba tekniska utvecklingen innebar också avsevärda fördyringar. År 1967 
beslutades om serietillverkning av flygplanssystemet AJ 37 Viggen, med en för-
sta beställning av 100 skol- och attackflygplan samt begränsat bemyndigande 
att utveckla en spanings- och en jaktversion. Det slutliga antalet flygplan kom 
dock att bli mycket mindre än vad som ursprungligen avsetts. 

Krigsorganisationen omfattade år 1971, innan 1968 års beslut fått en mer 
omfattande verkan, följande förband för armén: 31 infanteri-, norrlands-, och 
pansarbrigader, 100 lednings-, understöds- och underhållsbataljoner samt 100 
lokalförsvarsbataljoner. 

För marinen: 8 jagare, 5 fregatter, 2 minfartyg, 17 torpedbåtar, 16 motor-
torpedbåtar, 22 ubåtar, omkring 40 minsvepare och c:a 100 kustartilleribat-
terier. 

För flygvapnet: 400 jakt-, 200 attack- och 100 spaningsflygplan, fördelade 
på 23 jakt-, 10 attack- och 5 (10) spaningsdivisioner. 

1972 års försvarsbeslut

Under ungdomsrevoltens år radikaliserades samhällslivet och avspänningsopti-
mismen ökade. Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien, endast tre må-
nader efter FB 68, visade att Sovjetunionen alltjämt styrde sina satelliter med 
järnhand, men NATO reagerade inte. Detta togs som bevis för avspännings-
strävandena mellan blocken. 

I direktiven till den utredning som skulle förbereda nästa försvarsbeslut, 
framhöll försvarsministern att denna inte hade till uppgift att få till stånd en 
uppgörelse mellan de politiska partierna om försvarsutgifternas storlek under 
en begränsad tidsperiod. Uppgiften var istället att överväga den långsiktiga in-
riktningen på totalförsvaret och grunderna för den svenska säkerhetspolitiken. 
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torpedbåtar, 22 ubåtar, omkring 40 minsvepare och c:a 100 kustartilleribat-
terier.

För flygvapnet: 400 jakt-, 200 attack- och 100 spaningsflygplan, fördelade
på 23 jakt-, 10 attack- och 5 (10) spaningsdivisioner.

1972 års försvarsbeslut

Under ungdomsrevoltens år radikaliserades samhällslivet och avspänningsopti-
mismen ökade. Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien, endast tre må-
nader efter FB 68, visade att Sovjetunionen alltjämt styrde sina satelliter med
järnhand, men NATO reagerade inte. Detta togs som bevis för avspännings-
strävandena mellan blocken.

I direktiven till den utredning som skulle förbereda nästa försvarsbeslut,
framhöll försvarsministern att denna inte hade till uppgift att få till stånd en
uppgörelse mellan de politiska partierna om försvarsutgifternas storlek under
en begränsad tidsperiod. Uppgiften var istället att överväga den långsiktiga in-
riktningen på totalförsvaret och grunderna för den svenska säkerhetspolitiken.
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Den militärpolitiska utvecklingen under efterkrigstiden

Försvarsbeslutet år 1972 kom därför att bekräfta den försvarspolitik som 
inleddes i och med FB 68. Beslutet löpte under fem år, vilket också blev fallen 
med de följande försvarsbesluten. Man tog fasta på den förmodade politiska 
avspänningen ute i världen och Norden bedömdes alltjämt vara en tämligen 
ointressant flank. Den reala anslagsramen krymptes ytterligare och uttrycket 
”ett efter våra förhållanden starkt försvar” knäsattes. Uttrycket är intressant då 
det vore något mer logiskt att försvaret dimensionerades efter en fiendens för-
hållande, inte efter våra egna. Försvarets operativa e!ekt kunde tillåtas nedgå 
under några år, något som kom att få allvarliga konsekvenser för både krigsför-
bandens kvantitet och kvalitet. 

Till följd av de snabbt stigande kostnaderna för kvalificerade vapensystem 
skulle försvarsmakten (obs! det nya begreppet) i det längre perspektivet prio-
ritera ett större antal tekniskt mindre högtstående system hellre än ett fåtal 
tekniskt mycket kvalificerade sådana. Grundutbildningen för huvuddelen av 
de meniga värnpliktiga minskades med 25 % till 7 " månad, något som i rea-
liteten innebar c:a 6 månader med hänsyn taget till helger och ledigheter. 

Redan efter ett år nödgades ÖB anmäla att det var nödvändigt med ”en an-
nan operativ inriktning än den som för närvarande gäller”, delvis beroende på 
att inte ens de i FB 72 förutsatta reala anslagen innehölls. Detta innebar i prak-
tiken att försvarsmakten efter ett krigsutbrott sannolikt hade tvingats att snabbt 
övergå till fördröjningsoperationer i alla riktningar vid ett fientligt storanfall. 
Detta hindrade dock inte regeringen fortfarande talade om ett ”balanserat pe-
riferiförsvar”. Man skulle fortfarande planera för ett djupförsvar med kraftsam-
ling till gräns och kust, men undvika att större styrkor inledningsvis slogs ut. 

1982 års försvarsbeslut

Under de närmaste åren efter FB 72 försökte moderata samlingspartiet att i 
någon mån begränsa bristerna i försvarsbeslutet, men man fick inte ens de 
övriga borgerliga partierna med sig. Nästa försvarsutredning i den rutinartade 
ordningen tillsattes av den socialdemokratiska regeringen, men regeringsskiftet 
efter valet 1976 gav utredningen en borgerlig ordförande och majoritet. 

1977 års försvarsbeslut vidgade anslagsramarna något, men tankarna om 
avspänning fanns kvar, liksom principerna från 1972. Tanken i de neddrag-
ningar som var följden av FB 72 kunde dämpas något, men den grundläggande 
inriktningen påverkades inte i nämnvärd grad. 

Den nya socialistiska oppositionen som önskade göra en ny avvägning till 
förmån för övriga delar av totalförsvaret, och hävdade dels att den ytterst be-
gränsade anslagshöjningen för försvarsmakten skulle försvaga Sveriges trovär-
dighet i det internationella nedrustningsarbetet, dels att ett konsekvent fullföl-
jande av FB 72 övergavs. 

Den militärpolitiska utvecklingen under efterkrigstiden

Försvarsbeslutet år 1972 kom därför att bekräfta den försvarspolitik som
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ling till gräns och kust, men undvika att större styrkor inledningsvis slogs ut.

1982 års försvarsbeslut

Under de närmaste åren efter FB 72 försökte moderata samlingspartiet att i
någon mån begränsa bristerna i försvarsbeslutet, men man fick inte ens de
övriga borgerliga partierna med sig. Nästa försvarsutredning i den rutinartade
ordningen tillsattes av den socialdemokratiska regeringen, men regeringsskiftet
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avspänning fanns kvar, liksom principerna från 1972. Tanken i de neddrag-
ning-ar som var följden av FB 72 kunde dämpas något, men den grundläggande
inriktningen påverkades inte i nämnvärd grad.

Den nya socialistiska oppositionen som önskade göra en ny avvägning till
förmån för övriga delar av totalförsvaret, och hävdade dels att den ytterst be-
gränsade anslagshöjningen för försvarsmakten skulle försvaga Sveriges trovär-
dighet i det internationella nedrustningsarbetet, dels att ett konsekvent fullföl-
jande av FB 72 övergavs.
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Försvar för folkhem och fosterland

Redan hösten 1977 tvingades ÖB anmäla att prisutvecklingen visat sig vida 
större än vad det gällande nettoprisindexet kompenserade för. Intentionerna 
från FB 77 kunde därför i flera delar inte genomföras. Trenden skulle bestå 
och försvarsmakten tvingades till stora inskränkningar av främst repetitionsöv-
ningar och materielanska!ningar. Rationaliseringar övergick i ambitionssänk-
ningar, särskilt i fråga om grundutbildningen av värnpliktiga. 

För arméns del innebar konsekvenserna av FB 68 och FB 72 att hälften av 
de kvalificerade infanteribrigaderna måste ”växlas ner” i förhållande till den 
nya helt motoriserade brigadtypen IB 77. Här skall man dock ha i minnet att 
den stora skillnaden mot den tidigare brigadtypen var förflyttningshastigheten. 
Det rörde sig inte om ökat skydd eller mekanisering. De ”äldre” brigaderna fick 
betydligt lägre allsidig användbarhet och framför allt lägre anfallskraft. Mate-
rieltillskott till den ”bättre hälften” innebar bl.a. en påbörjad omsättning av 
artilleri, bandpansarvärn och luftvärnsrobotar. Två av de sex pansarbrigaderna 
drogs in, även om del av materielen kom att leva kvar bl.a. i form av fristående 
mekaniserade bataljoner, som senare sammanfördes i en mekaniserad brigad. 

Inom marinen utgick jagare och fregatter efter hand och ersattes av 12 
robotbåtar av typ Spica II och 16 norsktillverkade patrullbåtar av typ Hugin. 
Ubåtarna minskades från 22 till 15. Kustartilleriet genomgick efter hand en be-
tydande modernisering men antalet förband minskade. Vid flygvapnet levere-
rades 1972 de första exemplaren av 175 beställda attack- och spaningsflygplan 
typ 37 Viggen. Beslut fattades om anska!ning av Viggen i jaktversion, men 
ytterliggare fem flottiljer lades ner. 

Riksdagen hade 1977 uttalat att nästa utredning, d.v.s. inför FB 82, borde 
tillsättas tidigt. Genom att dela upp arbetet i etapper och genom att använda 
ett remissförfarande skulle möjligheter till o!entlig debatt skapas. Så skedde 
och redan i mitten av 1979 lade FK 78 fram sitt första betänkande om säker-
hetspolitiken, alltjämt med den förväntade internationella avspänningspoliti-
ken som ledstjärna. På grund av världspolitiska händelser som helt grusade 
förhoppningarna om stadigvarande avspänning fick detta betänkande dock 
korrigeras i början av 1981. 

Försvarsbeslutet 1982 innebar att perspektiven på den världspolitiska si-
tuationen och även situationen i vårt närområde vidgats något. Det viktigaste 
delbeslutet var att utveckla ett nytt inhemskt flygplansystem JAS/Gripen. En 
väsentlig förbättring av priskompensationssystemet genomfördes, men stora 
besparingskrav innebar på sikt att tjänsterna för sammanlagt c:a 14 000 an-
ställda inom försvarsmakten skulle indragas. 

Vid tiden för det andra borgerliga försvarsbeslutet hade antalet kvalificerade 
krigsförband i luften, till sjöss och på marken halverats, jämfört med läget 20 
år tidigare. Beslutet innebar heller inte något försök att vrida kurvan uppåt 
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hetspolitiken, alltjämt med den förväntade internationella avspänningspoliti-
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delbeslutet var att utveckla ett nytt inhemskt flygplansystem JAS/Gripen. En
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Den militärpolitiska utvecklingen under efterkrigstiden

igen. Genom omfattande minskningar av repetitionsövningarna, försämrades 
dessutom kvaliteten vid återstående förband avsevärt. 

Vid regeringsskiftet 1982 förklarades att FB 82 skulle ligga fast, med den 
inriktning som förordats i en socialdemokratisk reservation till den föregående 
försvarsutredningen. I den nya regeringens första budgetproposition ändrades 
dock i vissa avseenden den inriktning som givits i FB 82. I kombination med 
den starka uppgången av dollarn ledde detta till en akut och allvarlig försvars-
ekonomisk kris. 

1984 års försvarsuppgörelse, som fattades vid sidan av de ordinarie försvars-
besluten, innebar att medel tillfördes i syfte att uppnå så mycket som möjligt av 
det reala innehållet i FB 82. Det låg ett stort nationellt värde i att uppgörelsen 
markerade enighet om försvarspolitiken.7

7. Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden.
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4. Försvarspolitisk strategi  
och strategiska problem

Naturligtvis speglas den svenska försvarspolitiska strategin på ett eller annat sätt 
i samtliga kapitel i denna essä och framför allt i kapitel 3, men det torde ändå 
vara lämpligt att beröra ämnet i ett särskilt avsnitt. Vad gäller frågor om doktrin 
hänvisas till de kapitel som belyser de olika försvarsgrenarnas utveckling. 

Det kan ifrågasättas om inte det svenska initiativet till ett skandinaviskt 
försvarsförbund 1948 är det enda exemplet på en aktiv säkerhetspolitik med 
förändringssyfte under det kalla kriget. Idén förutsatte självklart en strategi 
inriktad på att verka operativt till grannländernas försvar och i samverkan med 
deras stridskrafter. Att denna förmåga, framför allt från norskt håll, inte upp-
fattades som en fullgod ersättning för västmaktshjälp i händelse av ett angrepp 
bör ha varit ett väsentligt skäl för att det svenska initiativet inte rönte någon 
framgång. Förvisso gjordes under 1970- och 1980-talen andra utrikespolitiska 
utspel, kanske främst med inrikespolitiska syften, men inget av dessa kan anses 
ha varit i nivå med tankarna på ett skandinaviskt försvarsförbund. Det vikti-
gaste skälet till det svenska initiativet med ett nordiskt försvarsförbund torde 
inom parantes sagt ha varit det utopiska önskemålet att hålla stormakterna 
borta från Norden, d.v.s. att göra Skandinavien till en neutral ”zon”. 

Sedan Sverige valt den alliansfria linjen blev den svenska synen på försva-
rets uppgifter extremt fixerad på att möta och avvärja hot, alltså ett uttalat 
parerande snarare än ett agerande. Därmed fortsatte man också på den linje 
som i huvudsak gällt under andra världskriget. Sveriges strategiska betydelse 
ansågs uteslutande härröra från områdets värde i samband med en storkonflikt 
mellan stormaktsblocken. Att Sverige före utbrottet av ett sådant krig på något 
sätt skulle agera självständigt på det militära/säkerhetspolitiska planet för att 
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förbättra den strategiska situationen ansågs uteslutet med hänsyn till neutrali-
tetspolitikens trovärdighet. O!ensiva inslag i krigsplanläggningen skulle kunna 
öka risken för ett förebyggande anfall mot landet.

Den defensiva inriktningen på den svenska militära strategin hängde na-
turligtvis också samman med att hotet kom från en fiende som uppfattades 
som övermäktig. Utrymmet för en agerande strategi var därmed begränsat. De 
o!ensiva operationerna på en eventuell krigsskådeplats överlämnades därför till 
en allianspartner in spe. De svenska försvarsresurserna koncentrerades därför 
till försvar av territoriet för att vinna tid så att hjälp skulle kunna nå fram. 
Eftersom denna hjälp beräknades kunna komma att dröja var det viktigt att 
försvaret av territoriet kunde påbörjas så långt framskjutet som möjligt för att 
utnyttja naturliga försvarsbetingelser och maximalt fördröjningsdjup. Gränsen 
för hur långt fram insatser skulle kunna ske sattes av vapensystemens räckvidd 
och av villkoret att vapeninsats kunde genomföras först sedan riket kommit i 
krig.

Dessa två begränsningar var dock inte givna en gång för alla. Den först-
nämnda, vapensystemens räckvidder, var ett medvetet val som gjordes dels i 
samband med materielanska!ningen och dels i den operativa planläggningen. 
Som exempel på detta kan nämnas att flygplanet JA 37 Viggens räckvidd ut-
tryckligen begränsades så att Sovjetunionen inte skulle behöva frukta att flyg-
planstypen skulle kunna insättas med kärnvapenlast mot Leningrad. Däremot 
kunde såväl attackflyg som ubåtar teoretiskt insättas för att bekämpa landstig-
ningstonnage samlat i baltiska hamnar, vilket skulle kunna ge mycket stora 
e!ekter och kanske omöjliggöra en kustinvasion. Å andra sidan skulle man 
genom ett sådant handlande riskera att tidigt förlora slagkraftiga vapensystem 
av avgörande betydelse. Men om man väntade med insatsen löpte man återigen 
risken att systemen slogs ut innan de kom till användning. 

Den andra begränsningen, att vänta med insatser till dess att riket verkligen 
blev angripet hänger delvis samman med den första begränsningen. Om en an-
gripare valt att invadera andra nordiska länder före Sverige, skulle denne angri-
pare ha starka skäl att i det längsta undvika att dra in riket i kriget. Skälen skulle 
då vara att en del av de svenska stridskrafterna, främst jakt- och attackflyg samt 
ubåtar, kunde användas för att bekämpa invasionsföretag mot grannländerna. 
Sådana insatser skulle då kunna ge avgörande fördelar för det svenska invasi-
onsförsvaret, genom tidsvinster och genom att stridskrafter som var väsentliga 
för angriparen slogs ut. Några exempel på sådana tänkbara ”fientliga” mål var

 Broar i norra Finland 

 Luftlandsättningar i Nordnorge

 Luftlandsättningar och landstigning på Åland och på finländska fastlandet 
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 Luftlandsättning och landstigning på de danska öarna

Målen för och syftena med svenska insatser mot sådana fientliga företag var 
i stor utsträckning desamma mål som de som skulle ha varit aktuella om det 
gällt att bekämpa invasionsföretag mot Sverige. Svenska insatser till hjälp för 
grannländerna skulle därmed ha varit fullt genomförbara med utnyttjandet av 
den redan existerande operativa planeringen för försvar mot angrepp. Någon 
bortre gräns för de krigstida operationsområdena fanns inte, trots att rikets 
politiska ledning med till visshet gränsande sannolikhet skulle velat ha ett ord 
med i laget innan något beslut om sådana !ärrinsatser fattades. 

Huruvida diskussioner om ett sådant förtida ingripande i en situation som 
mycket skulle kunna ha liknat den som gällde efter den 9 april 1940, verkligen 
förekom mellan den politiska och militära ledningen är inte känt och är med 
hänsyn taget till historisk erfarenhet mindre troligt. Den diskussion som påstås 
ha förts i regeringens inre krets om möjligheten att frångå alliansfriheten när ett 
krig bedömdes omedelbart förestående, tycks endast ha handlat om att säkra 
hjälp till Sverige, inte om att ingripa aktivt till grannars hjälp. 

Samma syfte hade ett tänkt ingripande i Norge som var föremål för en 
militärstrategisk studie 1950. I ett läge då Sovjetunionen anföll mot Norge via 
Danmark och Finland utan att beröra Sverige, skulle svenska stridskrafter kun-
na ingripa i Nordnorge i fördröjande syfte för att hindra att Sverige inringades. 
Denna idé och möjliga andra snarlika fick inte något genomslag i den opera-
tiva planläggningen. Även i de planerade och/eller tänkbara krigsfall då Sverige 
verkligen antogs ha råkat i krig var perspektivet påfallande Sverigecentrerat.8 

Om man jämför med förhållandena under mellankrigstiden är det iögon-
fallande att frågan om försvarssamarbete med Finland helt försvunnit. Orsa-
ken är med stor sannolikhet hänsynen till Finlands känsliga militärpolitiska 
läge. Detsamma gällde Åland. Ögruppens strategiska betydelse för Sverige hade 
inte minskat – snarare tvärtom. Till tidigare hot hade tillkommit att öarna 
nu kunde användas som bas för helikopterburna luftlandsättningar mot östra 
Svealand. Åland låg dock klart och tydligt inom verkansområdet för svenska 
sjö- och flygstridskrafter. 

Till skillnad från mellankrigstiden hade nu också Bornholm fått ett läge 
liknande Ålands. Visserligen avsåg Danmark och Nato att försvara ön, men 
de e"ektiva möjligheterna att göra detta kunde knappast bedömas vara särskilt 
stora. Inte heller här framskymtar något svenskt strategiskt tänkande, även om 
det på senare år framkommit att samverkan mellan Danmarks och Sveriges 
sjöstridskrafter verkligen förbereddes, dock främst i fråga om sjömineringar i 
Öresund.

8. B. Wallerfelt, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945–1975, Probus förlag, Stockholm 
1999, s. 131.
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Även om o!ensiva operationer inte planlades kunde emellertid en presum-
tiv angripare inte utesluta att de kunde komma till stånd. Därmed skulle det 
svenska försvarets förmåga att framstå som ett oklart hot vara ett bidrag till 
avskräckningen i Norden.9

9. B. Hugemark, ”Parera eller agera – strategiska vägval för Sverige” i Historia, krig och statskonst. 
En vänbok till Claus-Rickhard Böhme, K. Zetterberg och G. Åselius (red.), Stockholm 2000, 
s. 300–304.
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5. Krigsplanläggningen i stort 

Översikt

Trots att den svenska krigsplaneringen under tiden 1945–1975 relativt nyligen 
och mycket uttömmande har behandlats av Bengt Wallerfelt i boken Si vis 
pacem – para bellum kan det trots det finnas skäl att i detta sammanhang över-
siktligt redogöra för densamma. 

Huvudinriktningen var att bedriva en e!ektiv försvarsstrid så länge att hjälp 
från omvärlden (Väst) hann anlända. Detta framgår klart bl.a. av ÖB:s opera-
tiva krigsplanläggning från 1945 och denna inriktning förändrades i princip 
aldrig. Krigsplanläggningen rörde ett krig mot Ryssland och även om andra 
alternativ nämndes, genomfördes ingen annan operativ planläggning. Krigsfall 
II – krig mot Ryssland delades in i tre underalternativ, nämligen C, S och N. S 
och N innebar anfall mot södra respektive norra Sverige, medan C innebar an-
fall mot de centrala delarna av landet. Detta krigsfall bedömdes som farligast.

Krigsplanläggningen förändrades i detaljer så gott som årligen. Försvarsbe-
slutet 1948 och de organisatoriska förändringar detta beslut innebar påverkade 
naturligtvis också planläggningen. Delar av krigsfall II reviderades som följd av 
försvarsbeslutet 1958 och 1961 genomfördes en mer genomgripande revision. 
Denna senare revision innebar en indelning i tre nya krigsfall.

I det första fallet förutsattes Västtyskland eller ett förenat Tyskland vara 
angripare, i det andra fallet förutsattes Sovjetunionen och dess förbundna vara 
angriparen och i krigsfall III var det Nato som var den angripande parten. 
Egentlig operativ planläggning gjordes endast för krigsfall II. ÖB nya order-
verk trädde i kraft den 1 januari 1962 och reviderades efter hand. 

Krigsfall II behandlade flera olika tänkbara alternativ, nämligen grundalter-
nativet, förstärkningsalternativ 2 S (syd) och förstärkningsalternativ 2 Ö (öst). 
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I det rådande militärpolitiska läget ansågs även en invasionsinriktning mot 
övre Norrland som aktuell men här (och på Gotland) ansågs de redan avdelade 
stridskrafterna vara tillräckliga för att möta ett större anfallsföretag. 

Som exempel kan här nämnas grundalternativet. Detta byggde på antagan-
det att ett krigshot förelåg mot Sverige, men att inga tydliga indikationer fanns 
som tydde på kraftsamlingar mot vissa delar av landet. Militärbefälhavarna 
skulle tilldelas en minimistyrka av snabbt mobiliserade arméstridskrafter för 
att kunna avvärja ett överraskande anfall, men Norrland och Gotland skulle re-
dan inledningsvis tilldelas så starka förband att även större anfallsföretag skulle 
kunna hejdas. Ett stort antal arméförband skulle utgöra en reserv i strategiska 
utgångsgrupperingar i Sydsverige och i Mälardalen, beredda att kraftsamlas 
mot aktuellt område. Marinstridskrafterna skulle spridas och fördelas så att 
de kunde ingripa mot en invasion i aktuell riktning. De skulle också skydda 
sjötransporter i främst Skagerack samt till och från Gotland. Flygspaningsför-
banden skulle baseras så att de kunde klarlägga invasionsförberedelser i aktu-
ell riktning, medan jaktförbanden främst skulle vara beredda att ingripa mot 
fientligt flyg och mot luftlandsättningar. Attackförbanden skulle inledningsvis 
baseras så att de undandrog sig förluster vid det inledande bekämpningsskedet. 
De skulle sedan snabbt kunna ingripa mot aktuell invasionsriktning. Samtliga 
flygstridskrafter skulle med kort varsel snabbt insättas inom annat luftoperativt 
område, än det som de var utgångsgrupperade inom. 

Den operativa planläggningen förändrades kontinuerligt, framför allt p.g.a. 
den tillgängliga förbandsmassan och fysiska förändringar (vägar, järnvägar, 
hamnar, flygplatser), men man kan ändå påstå att ovannämnda planläggning 
hade varaktighet ända fram mot slutet av seklet. 

Nedan följer några mer detaljerade exempel på krigsplanläggningens pro-
blematik under olika skeden av den behandlade perioden, d.v.s. 1948–89 och 
från olika delar av landet.10

Planläggningen för I 6, Fo 14 och Skåne 1947–1964

Inledningsvis skall sägas att den krigsplanläggning som genomfördes 1945–
1946 och som i sina huvuddelar var aktuell till 1962 (och i praktiken nästan till 
1979), innebar enligt t.ex. alternativ II S en kraftig koncentration av förband 
till Skåne. Alternativet byggde på antagandet att ett ryskt invasionsföretag an-
sattes från norra Tyskland och eventuellt från Bornholm mot södra Sverige. 
En betydande del av de svenska stridskrafterna – 3. armékåren – grupperades 
med huvuddelen i Skåne för avvärjande försvar. Kåren bestod av I., II., XI. och 
XIII. fördelningarna samt 8. och 10. pansarbrigaderna och 7. motorbrigaden. 

10. Wallerfelt, s. 132–138.
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Krigsplanläggningen i stort 

Fördelningarna hade vid denna tid en ständig indelning om tre infanteri- och 
ett artilleriregemente. Denna indelning var dock inte statisk utan frångicks 
ibland.11

ÖB:s order till MB I. milo under perioden avsåg enbart avvärjningsopera-
tioner vid kust med kraftsamling till Skånes syd- och ost eller västkust, trots 
den av ÖB förordade strategin för att vinna tid. Från 1961 skulle förband ur 
I. milo dessutom vara beredda att förstärka IV. milo (Mälardalsområdet). 

ÖB gav emellertid också, i början av perioden MB I. milo i uppgift att stu-
dera fördröjningsoperationer i riktning Göteborg och Jönköping. Detta hade 
samband med risken för sovjetiskt angrepp via Danmark, främst innan NATO 
hade bildats och konsoliderats. 

MB I. milo och de fördelningschefer, som var aktuella för att tilldelas för-
band ur Norra Skånska regementet, I 6, gav i sin tur samma inriktning som 
ÖB givit dem till sina fältförband och försvarsområden. Chefens för armén 
reglementen kom att få en underordnad roll under perioden.

Norra skånska regementet satte upp två fältregementen, I 6 och I 37, från 
1950 infanteribrigaderna IB 26 och IB 37. Ansvaret för I 37/IB 37 delades 
med Södra Skånska regementet, I 7.

I 6/IB 26 huvuduppgift var anfall inom ramen för avvärjningsstrid vid kust 
(inom I. fördelningen), med utgångsgruppering söder och sydost Finnjasjön. 
I 37/IB 37 hade främst försvarsuppgifter vid stränderna på Österlen (i XI. 
fördelningen). Redan i ÖB-order angivna kraftsamlingsförändringar i Skåne, 
gjorde att I 6 förband tidvis fick ombytta roller. 

Krigsförbandens uppgifter innebar att Norra skånska regementet skulle ut-
bilda dessa skilda stridssätt och för uppträdande i mycket olikartad terräng i 
Skåne och även i södra Småland.

Lokalförsvarsförbandens uppgifter inom Kristianstads försvarsområde 
(Fo 14) grundades på erfarenheter som vuxit fram under beredskapsåren: 

 försvara infallsportar, d.v.s. hamnar och flygfält

 försvåra landstigning och luftlandsättning

 försvara för totalförsvaret viktiga skyddsföremål

 skydda förbindelserna genom försvarsområdet, främst genom och kring 
Hässleholm samt över Helgeå och Almaån

 försvåra fientligt framträngande i det inre av försvarsområdet

För försvarsområdets del rörde det sig om taktisk krigsplanläggning för fyra 
stridsgrupper om sammanlagt 3–4 cykelskyttebataljoner och c:a 25 värn- och 
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Försvar för folkhem och fosterland

kulsprutekompanier samt c:a 50 hemvärnsområden med sammanlagt omkring 
5 000 hemvärnsmän. 

Genomförandet av den taktiska krigsplanläggningen vid ett infanterirege-
mente var vid denna tid inte prioriterad. Intensiv utbildning pågick året om, 
rekryternas grundutbildning var intill 1948 minst 12 månader och under res-
ten av perioden 9 månader. Från 1950 tog repetitionsutbildningen av krigsför-
banden stor kraft i anspråk, på ett helt annat sätt än tidigare. Taktisk krigsplan-
läggning för försvarsområdets förband förutsatte att personal ”lånades” från sin 
ordinarie tjänstgöringsplats, vilket tenderade att bli en omständlig procedur. 
Den taktiska krigsplanläggningen kom mot den bakgrunden att koncentreras 
till fältövningar under de få ”truppfria” veckorna, i regel under sen vår och tidig 
sommar.

Relativt många fältövningar under de första åren av perioden ägnades åt 
fördröjningsstrid i västra och norra Skåne. Man rekognoserade även en befäst-
ningslinje ”från kust till kust” under dessa år. 

Efter hand som NATO-försvaret i Danmark byggdes upp minskade emel-
lertid MB:s intresse för fördröjningsstrid. Sådana förberedelser ansågs splittra 
insatserna för den av ÖB beordrade avvärjningsstriden vid kust. MB:s hårda 
styrning av den taktiska krigsplanläggningen hade många positiva e!ekter ge-
nom att den snabbt uppfattades långt ner i organisationshierarkin. Planlägg-
ningen kom å andra sidan att präglas av en viss stelhet. Utgångspunkten var 
att mobilisering var genomförd och utgångsgrupperingen intagen före det vän-
tade angreppet. Vid MB:s granskning 1954 av försvarsområdesbefälhavarens 
omfattande och genomarbetade stridsplan underströks vikten av kustförsva-
ret förbereddes för att lämnas över till en fördelningschef innan landstigning 
och luftlandsättning skedde. Försvarsområdesbefälhavarens roll i ett läge när 
fördelningarna inte hunnit fram till avsett grupperingsområde p.g.a. fientlig 
inverkan eller sent genomförd mobilisering berördes däremot inte.12 

Vid 1950-talets början fann den nytillträdde militärbefälhavaren, dåvarande 
generalmajoren Viking Tamm, att de reglementariska bestämmelserna för avvärj-
ningsstrid var allt för vaga. Han lät därför utarbeta ett eget reglemente som dels 
skulle beskriva en bättre taktik och dels anpassas bättre till de operativa orderver-
ken. ”Bestämmelser för Taktik och Stridsteknik inom I. milo” (BEST TAKTIK) 
byggde på erfarenheterna från invasionen i Normandie. Tamm var angelägen att 
omsätta dessa erfarenheter i försvaret av milots mest utsatta del, Skåne. 

Ett stort antal fältövningar m, m. genomfördes, liksom studier och trupp-
försök innan BEST TAKTIK:s första upplaga utkom hösten 1954. Den opera-
tiva principen som BEST TAKTIK utgick ifrån var tydlig:

12. C. Björeman, ”Hotbild och krigsplanering” i Norra skånska regementets historia del II, Kristi-
anstad 1994, s. 175–182.
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Krigsplanläggningen i stort 

Målsättningen för invasionsförsvaret av I. militärområdet är att fienden 
med alla medel – flygets, marinstridskrafterna och markstridskrafterna 
– skall hindras att få fast fäste på land. Strävan skall vara att nå ett 
avgörande innan eller snarast sedan landstigning och luftlandsättning 
påbörjats. Om fienden lyckats landstiga eller luftlandsättas skall hans 
utbredning begränsas. Genom eld och anfall skall han snarast tillintet-
göras och landstignings- (luftlandsättnings-) områdena återtas. 

Här gavs alltså inte utrymme för några kompromisser.
Efter bekämpning ute till havs av flyg och marinstridskrafter skulle angripa-

ren mötas av eld från lokalförsvarsförband och infanteribrigader i befästa ställ-
ningar med kraftsamling till ”1-meterslinjen” utanför stranden. Det är där som 
vattendjupet medger att första anfallsvågen lämnar landstigningsfartygen. 

BEST TAKTIK fick stort inflytande och var helt styrande för krigsplan-
läggningen vid Skånekusten. Reglementet anses i fråga om genomslagskraft ha 
haft få motstycken i efterkrigstidens svenska militärhistoria.13 

År 1962 utfärdade ÖB en kuppförsvarsorder som hade flera syften. Den

 angav enhetliga beredskapsgrader för insatsberedskapen inom fredsorgani-
sationen

 gav riktlinjer för hur resurserna ur fredsorganisationen skulle ställas till för-
fogande för operativt bruk

 samordnade kuppförsvarsplanläggningen med den operativa planläggningen

Inom I. milo hade sådana bestämmelser efterfrågats tidigt under perioden 
och ÖB:s kuppförsvarsorder utarbetades enligt en förlaga från I. milo. Kuppför-
svarsplaneringen innebar dock ”att man gjorde en dygd av nödvändigheten”. I 
sin strategi för krigsmaktens utveckling hade ÖB prioriterat insatsförmågan ef-
ter mobilisering på bekostnad av bl.a. den ständiga insatsberedskapen i fred. ÖB 
förutsatte alltså att regeringen vid en skärpning av läget skulle ge tillåtelse till 
inkallelser av krigsförband. Statsmakterna hade i 1948 års försvarsbeslut upp-
märksammat kupprisken, men under 1950-talets kriser blev inkallelser aldrig 
aktuella. Då ÖB slog vakt om den mobiliserade krigsorganisationen återstod 
ingen annan lösning än att ålägga fredsorganisationen, vars primära uppgift var 
grund- och repetitionsutbildning, att även förbereda insatser för kuppförsvar. 
Detta innebar att ett slags ”täcktrupp” för den mobiliserande krigsorganisatio-
nen årligen organiserades ur inneliggande åldersklass. Dessa kuppförsvarsför-
band hade, i liket med övriga grundutbildningsförband, ingen egen personal el-
ler materiel utan ”lånade” detta från krigsförband. Detta äventyrade naturligtvis 
mobiliseringen av dessa ”långivade” enheter om kuppförsvarsförbanden kom i 

13. L. Löfgrén, ”Brigaderna” i Kronobergs regemente under 1900-talet, s. 133.

Krigsplanläggningen i stort

Målsättningen för invasionsförsvaret av I. militärområdet är att fienden
med alla medel — flygets, marinstridskrafterna och markstridskrafterna
— skall hindras att få fast fäste på land. Strävan skall vara att nå ett
avgörande innan eller snarast sedan landstigning och luftlandsättning
påbörjats. Om fienden lyckats landstiga eller luftlandsättas skall hans
utbredning begränsas. Genom eld och anfall skall han snarast tillintet-
göras och landstignings- (luftlandsättnings-) områdena återtas.

Här gavs alltså inte utrymme för några kompromisser.
Efter bekämpning ute till havs av flyg och marinstridskrafter skulle angripa-

ren mötas av eld från lokalförsvarsförband och infanteribrigader i befästa ställ-
ningar med kraftsamling till "1-meterslinjen" utanför stranden. Det är där som
vattendjupet medger att första anfallsvågen lämnar landstigningsfartygen.

BEST TAKTIK fick stort inflytande och var helt styrande för krigsplan-
läggningen vid Skånekusten. Reglementet anses i fråga om genomslagskraft ha
haft få motstycken i efterkrigstidens svenska militärhistoria.13

År 1962 utfärdade ÖB en kuppförsvarsorder som hade flera syften. Den

• angav enhetliga beredskapsgrader för insatsberedskapen inom fredsorgani-
sationen

• gav riktlinjer för hur resurserna ur fredsorganisationen skulle ställas till för-
fogande för operativt bruk

• samordnade kuppförsvarsplanläggningen med den operativa planläggningen

Inom I. milo hade sådana bestämmelser efterfrågats tidigt under perioden
och ÖB:s kuppförsvarsorder utarbetades enligt en förlaga från I. milo. Kuppför-
svarsplaneringen innebar dock "att man gjorde en dygd av nödvändigheten". I
sin strategi för krigsmaktens utveckling hade ÖB prioriterat insatsförmågan ef-
ter mobilisering på bekostnad av bl.a. den ständiga insatsberedskapen i fred. ÖB
förutsatte alltså att regeringen vid en skärpning av läget skulle ge tillåtelse till
inkallelser av krigsförband. Statsmakterna hade i 1948 års försvarsbeslut upp-
märksammat kupprisken, men under 1950-talets kriser blev inkallelser aldrig
aktuella. Då ÖB slog vakt om den mobiliserade krigsorganisationen återstod
ingen annan lösning än att ålägga fredsorganisationen, vars primära uppgift var
grund- och repetitionsutbildning, att även förbereda insatser för kuppförsvar.
Detta innebar att ett slags "täcktrupp" för den mobiliserande krigsorganisatio-
nen årligen organiserades ur inneliggande åldersklass. Dessa kuppförsvarsför-
band hade, i liket med övriga grundutbildningsförband, ingen egen personal el-
ler materiel utan "lånade" detta från krigsförband. Detta äventyrade naturligtvis
mobiliseringen av dessa "långivade" enheter om kuppförsvarsförbanden kom i

13. L. Löfgren, "Brigaderna" i Kronobergs regemente under 1900-talet, s. 133.
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strid före eller under mobilisering. Risken var då stor att materielen aldrig skulle 
kunna återföras till ”rätt” förband.

Syftet med ÖB:s kuppförsvarsorder 1962 att samordna kuppförsvarsplane-
ringen med den operativa kunde bara uppnås marginellt. Utgångspunkterna 
var alltför olika. 

I och med att ÖB:s kuppförsvarsorder hade utfärdats stod det klart att an-
svaret för avvägningen mellan kuppförsvarets kontra mobiliseringens krav skul-
le komma att åvila regementscheferna. ÖB-ordern innebar också en förskjut-
ning av tyngdpunkten i kuppförsvaret från skydd av mobilisering till försvar av 
”infallsportar”. Därmed skärptes också kraven på kuppförsvarsförbanden, som 
inom armén till helt överväganden delen bestod av rekryter under grundutbild-
ning samt av hemvärnsmän. MB I. milo organiserade i början av 1960-talet 
militärområdets grundutbildningsförband i ”kuppförsvarsbrigader”, en i Skåne 
och en i Småland. Stridsvärdet i dessa förband torde dock ha överskattats. I de 
många studier av arméns beredskap som gjordes i slutet av 1950-talet fanns det 
motsvarande allt för optimistiska värderingar.

Det ålåg försvarsområdesbefälhavaren att leda kuppförsvaret inom sitt om-
råde. Norra skånska regementet hade fr.o.m. 1948, Pragkuppens år, till uppgift 
att ständigt, med kort varsel, kunna ställa minst en skyttepluton till försvars-
områdesbefälhavarens förfogande för hamnförsvar i Åhus och Simrishamn. 
Vidare skulle grundutbildningsförband – efter viss utbildningstid – och repe-
titionsövningsförband bildade tillfälliga kuppförsvarsenheter. Samtidigt hade 
hemvärnet naturligtvis viktiga uppgifter i kuppförsvaret. 

Genomförandet av kuppförsvarsplaneringen innebar en kontinuerlig an-
passning till utbildningsplaneringen, vilket krävde mycket hårt arbete inom 
regementets olika funktioner. 

Under hela perioden skedde utbildning och kontroll. Till exempel kontrol-
lerades Kristianstads försvarsområde 26/10 1953. Mobiliseringsverket befanns 
ofullständigt och ”knappast tillfredsställande”.14 

Kronobergs regementes krigsförbands uppgifter 

Under huvuddelen av den tid som denna skrift beskriver var Kronobergs rege-
mente, I 11, ansvarigt för uppsättandet av två fältregementen, från 1950 om-
organiserade till infanteribrigader. Dessa var IB 11, kallad Kronobergsbrigaden 
och IB 41, kallad Blekingebrigaden. Båda brigaderna hade vid 1950-talets början 
krigsuppgifter inom I. milo, senare Milo Syd, och då främst i Skåne. Infanteribri-
gaderna var dock i första hand inte avsedda för strid i öppen terräng men trots det 
hade IB 11 och IB 41 under många år sina krigsuppgifter söder om linjen Hal-
landsåsen–Söderåsen–Linderödsåsen. Avvärjningsstriden vid kust ställde, som 

14. Björeman, s. 180.
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Genomförandet av kuppförsvarsplaneringen innebar en kontinuerlig an-
passning till utbildningsplaneringen, vilket krävde mycket hårt arbete inom
regementets olika funktioner.

Under hela perioden skedde utbildning och kontroll. Till exempel kontrol-
lerades Kristianstads försvarsområde 26/10 1953. Mobiliseringsverket befanns
ofullständigt och "knappast tillfredsställande".14

Kronobergs regementes krigsförbands uppgifter

Under huvuddelen av den tid som denna skrift beskriver var Kronobergs rege-
mente, I 11, ansvarigt för uppsättandet av två fältregementen, från 1950 om-
organiserade till infanteribrigader. Dessa var IB 11, kallad Kronobergsbrigaden
och IB 41, kallad Blekingebrigaden. Båda brigaderna hade vid 1950-talets början
krigsuppgifter inom I. milo, senare Milo Syd, och då främst i Skåne. Infanteribri-
gaderna var dock i första hand inte avsedda för strid i öppen terräng men trots det
hade IB 11 och IB 41 under många år sina krigsuppgifter söder om linjen Hal-
landsåsen—Söderåsen—Linderödsåsen. Avvärjningsstriden vid kust ställde, som

14. Björeman, s. 180.
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framgått ovan, särskilda krav på gruppering och stridsteknik, krav som var svåra 
att tillgodose vid I 11 såväl vid grundutbildning som vid repetitionsövningar.

IB 11 och IB 41 tillhörde 11. fördelningen och var grupperade vid syd-
kusten med IB 11 till höger från Foteviken i väster till en punkt strax öster 
om Trelleborg. Där övertogs försvaret av IB 41 som försvarade kusten bort till 
Fyleåns mynning, några kilometer öster om Ystad. IB 11 och dess föregångare 
fältregementet I 11 hade faktiskt haft samma krigsuppgift sedan april 1940, 
undantaget ett kortare avbrott.

Inom området fanns således två viktiga hamnar med stor kapacitet, samt 
några mindre fiskehamnar och två höjder av stor betydelse för såväl försvarare 
som angripare. Inom IB 11 område dominerade Maglarpshöjden väster om 
Trelleborg och inom IB 41 Tullstorpshöjden väster om Ystad, båda klassiska 
dominerande höjdpartier. 

Brigadernas utgångsgruppering var mycket schematisk med tre bataljoner 
i bredd förstärkta med lokalförsvarsförband, värnkompanier, i befästningar 
närmast stranden. Bakom bataljonerna fanns reserver i form av stormkanon-,  
fördelningsstridsvagn- och pansarvärnskompanier samt artilleri, luftvärn och 
staber bakom dessa till ett djup av omkring 10 km från stranden. Bakom 
strandförsvarsbrigaderna fanns bl.a. fördelningsreserven som utgjordes av en 
pansarbrigad med uppgift att anfalla en fiende som fått fast fot på och innanför 
stranden. 

Försvaret över ytan bestod i ett stort antal motståndsnästen i vilka gruppe-
rades högst en pluton och ofta halva plutoner. I den mån det var möjligt efter-
strävades flankerande eld framför nästena. Denna gruppering i ”motståndsöar” 
ställde stora krav på truppen och inte minst på grupp- och plutonchefer, ef-
tersom de måste kunna genomföra strid mot en bepansrad fiende även om de 
blivit kringrända. Tillgången till pansarvärnsvapen var därför mycket viktig.

När brigadorganisation 66 (se nedan) genomfördes ansågs infanteriet vara 
ett ”pansarvärnsinfanteri” med goda möjligheter att genomföra strid mot en 
bepansrad motståndare. Pansarskott m/68 tillfördes skyttekompanierna i stort 
antal (72 per kompani) för strid på avstånd upp till 200 m. Pansarskottets ef-
fekt mot stridsvagnar var dock ganska ringa, även om vapnet hade större verkan 
mot andra pansarfordon. 8,4 cm granatgevär var däremot ett mycket bättre va-
pen för avstånd upp till 400 m och 9 cm pansarvärnspjäs täckte upp till 800 m. 
De korta skottvidderna hos kompaniernas pansarvärnsvapen fick om möjligt 
kompenseras av att motståndsnästena grupperades på baksluttningar och i tra-
ditorställningar för att undgå frontalbekämpning. 

Det framkom vid fältövningar och rekognoseringar att det förelåg goda 
möjligheter att skapa ett par linjer med sammanhängande eldsystem komplet-
terat med minor inom strandförsvarets viktigaste områden. Stridsställningar 
förbereddes också om t.ex. ett genombrott skedde inom IB 41 område skulle 
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delar av IB 11 omgrupperas med front mot öster för att förhindra angriparens 
utbredning. 

Brigaderna hade förutom strandförsvarsuppgiften även ett antal alternativa 
uppgifter. När IB 11 övergick till organisation 77 ändrades huvuduppgiften 
till att ingripa mot luftlandsättningar på djupet inom Milo Syd och mot land-
stigningsföretag mot Småland och Blekinge. IB 41 uppgift kvarstod i stort sett 
oförändrad tills brigaden drogs in.

Innan IB 11 fick i uppgift att ingå i 11. fördelningen för försvar av Skånes 
sydkust var brigaden i krigsfall II grupperad för att avvärja luftlandsättning och 
landstigning mot Skånes ostkust med kraftsamling till Simrishamnsområdet. 

Anmärkningsvärt är att trots att de bägge brigaderna under nästan 25 år 
hade strandförsvarsuppgifter övades detta aldrig med förbanden, varken vid 
grundutbildning eller under repetitionsövningar. Befälen ner till plutonchefs-
nivå fältövade och rekognoserade visserligen för uppgiften, men soldaterna 
övades främst för strid i bruten eller betäckt terräng i de småländska urskogar-
na. Om egentlig försvarsstrid av stor omfattning någonsin övades framstår som 
oklart. Inte heller övades längre förflyttningar i någon nämnvärd grad, trots att 
detta måste anses ha varit en viktig del av krigsuppgiften.15 

Försvaret av Östergötland 

Östergötland med sin välutvecklade infrastruktur ansågs vara en naturlig ”in-
fallsport” i Sverige för en österifrån anfallande fiende. Östgötaslätten med sina 
fyra reguljära flygfält i Linköping och Norrköping utgjorde tänkbara områden 
för operativa luftlandsättningar. Hamnarna i Norrköping och Västervik ansågs 
lämpliga för tunga förband och hade sammantaget en mycket stor kapacitet. 
Bägge hamnarna hade dock besvärliga inlopp. Att stänga ”infallsporten Öster-
götland” var östgötaförsvarets viktigaste uppgift. 

Arméförbanden i Östergötland indelades, som i övriga delar av riket, i lo-
kalförsvarsförband (senare omdöpta till territorialförband) och fältförband. 
Territorialförsvaret bestod i sin tur av mobiliserade förband och av hemvärnet. 
Förbanden i Östergötlands territorialförsvar hade ofta en fast utgångsgruppe-
ring. Kravet var att grupperingen skulle kunna intas snabbt, genom att perso-
nalen var lokalt rekryterad, hade övat mobilisering vid varje repetitionsövning 
och hade mobiliseringsförråden nära krigsuppgiften. Förbandens stridsuppgif-
ter var koncentrerade till hamnar, flygfält, viktiga förbindelser eller till san-
nolika landstigningsplatser och luftlandsättningsplatser. Sammantaget skulle 
territorialförsvarets gruppering och strid möjliggöra senare insatser av fältför-
banden, främst infanteri- och pansarbrigaderna. Eftersom Östergötland var ett 
personellt överskottsområde organiserade Livgrenadjärregementet (I 4) också 

15. L. Löfgrén , s. 117–139.
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delar av IB 11 omgrupperas med front mot öster för att förhindra angriparens
utbredning.

Brigaderna hade förutom strandförsvarsuppgiften även ett antal alternativa
uppgifter. När IB 11 övergick till organisation 77 ändrades huvuduppgiften
till att ingripa mot luftlandsättningar på djupet inom Milo Syd och mot land-
stigningsföretag mot Småland och Blekinge. IB 41 uppgift kvarstod i stort sett
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Anmärkningsvärt är att trots att de bägge brigaderna under nästan 25 år
hade strandförsvarsuppgifter övades detta aldrig med förbanden, varken vid
grundutbildning eller under repetitionsövningar. Befälen ner till plutonchefs-
nivå fältövade och rekognoserade visserligen för uppgiften, men soldaterna
övades främst för strid i bruten eller betäckt terräng i de småländska urskogar-
na. Om egentlig försvarsstrid av stor omfattning någonsin övades framstår som
oklart. Inte heller övades längre förflyttningar i någon nämnvärd grad, trots att
detta måste anses ha varit en viktig del av krigsuppgiften.15

Försvaret av Östergötland
Östergötland med sin välutvecklade infrastruktur ansågs vara en naturlig "in-
fallsport" i Sverige för en österifrån anfallande fiende. Östgötaslätten med sina
fyra reguljära flygfält i Linköping och Norrköping utgjorde tänkbara områden
för operativa luftlandsättningar. Hamnarna i Norrköping och Västervik ansågs
lämpliga för tunga förband och hade sammantaget en mycket stor kapacitet.
Bägge hamnarna hade dock besvärliga inlopp. Att stänga "infallsporten Öster-
götland" var östgötaförsvarets viktigaste uppgift.

Armdörbanden i Östergötland indelades, som i övriga delar av riket, i lo-
kalförsvarsförband (senare omdöpta till territorialförband) och fältförband.
Territorialförsvaret bestod i sin tur av mobiliserade förband och av hemvärnet.
Förbanden i Östergötlands territorialförsvar hade ofta en fast utgångsgruppe-
ring. Kravet var att grupperingen skulle kunna intas snabbt, genom att perso-
nalen var lokalt rekryterad, hade övat mobilisering vid varje repetitionsövning
och hade mobiliseringsförråden nära krigsuppgiften. Förbandens stridsuppgif-
ter var koncentrerade till hamnar, flygfält, viktiga förbindelser eller till san-
nolika landstigningsplatser och luftlandsättningsplatser. Sammantaget skulle
territorialförsvarets gruppering och strid möjliggöra senare insatser av fältför-
banden, främst infanteri- och pansarbrigaderna. Eftersom Östergötland var ett
personellt överskottsområde organiserade Livgrenadjärregementet (I 4) också

15. L. Löfgren , s. 117-139.
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territorialförsvarsförband avsedda för avtransport till andra landsdelar, främst 
övre Norrland och Gotland. 

Fram till 1984 hörde Tjust i norra Kalmar län till Östergötlands försvars-
område, som ansvarade bl.a. för Västerviksområdet. Under 1960-talet utbilda-
des vid I 4 och disponerades för försvaret av Östergötland och Tjust följande 
territorialförsvarsförband:

• sex cykelskyttebataljoner om vardera c:a 800 man för försvar av kust, flyg-
fält och kommunikationer

• tolv värnkompanier om vardera 100–150 man med stationära uppgifter vid 
flygfält, hamnar och liknande

• hemvärnsförband om 5 000 man, motsvarande c:a 40 kompanier

Infanteriförbanden ovan understöddes av bl.a. 

 tre haubitskompanier

 en reducerad luftvärnsbataljon

 två ingenjörkompanier

 ett underhållskompani

Inom området organiserade Marinen och Flygvapnet ytterligare stationära 
enheter i form av

 fyra till fem flygbasbataljoner

 en marin basbataljon

 en spärrbataljon ur kustartilleriet

I 4 utbildade och mobiliserade också en cykelskyttebataljon med stridsupp-
gift i övre Norrland och ett lokalförsvarskompani avsett för försvarsområdesbe-
fälhavaren i Södermanland.

Eftersom Gotland med sina 60 000 invånare hade ett utsatt läge och brist 
på värnpliktiga, måste tillförsel av utbildade soldater ske vid mobilisering. I 4 
och Östergötlands försvarsområde hade därför ett särskilt ansvar för de s.k. 
”fastlänningarna” som skulle transporteras till Gotland med flyg och båt (kod-
namn ”Guten”). Flygtransporterna skulle ske från Kungsängens flygplats i 
Norrköping. På Gotland skulle man fullfölja den mobilisering som påbörjats 
i Östergötland. Operationen omfattade både ett stort antal kompanier med 
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personlig utrustning och en stor mängd civilklädda inryckande soldater som 
transporterades till ön för att utrustas där. 

Under 1970-, 1980- och 1990-talen moderniserades de territoriella för-
bandens organisation och utrustning. Antalet förändrades men uppgifter och 
gruppering förblev oförändrade under huvuddelen av perioden. Territorial-
förbanden utgjorde således basen för Östergötlands markförsvar. Med stöd 
av dessa skulle en avgörande strid föras dels med Östergötlands egen brigad 
(IB 4), dels med tillförda brigader (i första hand IB 17 och PB 9) och dessas 
stödförband samt med understöd av marin- och flygstridskrafter. 

I början av 1970-talet reducerades flygbasbataljonerna med hälften och som 
följd av 1982 års försvarsbeslut överfördes Tjust till Växjö–Kalmar försvarsom-
råde 1984. I 11/Fo 16/18 övertog då också ansvaret för Västerviksgruppen.

Vid 1980-talets slut och under 1990-talets första hälft fanns två fo-skyt-
tebattaljoner och två försvarsbataljoner i Östergötland. Antalet värnkompanier 
hade reducerats med mer än 50 %, men hemvärnsförbandens styrka hade ökat 
något. Av fältförband försvann de tre brigaderna (totalt 21 bataljoner), men 
territorialförsvaret kompletterades istället med ett fördelningspansarvärnskom-
pani (Rb 55 TOW) och med bataljoner ur kavalleriet, artilleriet, luftvärnet och 
ingenjörtrupperna som tidigare hade varit fördelningsförband. De marina för-
banden kompletterades med en amfibiebataljon och ett kustartillerikompani. 
Två basbataljoner ur flygvapnet och en ur marinen ingick fortfarande. 

Ledningen av förbanden inom försvarsområdet ordnades före 1975 i ett 
antal stridsgrupper av vilka 41. depån var en. De leddes av pensionerade chefer 
med begränsade stabsresurser. Endast Norrköpingsgruppen hade från omkring 
1970 en reglementerad stab. Först med den s.k. OLLI-reformen vid 1970-ta-
lets början, som innebar en sammanslagning av regementen och försvarsområ-
desstaber, att fick alla stridsgrupper en fast organiserad ledning – försvarsom-
rådesgruppstaber. 

Livgrenadjärbrigaden, IB 4, hade under 1960- och 1970-talen krigsuppgift 
enbart i Östergötland. Dess soldater genomförde en del av grundutbildningen 
och nästa alla större övningar i ”krigsterrängen”. Repetitionsövningarna ägde 
också, med få undantag, rum i Östergötland, vilket naturligtvis innebar att 
brigaden hade en mycket god kännedom om uppgiften.

Under 1980-talet började bristen på fältförband göra sig märkbar. Brigaden 
fick i uppdrag att samtidigt med försvaret av Östergötland även planlägga och 
öva ett antal alternativa uppgifter. Dessa var anfalls- och fördröjningsuppgift i 
Norrtälje-området, anfallsuppgift i Gävle-området, anfalls- och fördröjnings-
uppgift i västra Blekinge i nordvästra Skåne samt anfallsuppgift i södra Halland. 
Det säger sig självt att man inte hade möjligheter att låta brigaden öva dessa 
uppgifter, knappast ens att utarbeta stridplaner för dessa disparata uppgifter.
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Krigsplanläggningen i stort 

I IB 4:s grunduppgift var man underställd befälhavaren för Östergötlands 
försvarsområde (Fo 41). Detta var också fallet med de övriga brigaderna, IB 17 
och PB 9. I IB 4:s andrahandsuppgifter som tillkom på 1980-talet, ingick IB 4 
tillsammans med IB 33 och PB 9 i 14. fördelningen. Vid 1990-talets början 
hade Östergötlands försvarsområde fråntagits alla ”sina” brigader men IB 4 
hade fortfarande sitt mobiliseringsområde i Östergötland.16

Dalregementets brigadförbands uppgifter

Enligt den krigsplanläggning som var aktuell under 1960-talet skulle Dalabri-
gaden, IB 13, kvarstå i mobiliseringsområdet runt Falun som strategisk reserv. 
Enligt tidigare planer hade IB 13 och dess föregångare fältregementet I 13 haft 
sin krigsuppgift i övre Norrland, norr om Boden. 

En av de s.k. beredd-uppgifterna var omgruppering till området nordväst 
Gävle där brigadens skulle underställas chefen för 14. fördelningen. Brigadens 
kulle från den utgångsgrupperingen vara beredd anfalla en på kusten norr om 
Gävle landstigen fiende eller anfalla en längs Valbodalgången framryckande 
fiende. Uppgiften i Gävleområdet förbereddes under ett flertal fältövningar. 
Även delar av IB 13 genomförde fälttjänstövningar i avsedd terräng.

I slutet av 1970-talet ändrades krigsuppgiften för IB 13 som då skulle trans-
porteras till övre Norrland och underställas befälhavaren för milo ÖN. Där-
med var brigaden tillbaka i den terräng som tidigare hade varit aktuell. 

Krigsplanläggningen för markstridsförbanden i milo ÖN gick ut på att av-
värja en fiende som framträngde över gränsen mot Finland senast i ”främre av-
värjningszonen” och i ”norra flankzonen”. Med ”främre avvärjningszonen” me-
nades ett område inom Fo 67 (Kalix) öster om Kalixälvlinjen och med ”norra 
flankzonen” menades ett område i anslutning till Torne älv, Tärendö älv och Ka-
lix älv gränsande i söder till främre avvärjningszonen. För denna uppgift dispo-
nerades tre fördelningsstaber, tre infanteribrigaderna, fyra norrlandsbrigader, två 
norrlandsskyttebataljoner, två stridsvagnsbataljoner och jägarförband m.m.17 

I mitten av 1980-talet omorganiserades IB 13, som då var en typ 77-bri-
gad, till norrlandsbrigad 85 – NB 13. Brigaden fick därmed en organisation 
som var lämpad för krigsuppgiften. Denna var försvar av Luleälvens dalgång 
mellan Boden–Luleå med Kallax flygfält. Från denna utgångsgruppering skulle 
brigaden kunna utföra anfallsoperationer mot landsvägen Haparanda–Luleå. 
Krigsuppgiften förbereddes med fältövningar och befälsövningar.

I slutet av 1980-talet framstod ett överraskande inlett angrepp som det 
största hotet mot Sverige. Stockholmsområdet med Arlanda och Norrtälje 
bedömdes vara de mest sannolika infallsportarna. Behovet av att omgående 

16. T. Tillamn, Livgrenadjärerna under det kalla kriget, u.å., s. 13–21.
17. Wallerfelt, s. 138–140.
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16. T.  Tillamn, Livgrenadjärerna under det kalla kriget, u.å., s. 13-21.
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kunna sätta in förband norrifrån innebar att NB 13 – som hade fördelen av 
att befinna sig på rätt sida om Mälaren – var det förband som snabbast kunde 
sättas in mot Stockholmsområdet. Därför underställdes IB 13 återigen en för-
delning i Mälardalen, en uppgift som kvarstod till det att brigaden upphörde 
att finnas till år 2000. 

Dalregementets dubbleringsbrigad IB 43, även kallad Kopparbergsbriga-
den, hade under hela efterkrigstiden sina krigsuppgifter i övre Norrland, milo 
ÖN. Under en lång följd av år var IB 43 en av ÖB prioriterad brigad med 
avseende på personal och materiel eftersom den var ett s.k. avtransportförband 
till milo ÖN. Krigsuppgiften kom dock att förändras i takt med förändringar i 
förbandstilldelning och organisation. 

Fram till början av 1970-talet var IB 43 krigsuppgift fördröjningsstrid inom 
främre fördröjningszon längs den s.k. militärvägen med avvärjningsuppgifter 
i området öster om Lakaträsk–Storsien. Brigaden skulle härutöver vara beredd 
anfalla inom sidoförbandens områden. I mitten av 1970-talet förändrades 
uppgiften för IB 43 till följd av övergången från periferiförsvar till uthållighets-
försvar enligt försvarsbeslutet 1972.

Den nya krigsuppgiften innebar en fördröjningsuppgift från Lansjärv–
Överkalix till avvärjning över Lule älv. Uppgiften skulle lösas från den norra 
stranden eftersom den södra på avsevärda sträckor, bl.a. Haradshöjden, låg 
lägre. Denna uppgift kvarstod till början av 1990-talet. Genom ett stort antal 
fältövningar och befälsövningar fick IB 43 en mycket god kännedom om ter-
rängen och ansågs vara ett mycket bra krigsförband. Svagheten låg främst i den 
relativt låga rörligheten. 

Kopparbergsbrigaden tillhörde den grupp av infanteribrigader som genom 
försvarsbesluten 1972 och 1977 skulle kvarstå i organisation 66. Därmed på-
börjades en mycket långsam avveckling av IB 43. Krigsuppgiften ovan kvarstod 
dock till 1992 års försvarsbeslut. Följden av FB 92 blev att förbandet förlorade 
sin brigadstatus och omorganiserades till 43. stridsgruppen ÖN. Organisato-
riskt förlorade förbandet bl.a. spanings-, luftvärns- och pansarvärnskompa-
nierna samtidigt som underhållsbataljonen reducerades till ett kompani. 43. 
stridsgruppen var underställd befälhavaren Fo 67 och skulle under skedet ”in-
ledande strid” skydda förbindelserna över Kalixälven och understödja de gräns-
nära förbandens tillbakaryckning över älvlinjen. Skedet ”fortsatt strid” hann 
aldrig planläggas innan förbandet utgick ur krigsorganisationen 1995.

Tilltransporten till milo ÖN skedde med järnväg fram till 1980-talet, då 
delar av brigaden (bandvagnar m.m.) transporterades lastad på timmerbilar. 
Under 1990-talet skedde tilltransporterna helt med bussar och lastbilar.

Kopparbergsbrigadens historia är ett intressant exempel på hur lång tid det 
tar för ett försvarsbeslut att få e!ekt i organisationen.18 

18. C. Jonsson, ”Krigsorganisation” i Dalregementet 1950–2000, Gävle 2003, s. 279–316.
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6. Utveckling av den högre ledningen 

Organisationen av krigsmaktens ledning kom att kvarstå relativt oförändrad 
från 1942, då bl.a. ÖB-ämbetet inrättades även i fredstid, fram till 1949. Då 
inrättades militärledningen som högsta organ för Krigsmakten i fredstid. I 
denna ingick ÖB och försvarsgrenscheferna med försvarsstabschefen som före-
dragande. Chefer för andra centrala militära verk och totalförsvarsmyndigheter 
kunde också närvara om behov förelåg. Det operativa ansvaret under regeringen 
var delat mellan ÖB och cheferna för marinen och flygvapnet, medan chefen 
för armén endast ansvarade för organisations-, utbildnings- och materielfrågor. 
Vissa operativa funktioner fanns däremot inom marin- och flygstaberna. Denna 
uppdelning av ansvaret var principiellt och funktionellt knappast särskilt lyckad, 
även om man från de ”blå” försvarsgrenarna motsatte sig en förändring. Man 
ville helt enkelt inte att flygplan och fartyg skulle ställas under befäl av en armé-
o!cer, vilket ÖB förutsattes vara. Om detta var ett utslag av revirtänkande eller 
om det berodde på att man inte ansåg att en arméo!cer var kompetent att ställa 
uppgifter till ett fartygsförband eller en flygdivision, vill jag låta vara osagt. År 
1961 genomfördes trots detta motstånd en omorganisation som innebar att ÖB 
ensam nu fick hela det operativa ansvaret såväl i krigstid som i fredstid och att de 
operativa arbetsuppgifterna i princip i sin helhet överfördes till försvarsstaben. 
I krigsorganisationen återinfördes begreppet Högkvarteret, som skulle bestå av 
Försvarsstaben och delar av försvarsgrensstaberna. Försvarsgrenscheferna fick nu 
krigsbefattningar som inte med automatik var kopplad till vederbörandes för-
svarsgrenstillhörighet. De aktuella befattningar var bl.a. ställföreträdande ÖB 
samt chef för den militärmission som skulle sändas utomlands (London?) för att 
säkerställa samverkan med västmakterna. Under fredstid skulle nu samtliga för-
svarsgrenschefer enbart ansvara för förbandsproduktion och de olika försvars-
grensstaberna blev därmed likställda i frågan om arbetsuppgifter. 
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Den tidigare tredelade mark-, sjö- och luftterritoriella indelningen av riket 
ersattes av en ny militärterritoriell indelning med sju militärområden (milon), 
i princip motsvarande den tidigare arméfördelningsindelningen. För att åstad-
komma en enhetlig operativ ledning i varje del av landet – inom varje opera-
tionsområde – och samtidigt minska antalet operativa chefer direkt lydande 
under ÖB sammanfördes 1966 alla stridskrafter till lands, till sjöss och i luften 
under sex militärbefälhavare (MB), som var och en hade det fulla operativa an-
svaret inom sina militärområden och för tilldelade stridskrafter. Varje militär-
befälhavare, en generallöjtnant (motsv.) i milo S, milo Ö och milo ÖN samt en 
generalmajor (motsv.) i milo V, milo B och milo NN, disponerade efter hand 
en integrerad militärbefälsstab, med en personalstyrka om c:a 90–125 perso-
ner.19 Av militärbefälhavarna skulle fyra vara från armén och två från marinen/
flygvapnet.20 Varje milo indelades också i ett antal försvarsområden, som alltså 
hade existerat i fredstid sedan 1942 och vars gränser i huvudsak kom att sam-
manfalla med länsindelningen och som med några enstaka undantag även till-
hörde fredsorganisationen. För Gotlands del organiserades Militärkommando 
Gotland (MKG), som var en slags blandning av milo och fo, dock underställt 
MB Ö. Direkt under ÖB kvarstod även attackflyget i krigsorganisationen, som 
organiserades i 1. attackeskadern (E1), kallad ”ÖB:s klubba”. C E1 med de 
medeltunga attackdivisionerna var egentligen formellt en taktisk chef under 
ÖB. 

Militärbefälhavarnas uppgifter framgår av en instruktion för dessa, fastställd 
genom TM A nr 55 1966. De viktigaste uppgifterna var de följande: 

 Militärbefälhavaren leder försvaret av militärområdet. I den omfattning 
Kungl. Maj:t bestämmer särskilt, ledes försvaret i luften av två militärom-
råden av militärbefälhavaren för ett av dessa. (Denna bestämmelse innebar 
bl.a. att MB Ö ledde luftförsvaret av milo B.)

 Militärbefälhavaren åligger särskilt att utföra operativa krigsförberedelser 
och genomföra militära operationer.

 Militärbefälhavaren leder utbildnings- och mobiliseringsverksamheten 
inom militärområdet i den mån ledningen inte åligger chefen för första fly-
geskadern eller, i fråga om utbildningsverksamheten, chefen för Gotlands 
militärkommando, chef för örlogsbas eller chef för kustartilleriförsvar.

 Militärbefälhavaren åligger särskilt att planlägga och genomföra krigs-
förbandens mobilisering och större övningar med sådana förband samt 
verksamhet rörande taktik, organisation, utrustning och personal, som  

19. Minnesskrift över Norra militärområdesstaben, Boden 2001, s. 102.
20. H. Jarmar, ”Torsten Rapp som ÖB” i Militärhistorisk tidskrift 2005, s. 65 !.
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Utveckling av den högre ledningen

sammanhänger med sådan utbildnings- och mobiliseringsverksamhet som 
han leder.21 

Därmed fick ÖB rollen av regeringens främste militäre rådgivare och inte 
den som i första hand skulle leda den operativa verksamheten, d.v.s. ansvaret 
för den omedelbara krigsledningen. ÖB:s viktigaste roll under ett krigstillstånd 
blev istället att fördela krigsmaktens resurser till och mellan militärbefälhavar-
na. Stora delar av krigsförbanden ur de tre försvarsgrenarna var inledningsvis 
tilldelade de olika militärområdena, men attackeskadern ur flygvapnet och de 
strategiska reserverna, brigader och fördelningsstaber ur armén, var inlednings-
vis underställda ÖB. Enligt 1965 års krigsplanläggning var c:a 45 % av arméns 
fältförband avdelade som strategiska reserver och fick inte sättas in i strid utan 
ÖB:s order, med undantag av anfall mot luftlandsättningar i dessa förbands 
omedelbara närhet.22

Totalförsvarstanken fick samtidigt sitt slutliga organisatoriska innehåll ge-
nom att riket indelades i civilområden (civon) under ledning av en civilbefäl-
havare (CB), oftast en landshövding. Civilområdena sammanföll geografiskt 
med militärområdena och MB och CB samgrupperades på s.k. g-stabsplatser 
(gemensamma stabsplatser), i syfte att underlätta ledning, samordning och 
samverkan. Övriga delar av statsapparaten samordnades med denna indelning, 
t.ex. Televerkets teleområden, SJ:s trafikdistrikt och Sveriges radios program-
områden. Nu tillkom också Försvarsrådet och Totalförsvarets chefsnämnd, lik-
som Försvarshögskolan för utbildning av både militära och civila högre chefer. 
De existerande försvarsgrenshögskolorna sammanslogs till en gemensam Mili-
tärhögskola. Övriga delar av totalförsvaret organiserades också efter hand, som 
t.ex. Civilförsvarsstyrelsen, Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och Bered-
skapsnämnden för Psykologiskt försvar. Man började nu tala om den svenska 
totalförsvarsmodellen.23

21. Minnesskrift över Norra militärområdesstaben, s. 99–100.
22. Wallerfelt.
23. Wallerfelt, s. 103–104.
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21. Minnesskrift över Norra militärområdesstaben, s. 99-100.
22. Wallerfelt.
23. Wallerfelt, s. 103-104.
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7. Arméförbandens utveckling 

Ledning

Vad gäller den högre ledningen av arméns fältförband kan i korthet sägas att 
armékårsstaberna slopades i och med 1948 års försvarsbeslut och införandet 
av brigadsystemet. De tio fördelningarna, eller rättare sagt de tio fördelnings-
staberna med betjäningsförband, bibehölls till slutet av 1970-talet, då de mins-
kade till åtta. Istället tillkom ett antal s.k. försvarsområdesförstärkningskom-
panier – enligt CA krigsorganisationsplan 1976 var sex inplanerade – avsedda 
att förstärka försvarsområdesstaberna med stabspersonal och sambandsresurser 
som skulle möjliggöra ledning av flera brigader. I början av 1980-talet tillkom 
även fem s.k. fristående fördelningschefer, d.v.s. personer med kompetens som 
fördelningschefer, som en slags ledningsreserv. 

Fördelningarnas sammansättning kunde variera beroende på uppgiften. En 
fördelning kom vanligen att bestå av två till fyra brigader, ibland av varierande 
typer. Till detta kom s.k. fördelningsförband, direkt underställda fördelnings-
chefen. Dessa tilläggsförband var ofta av bataljonsstorlek och bestod av t.ex. 
av artilleriregementsstab, artilleribataljoner, underhållsbataljoner, luftvärns-
förband och spanings/jägarförband.24 En fördelning beräknades i genomsnitt 
bestå av c:a 20 000 man. Som framgått av kapitlet om krigsplanläggningen var 
vissa fördelningsstaber inledningsvis avsedda att stå i reserv i avvaktan på hän-
delseutvecklingen för att senare sättas in som ledningsförband för de brigader 
som var avdelade som strategiska reserver.

24. Wallerfelt, s. 87.
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Försvar för folkhem och fosterland

Fältförbandens utveckling

Det är viktigt att påpeka att när det gäller förbandsutvecklingen måste man 
komma ihåg att om en ny brigadorganisation fick namnet Org. 66, innebar det 
inte att alla infanteribrigader organiserats på detta sätt 1966 eller kort därefter. 
Det tog självfallet flera år att utbilda och omorganisera t.ex. en brigad. För-
bandsomsättningsplanerna innebar också att delar av ett krigsförband kunde 
vara vakantsatt under en viss period och att förband genomgick smärre orga-
nisationsförändringar, som inte avspeglades i nya beteckningar. Det är också 
viktigt att ha klart för sig de materiella och personella vakanser som kunde 
finnas, trots att förbandet formellt var färdigorganiserat. Den totala organisa-
tionsbilden gav alltså ett avsevärt mer komplicerat intryck, än vad som framgår 
av nedanstående redogörelser. I samband med de olika förbandsorganisatoriska 
förändringarna beskrivs även, men dock mycket översiktligt, förändringar i 
fråga om taktikutveckling m.m. Förändringar vad gäller reglementen beskrivs 
främst i de avsnitt som behandlar infanteriförbandens utveckling.

Det var även vanligt att man i mobiliseringsorganisationen gjorde prio-
riteringar av vissa förband, med hänsyn taget till aktuell krigsuppgift. På det 
sättet bildades ofta bataljonstridsgrupper med högre mobiliseringsberedskap 
än brigadernas huvuddelar.

Pansarbrigaderna

PB 49

Eftersom pansarbrigaderna utgjorde arméns viktigaste anfallsförband kan det 
vara motiverat att dessas organisationsutveckling beskrivs relativt detaljerat. I 
Sverige fanns efter kriget tre pansarbrigader av organisationsmodell 1943. Des-
sa benämndes PB 8, PB 9 och PB 10. De uppsattes av fredsregementena P 2 
(tidigare K 2), P 4 (tidigare I 9) och P 3 (tidigare I 10). Dessutom fanns Göta 
pansarlivgarde, P 1, men detta regemente utbildade vid denna tid kårförband 
m.m. och hade inte ansvar för någon ”egen” brigad. 

Brigaderna disponerade 181 stridsvagnar (strv) vardera och bestod huvudsak-
ligen av två stridsvagnsbataljoner och en pansarinfanteribataljon. Trots att alla i 
brigaden ingående stridsfordon knappast höll internationell klass kan PB m/43 
sägas ha varit av ganska god kvalité med en väl utvecklad stridsteknik och hög 
anfallskraft. Det relativt stora antalet stridsvagnar i förhållande till lednings- och 
sambandsmöjligheter gjorde dock att brigaderna var komplicerade att leda. Ett 
argument som senare framfördes var att antalet fordon var för stort för det relativt 
begränsade svenska vägnätet. Stridstekniskt anföll brigaderna med stridsvagnarna 
i täten, medan pionjär- och pansarinfanterienheter som förflyttades med karos-
seripansarbilar (KP-bilar) utnyttjades som rensnings- och skyddsstyrka.

Försvar för folkhem och fosterland

Fältförbandens utveckling

Det är viktigt att påpeka att när det gäller förbandsutvecklingen måste man
komma ihåg att om en ny brigadorganisation fick namnet Org. 66, innebar det
inte att alla infanteribrigader organiserats på detta sätt 1966 eller kort därefter.
Det tog självfallet flera år att utbilda och omorganisera t.ex. en brigad. För-
bandsomsättningsplanerna innebar också att delar av ett krigsförband kunde
vara vakantsatt under en viss period och att förband genomgick smärre orga-
nisationsförändringar, som inte avspeglades i nya beteckningar. Det är också
viktigt att ha klart för sig de materiella och personella vakanser som kunde
finnas, trots att förbandet formellt var fårdigorganiserat. Den totala organisa-
tionsbilden gav alltså ett avsevärt mer komplicerat intryck, än vad som framgår
av nedanstående redogörelser. I samband med de olika förbandsorganisatoriska
förändringarna beskrivs även, men dock mycket översiktligt, förändringar i
fråga om taktikutveckling m.m. Förändringar vad gäller reglementen beskrivs
främst i de avsnitt som behandlar infanteriförbandens utveckling.

Det var även vanligt att man i mobiliseringsorganisationen gjorde prio-
riteringar av vissa förband, med hänsyn taget till aktuell krigsuppgift. På det
sättet bildades ofta bataljonstridsgrupper med högre mobiliseringsberedskap
än brigadernas huvuddelar.

Pansarbrigaderna

PB 49

Eftersom pansarbrigaderna utgjorde armens viktigaste anfallsförband kan det
vara motiverat att dessas organisationsutveckling beskrivs relativt detaljerat. I
Sverige fanns efter kriget tre pansarbrigader av organisationsmodell 1943. Des-
sa benämndes PB 8, PB 9 och PB 10. De uppsattes av fredsregementena P 2
(tidigare K 2), P 4 (tidigare I 9) och P 3 (tidigare I 10). Dessutom fanns Göta
pansarlivgarde, P 1, men detta regemente utbildade vid denna tid kårförband
m.m. och hade inte ansvar för någon "egen" brigad.

Brigaderna disponerade 181 stridsvagnar (strv) vardera och bestod huvudsak-
ligen av två stridsvagnsbataljoner och en pansarinfanteribataljon. Trots att alla i
brigaden ingående stridsfordon knappast höll internationell klass kan PB m/43
sägas ha varit av ganska god kvalité med en väl utvecklad stridsteknik och hög
anfallskraft. Det relativt stora antalet stridsvagnar i förhållande till lednings- och
sambandsmöjligheter gjorde dock att brigaderna var komplicerade att leda. Ett
argument som senare framfördes var att antalet fordon var för stort för det relativt
begränsade svenska vägnätet. Stridstekniskt anföll brigaderna med stridsvagnarna
i täten, medan pionjär- och pansarinfanterienheter som förflyttades med karos-
seripansarbilar (KP-bilar) utnyttjades som rensnings- och skyddsstyrka.

62



63

Arméförbandens utveckling

Hösten 1948 fastställde chefen för armén, generallöjtnanten C.A. Ehren-
svärd, den nya brigadorganisationen som gick ut på att brigaderna av olika 
typer skulle utgöra arméns viktigaste komponenter. De förutvarande fältrege-
mentena utvecklades till infanteribrigader och de redan existerande pansarbri-
gaderna omorganiserades. Beslutet, som produktionsmässigt naturligtvis tog 
flera år att genomföra, innebar också att det sedan 1901 existerande nära sam-
bandet mellan infanteriregementenas freds- och krigsorganisation helt upp-
hörde. Flera olika fredsförband från olika truppslag fick nu i uppgift att utbilda 
komponenter till samma brigad.

Den nya pansarbrigadsorganisationen medförde en fördubbling av antalet 
brigader, från tre till sex stycken. Denna kraftiga ökning var en direkt följd 
av ett nytänkande i fråga om behovet av operativa anfallsförband. Ökningen 
genomfördes genom att det proportionella förhållandet mellan stridsvagns-
bataljoner och pansarinfanteribataljoner inom brigaderna förändrades till en 
stridsvagnsbataljon per brigad. Därmed hade man automatiskt det antal strids-
vagnsbataljoner som erfordrades för att fylla upp sex hela brigader. Några nya 
strids- eller terrängfordon tillfördes inte, däremot ökades antalet artilleripjäser 
och granatkastare totalt sett. Antalet stridsvagnar i varje brigad minskades alltså 
till 67 i den nya organisationen, fördelade på 34 tunga (m/42) och 33 lätta 
(m/40–41) vagnar. Sammanfattningsvis bestod PB m/49 av följande enheter:

• Pansarbrigadstab med stabskompani (2 strv m/42)

• Stridsvagnsbataljon (26 strv m/42 och 31 strv m/40–m/41)

• Två pansarskyttebataljoner (7 KP-bilar)

• Pansarspecialkompani (2 strv m/42, 3 strv m/40–41, 3 luftvärnskanonvag-
nar fm/43)

• Bandpansarvärnskompani (6 bandpansarvärnskanonvagnar m/43)

• Pansarartilleridivision (12 10,5 cm haubits m/40)

• Pansargranatkastarkompani (12 12 cm granatkastare m/42)

• Två pansarluftvärnskompanier (vardera 12 20 mm lv-automatkanoner)

• Pansaringenjörkompani

• Pansarunderhållsgrupp

Då det sammanlagda antalet infanteribataljoner i pansarbrigaderna på detta 
sätt ökades från tre till totalt tolv utan att antalet KP-bilar eller andra fordon öka-
des på motsvarande sett, innebar detta att pansarinfanteriet nu blev cykelburet. 
Ett undantag var att de pionjärplutoner som ingick i varje stridsvagnskompani 
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av ett nytänkande i fråga om behovet av operativa anfallsförband. Ökningen
genomfördes genom att det proportionella förhållandet mellan stridsvagns-
bataljoner och pansarinfanteribataljoner inom brigaderna förändrades till en
stridsvagnsbataljon per brigad. Därmed hade man automatiskt det antal strids-
vagnsbataljoner som erfordrades för att fylla upp sex hela brigader. Några nya
strids- eller terrängfordon tillfördes inte, däremot ökades antalet artilleripjäser
och granatkastare totalt sett. Antalet stridsvagnar i varje brigad minskades alltså
till 67 i den nya organisationen, fördelade på 34 tunga (m/42) och 33 lätta
(m/40-41) vagnar. Sammanfattningsvis bestod PB m/49 av följande enheter:

• Pansarbrigadstab med stabskompani (2 strv m/42)

• Stridsvagnsbataljon (26 strv m/42 och 31 strv m/40—m/41)
• Två pansarskyttebataljoner (7 KP-bilar)

• Pansarspecialkompani (2 strv m/42, 3 strv m/40-41, 3 luftvärnskanonvag-
nar fm/43)

• Bandpansarvärnskompani (6 bandpansarvärnskanonvagnar m/43)

• Pansarartilleridivision (12 10,5 cm haubits m/40)

• Pansargranatkastarkompani (12 12 cm granatkastare m/42)

• Två pansarluftvärnskompanier (vardera 12 20 mm lv-automatkanoner)
• Pansaringenjörkompani

• Pansarunderhållsgrupp

Då det sammanlagda antalet infanteribataljoner i pansarbrigaderna på detta
sätt ökades från tre till totalt tolv utan att antalet KP-bilar eller andra fordon öka-
des på motsvarande sett, innebar detta att pansarinfanteriet nu blev cykelburet.
Ett undantag var att de pionjärplutoner som ingick i varje stridsvagnskompani
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fortfarande förflyttades i KP-bilar. Infanterienheterna kom alltså att i stort sett 
helt sakna pansarskydd och brigadens anfallshastighet och förflyttningstid mins-
kades väsentligt. Möjligen ökade terrängframkomligheten i någon mån, men det 
räckte knappast för att uppväga de negativa e!ekterna. 

Den tidigare stridstekniken bibehölls i stort sett. Stridsvagnarna utgjorde 
anfallsenheten, men brigadernas anfallskraft sänktes genom minskningen av 
antalet vagnar. Förmågan att bibehålla anfallshastighet och anfallskraft på 
djupet mot motståndarens bakre enheter reducerades också starkt. Inte heller 
fanns någon typ av ledningsenhet med stabsförband som kunde samordna flera 
pansarbrigaders verksamhet. Pansarbrigaderna portionerades i stället ut till de 
olika krigsfördelningarna i södra och mellersta Sverige.

Det ökade behovet av pansarinfanteri innebar att pansarregementena inte 
räckte till för att utbilda de soldater som skulle ingå i pansarbrigaderna. Från 
1949 utbildades dessa istället vid I 1, I 7 och I 15, som kom att kallas pansarin-
fanteriregementen. Ett nog så respektingivande namn med hänsyn till att det i 
praktiken rörde sig om cykelinfanteri. Denna tudelning av utbildningen för de 
pansarbrigadernas viktigaste delar underlättade heller inte brigadernas samöv-
ningar. När organisationen var helt genomförd övergick man till benämningen 
pansarskytte. 

Pansarbrigaderna fick därmed följande nummer och mobiliseringsmyndig-
heter

• PB 5 – I 15 i Borås, P 4 ansvarade för utbildningen av strvbat

• PB 6 – I 1 i Stockholm, P 1 ansvarade för utbildning och mobilisering av 
strvbat

• PB 7 – I 7 i Ystad och Revingehed, P 2 ansvarade för utbildning av strvbat

• PB 8 – P 2 i Hässleholm, I 7 ansvarade för utbildningen av pskbat

• PB 9 – P 4 i Skövde, I 15 ansvarade för utbildningen av pskbat

• PB 10 – P 3 i Strängnäs, I 1 ansvarade för utbildningen av pskbat

Utöver detta organiserades två självständiga strvbat vid P 3, sju kårband-
pansarvärnskompanier, tio lätta stridsvagnskompanier till kavalleriets tio cy-
kelskyttebataljoner (som efterträtt fördelningarnas kavalleribataljoner), samt 
pansarförband på Gotland.

I organisation m/49 ingick också att infanteribrigaderna tillfördes ett storm-
kanonkompani med stormarkanonvagnar. Tjugo sådana kompanier tillfördes 
mellan 1949 och 1955.25 

25. H. Nilsson, Pansartruppskolorna 1942 – 1995, Probus förlag, Västervik 2003, s. 55–57 och 
bilaga.
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Pansarbrigad m/58

Redan under 1940-talet hade man undersökt möjligheterna att köpa stridsvag-
nar utomlands. Detta hade inte lett till något resultat, men man gav inte upp 
planerna och år 1950 kontaktade man åter Storbritannien, med en förfrågan 
om inköp av den nya och utomordentliga Centurion-stridsvagnen. Förfrågan 
möttes av beskedet att Sverige tidigast år 1958 kunde tänkas få köpa ett mindre 
antal Centurion-vagnar. Förfrågningarna gick då vidare till Frankrike och rörde 
då stridsvagnen AMX-13, en 15 ton tung vagn med tre mans besättning och 
en 7,5 cm kanon. En AMX-13 lånades från Frankrike och under nästan två år 
gjordes försök med vagnen vid P 4 i Skövde och i Norrland. AMX-13 visade 
sig vara väldigt trång och låg, men avgörande blev att det svaga pansarskyddet 
ansågs vara otillräckligt i ett kärnvapenkrig. Denna uppfattning redovisades i 
en FOA-rapport och fick stöd av överbefälhavaren Nils Swedlund. Skyddskra-
vet innebar stridsvagnar på 40–50 ton. 

Planerna på AMX-13 skrinlades 1952, då engelsmännen fick bekymmer 
med bytesbalansen visavi Sverige. Detta medförde att Storbritannien överras-
kande erbjöd Sverige att få köpa ett antal Centurion-stridsvagnar. Naturligt-
vis tackade regeringen ja till erbjudandet och medel ställdes till förfogande av 
statsmakterna för inköp av ett 80-tal vagnar, som avsågs tillföras de två skånska 
pansarbrigaderna. I maj 1953 anlände de första två Centurionerna till P 2 i 
Hässleholm. 

Fransmännen blev bestörta över att AMX-13-a!ären gick i stöpet och det 
blev också arméchefen C.A. Ehrensvärd, som ansåg att han inte fått uttala sig 
tillräckligt i frågan, trots att det var han som var direkt ansvarig för materielan-
ska!ningarna till armén. Arméchefens uppfattning var att eftersom AMX-13 
var billigare kunde den inköpas i betydligt större antal. Något av en kom-
promisslösning som stillade fransmännens upprörda känslor ernåddes 1954, 
då Sverige beställde ett stort antal 15,5 cm haubitser, i Sverige senare kallad 
haubits F, som förstärkning till fördelningsartilleriet. Pjäsen tillfördes senare 
även pansarbrigadernas artilleridivisioner. Beställningen var till stor del general 
Ehrensvärds verk.

Man behövde dock fler stridsvagnar och blickarna föll åter på AMX-13, 
men istället väcktes förslaget att man skulle försöka byta beväpningen på strv 
m/42. Senare beräknades att man gjorde en vinst på 80 miljoner kronor genom 
att ombeväpna strv m/42 istället för att inköpa AMX-13 från Frankrike.

Som resultat av de lyckade försöken 1954, anska!ades följande år ytterlig-
gare 160 Centurion-stridsvagnar Mk V. Det sammanlagda antalet blev då 240 
tunga stridsvagnar, som först tilldelades de skånska pansarbrigaderna PB 7 och 
PB 8 samt två år senare Västgötabrigaderna PB 5 och PB 9. Alla stridsvagns-
kompanier i de fyra brigaderna erhöll de nya vagnarna, som kom att kallas strv 
81, p.g.a. att den hade en 8 cm kanon.
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Pansarbrigad m/58

Redan under 1940-talet hade man undersökt möjligheterna att köpa stridsvag-
nar utomlands. Detta hade inte lett till något resultat, men man gav inte upp
planerna och år 1950 kontaktade man åter Storbritannien, med en förfrågan
om inköp av den nya och utomordentliga Centurion-stridsvagnen. Förfrågan
möttes av beskedet att Sverige tidigast år 1958 kunde tänkas få köpa ett mindre
antal Centurion-vagnar. Förfrågningarna gick då vidare till Frankrike och rörde
då stridsvagnen AIVIX-13, en 15 ton tung vagn med tre mans besättning och
en 7,5 cm kanon. En AMX-13 lånades från Frankrike och under nästan två år
gjordes försök med vagnen vid P 4 i Skövde och i Norrland. AMX-13 visade
sig vara väldigt trång och låg, men avgörande blev att det svaga pansarskyddet
ansågs vara otillräckligt i ett kärnvapenkrig. Denna uppfattning redovisades i
en FOA-rapport och fick stöd av överbefälhavaren Nils Swedlund. Skyddskra-
vet innebar stridsvagnar på 40-50 ton.

Planerna på AIVIX-13 skrinlades 1952, då engelsmännen fick bekymmer
med bytesbalansen visavi Sverige. Detta medförde att Storbritannien överras-
kande erbjöd Sverige att få köpa ett antal Centurion-stridsvagnar. Naturligt-
vis tackade regeringen ja till erbjudandet och medel ställdes till förfogande av
statsmakterna för inköp av ett 80-tal vagnar, som avsågs tillföras de två skånska
pansarbrigaderna. I  maj 1953 anlände de första två Centurionerna till P 2 i
Hässleholm.

Fransmännen blev bestörta över att AMX-13-affären gick i stöpet och det
blev också armschefen C.A. Ehrensvärd, som ansåg att han inte fått uttala sig
tillräckligt i frågan, trots att det var han som var direkt ansvarig för materielan-
skaffningarna till armen. Armschefens uppfattning var att eftersom AMX-13
var billigare kunde den inköpas i betydligt större antal. Något av en kom-
promisslösning som stillade fransmännens upprörda känslor ernåddes 1954,
då Sverige beställde ett stort antal 15,5 cm haubitser, i Sverige senare kallad
haubits F, som förstärkning till fördelningsartilleriet. Pjäsen tillfördes senare
även pansarbrigadernas artilleridivisioner. Beställningen var till stor del general
Ehrensvärds verk.

Man behövde dock fler stridsvagnar och blickarna föll åter på AIVIX-13,
men istället väcktes förslaget att man skulle försöka byta beväpningen på strv
m/42. Senare beräknades att man gjorde en vinst på 80 miljoner kronor genom
att ombeväpna strv m/42 istället för att inköpa AIVIX-13 från Frankrike.

Som resultat av de lyckade försöken 1954, anskaffades följande år ytterlig-
gare 160 Centurion-stridsvagnar Mk V. Det sammanlagda antalet blev då 240
tunga stridsvagnar, som först tilldelades de skånska pansarbrigaderna PB 7 och
PB 8 samt två år senare Västgötabrigaderna PB 5 och PB 9. Alla stridsvagns-
kompanier i de fyra brigaderna erhöll de nya vagnarna, som kom att kallas strv
81, p.g.a. att den hade en 8 cm kanon.
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År 1957 ändrades ånyo fredsorganisationen. I 1 utgick som pansarinfante-
riregemente och dess uppgifter övertogs av P 3, Sörmlands regemente, som i 
samband med detta återtog sin gamla kortform I 10. P 3:s uppgift att utbilda 
stridsvagnsförband till de båda Mälarbrigaderna övertogs av P 1, som därmed 
för första gången fick ansvar för en pansarbrigad. Samtidigt sattes Norrbottens 
pansarbataljon upp i Boden, med uppgift att producera fristående stridsvagns-
bataljoner i Övre Norrland. Även dessa två bataljoner erhöll så småningom 
strv 81.

Redan våren 1954 hade man på I 7 inlett försök med blandade pansarba-
taljoner, till skillnad från de renodlade pansar- respektive pansarskyttebataljo-
nerna. Den blandade pansarbataljonen bestod istället av ett stridsvagns- och 
två pansarskyttekompanier enligt en s.k. ständig indelning. Ledare för försöken 
var regementets utbildningso!cer, överstelöjtnant Curt Göransson, senare ar-
méchef. Den blandade organisationen kom också att kallas Pbrig strv 81. Med 
stöd av erfarenheterna från dessa försök infördes den nya pansarbrigaden m/58 
med följande innehåll:

• Brigadstab med stabskompani (2 strv)

• Pansarspaningskompani

• Tre pansarbataljoner med vardera

- stab med stabskompani

- stridsvagnskompani (11 strv med 2 i staben, tre plutoner med vardera 
3 strv samt en pionjärpluton)

- två pansarskyttekompanier

- pansarunderstödskompani (6 st 8 cm granatkastare med KP-bilar)

- pansartrosskompani (med bl.a. transportpluton med 12 KP-bilar)

• Pansarunderstödsbataljon med

- stabspluton (2 strv)

- stridsvagnskompani (11 strv)

- pansarskyddskompani 

- två tunga granatkastarkompanier (vardera 8 12 cm grk)

- luftvärnskompani (3 luftvärnskanonvagnar fm/43)

• Pansaringenjörbataljon

• Pansarartilleridivision (bataljon)
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— två pansarskyttekompanier

— pansarunderstödskompani (6 st 8 cm granatkastare med KP-bilar)
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— två tunga granatkastarkompanier (vardera 8 12 cm grk)

luftvärnskompani (3 luftvärnskanonvagnar fm/43)
• Pansaringenjörbataljon
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• Pansarunderhållsbataljon

Brigaden kom att innehålla 48 stridsvagnar, vilket internationellt sett inte 
var särskilt mycket. Kritikerna hävdade att PB m/58 snarare var ett infanteri-
förband förstärkt med stridsvagnar, än ett pansarförband. En helt ny stridstek-
nik utvecklades, där pansarinfanteriet utgjorde brigadens anfallsenhet och där 
stridsvagnarnas huvuduppgift blev att understödja och hjälpa pansarskytteen-
heterna. Stridsvagnarnas skydds- och rörelseförmåga utnyttjades inte till fullo 
och pansarbrigadernas förmåga till anfall minskade.

Vidareutveckling

Åren 1958–60 ombeväpnades 225 stridsvagnar m/42. De försågs med ett nytt 
torn och en 7,5 cm f.d. luftvärnskanon m/37, med hög utgångshastighet och 
god förmåga att slå igenom pansar. Den nya vagnen benämndes strv 74 och 
tillfördes PB 5, PB 6 och PB 10. Kvarvarande strv m/42 modifierades till in-
fanterikanonvagn (Ikv 73) och överflyttades till infanteribrigadernas stormka-
nonkompanier. 

Samtidigt började man inse svårigheterna, för att inte säga det omöjliga i att 
anfalla till fots mot en försvarande och/eller bepansrad fiende utan något skydd 
för de framryckande soldaterna. Lösningen på problemet blev en ur svensk 
synpunkt ny typ av fordon, en pansarbandvagn. Pansarbandvagn (pbv) 301 
utvecklades av AB Landsverk i Landskrona och AB Hägglund och Söner i Örn-
sköldsvik under 1958–59. Hägglund och Söner fick ordern av arbetsmarknads-
mässiga skäl. Pbv 301 var byggd på strv m/41:s chassi, men fick en ny motor 
och en ny pansarkaross. Hastigheten på väg blev ca 45 km/tim och beväpning-
en utgjordes av en 20 mm automatkanon m/45 B, ursprungligen avsedd för 
flygplan. Besättningen utgjordes av en förare och en skytt. Lastförmågan var 
en pansarskyttegrupp om sex man samt en vagnchef och en signalist. Särskilda 
stridsledningsbandvagnar (stripbv) och eldledningsbandvagnar (epbv) utveck-
lades också. Pbv 301 började levereras 1961 och de 220 vagnarna var slutleve-
rerade 1963. Två föråldrade stridsvagnsmodeller kunde alltså byggas om till tre 
andra helt nya och fullt moderna stridsfordon, något som måste betraktas som 
en stor framgång. Ungefär samtidigt som detta skedde påbörjades utvecklingen 
på en ny svensk stridsvagn som kom att gå under beteckningen stridsvagn S. 

År 1959–60 inköptes slutligen ytterliggare 110 Centurionvagnar MK X. 
Dessa var beväpnade med en 10,5 cm kanon och fick beteckningen strv 101. 
Den nya vagnen tillfördes PB 6 som sattes upp av P 1. Under åren 1964–66 
ombyggdes samtliga 240 strv 81 till samma standard som strv 101. De fick 
bl.a. en ny Vickers 10,5 cm kanon L7, ny ammunitionslagring och ny radio-
anläggning.
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stridsledningsbandvagnar (stripbv) och eldledningsbandvagnar (epbv) utveck-
lades också. Pbv 301 började levereras 1961 och de 220 vagnarna var slutleve-
rerade 1963. Två föråldrade stridsvagnsmodeller kunde alltså byggas om till tre
andra helt nya och fullt moderna stridsfordon, något som måste betraktas som
en stor framgång. Ungefär samtidigt som detta skedde påbörjades utvecklingen
på en ny svensk stridsvagn som kom att gå under beteckningen stridsvagn S.

År 1959-60 inköptes slutligen ytterliggare 110 Centurionvagnar MK X.
Dessa var beväpnade med en 10,5 cm kanon och fick beteckningen strv 101.
Den nya vagnen tillfördes PB 6 som sattes upp av P 1. Under åren 1964-66
ombyggdes samtliga 240 strv 81 till samma standard som strv 101. De fick
bl.a. en ny Vickers 10,5 cm kanon L7, ny ammunitionslagring och ny radio-
anläggning.
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Efter ett par år var det åter dags att ändra fredsorganisationen. I 6, I 7 och 
I 18 blev pansarregementen och I 10 blev återigen detsamma, dock med be-
teckningen P 10. Omorganisationen av I 18 till pansarförband, kan sägas vara 
en vidareutveckling av P 1:s detachement på Gotland. P 18:s brigad kom dock 
att framgent skilja sig från pansarförbanden på fastlandet både vad gällde orga-
nisation och utrustning. 

Dessa olika omorganisationer och inköp av nya stridsvagnstyper kom att 
innebära att Centurion-stridsvagnarna ingick i PB 6 (P 1), PB 7 (P 7), PB 8 
(P 2) och PB 9 (P 4) medan PB 26 (P 6) och PB 10 (P 10) hade strv 74. Detta 
innebar tre pansarbrigader i Skåne, två i Mälardalen och en i Västergötland. 

På Gotland fanns P 18 med sin särskilda organisation, som inledningsvis 
bestod av fem bataljoner, ett arv från infanteritiden. Brigad G kom därför att 
under c:a 20 år bestå av sammanlagt femton pansarskytte- och tio stridsvagns-
kompanier. Utrustningen skiljde sig också från övriga pansarbrigaders, bl.a. 
fick gotlänningarna hålla till godo med KP-bilar som dock byggdes om och fick 
pansartak i början av 1980-talet. En del av stridsvagnskompanierna var under 
lång tid utrustade med strv 74 och det dröjde innan granatkastarna kunde er-
sättas med 10,5 cm haubits 4140. 

Dessutom fanns alltså P 5 i Norrbotten, som organiserade självständiga 
stridsvagnsbataljoner. 

Det kan i detta sammanhang finnas skäl att upprepa vad som tidigare sagts 
om brigadernas numreringar. När de ursprungliga tre pansarbrigaderna upp-
rättades 1943 ingick det i planerna att det skulle finnas ett antal andra briga-
der, bl.a. cykelbrigader och jägarbrigader. Brigaderna numrerades i en löpande 
serie, men eftersom många av de tänkta brigaderna aldrig kom att organiseras 
blev nummerföljden ologisk. När sedan antalet pansarbrigader ökades fick de 
nya brigaderna oftast behålla det nummer som det ansvariga fredsförbandets ti-
digare krigsförband, fältregementet, hade haft. I 7:s brigad fick därför nummer 
7 och P 6:s brigad fick därför nummer 26. Att huvuddelen av brigaderna kom 
att få en löpande numrering från PB 6 till PB 10 är därför närmast en slump. 
Att numreringarna i de flesta fall inte korresponderade med numret på det 
ansvariga fredsförbandet, ”moderregementet”, upplevdes nog som förvirrande 
för såväl soldater som befäl. Man kan väl bara hoppas att denna förvirring även 
spreds till främmande makters underrättelsetjänster.

Pansarbrigad 63

PB m/63 var naturligtvis en utveckling av PB m/58. Förändringarna var främst 
betingade av det ökade antalet stridsfordon som nu blivit tillgängliga. Pansar-
bataljonerna tillfördes även 10,5 cm haubits m/40 som bataljonsartilleri. Dessa 
pjäser blev tillgängliga i och med att haubits 15,5 F (i vissa fall haubits 15/39) 
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hade införts som brigadartilleripjäs. En nackdel var dock att allt artilleri var 
helt oskyddat. Strukturen på PB m/63 kom till stora delar att bibehållas till 
1990-talet. PB 63 fick följande utseende:

• Brigadstab med stabskompani (390 man, 2 stripbv 301)

• Pansarspaningskompani (156 man, bl.a. 6 pbv 301)

• Tre pansarbataljoner (c:a 1 000 man vardera) med

- två stridsvagnskompanier (vardera 12 strv, 4 plutoner om 3 vagnar, samt 
3 pbv 301)

- två pansarskyttekompanier (vardera 11 pbv 301 och 4 9 cm pansar-
värnspjäser på terrängbil)

- pansarbatteri (4 10,5 cm haubits, 3 epbv 301 och en stripbv 301)

- trosskompani

• Två pansarvärnskompanier (137 man med 4 9 cm pvpj och 6 styrutrust-
ningar till pvrobot Bantam vardera)

• Pansarhaubitsbataljon (630 man med 12 15,5 haubits F)

• Pansarluftvärnskompani (151 man med 18 20 mm lvakan, lvkv/43 utgick 
ur organisationen 1968)

• Pansaringenjörbataljon (394 man med 2 33 m broar) 

• Pansarunderhållsbataljon (617 man)

Personalmässigt innehöll organisation m/63 ca 5 700 man. Sammanlagt 
innehöll en brigad 72 stridsvagnar, 111 pansarbandvagnar, senare komplet-
terade med 4 brobandvagnar och 6 bärgningsbandvagnar. 

Krigsförbandens uppträdande reglerades av bataljonsreglementet PR Pbat 66, 
som i sin tur grundade sig på Arméreglementet del 2, AR II, från 1963. Mycket 
av 1958 års stridsteknik bibehölls, trots att pansarbandvagnar tillförts. I små-
bruten och betäckt terräng var pansarskytteförbanden anfallsenheter med strids-
vagnar som understöd. I öppen terräng delades stridsvagnskompaniets plutoner 
ofta upp genom att en pluton underställdes ett pansarskyttekompani, en pluton 
understödde framryckningen till stormavstånd och kom följaktligen 1–2 km 
bakom de främre delarna vid inbrytning och en pluton lämnades på 75–100 
meters avstånd från fienden för att understödja stormningen. Två plutoner åter-
stod alltså för inbrytningen. Denna teknik förordades vid befälsutbildningen på 
truppslagsskolan, men saknade stöd i gällande reglementen. 
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1963 års krigsorganisation innebar att PB 5 i Borås drogs in och istället 
fick I 6 byta namn till P 6 då regementets infanteribrigad omorganiserades 
till PB 26 (vilket medförde att brigadnumreringen blev helt ologisk). I övrigt 
kvarstod de två stridsvagnsbataljonerna i Övre Norrland, pansarförbanden på 
Gotland och 26 stormkanonkompanier som pansartrupperna hade utbild-
ningsansvaret för. Återigen ändrades Sörmlands regementes kortform, denna 
gång till P 10 och I 7 bytte kortform till P 7. Det dröjde dock till 1969 innan 
PB 5 slutligen upplöstes. Då hade man märkligt nog ombeväpnats från strv 81 
till strv 74 från 1964.

En stor svaghet med brigad m/63 var att den saknade modernt luftskydd. 
Pansarbrigaden, som förutsattes strida i öppen terräng, utrustades med 20 mm 
lvakan vars verkan mot andra luftmål än mot helikoptrar, måste anses ha varit 
mycket ringa. Materielen var dessutom i så dåligt skick att förbandet under 
lång tid var vakantsatt. Någon förbättring av luftskyddet genomfördes inte för-
rän i mitten av 1980-talet, trots att både luftvärnsrobot 69 (lvrb), kallad ”Red 
Eye” och lvrb 70 tidigare införts vid infanteri- och norrlandsbrigaderna. En an-
nan svaghet som uppkom i slutet av 1970-talet då brigadartilleriet fortfarande 
utgjordes av 15,5 haubits F, med en räckvidd på 14 km, medan övriga brigader 
tillfördes den nya 15,5 cm haubits 77, med en räckvidd på minst 24 km. Pan-
sarbrigaderna fick alltså under några år sämre artilleri än infanteribrigaderna. 
Det kan också ifrågasättas om 10,5 cm haubitsbatterierna utnyttjades optimalt 
när de var utportionerade på olika pansarbataljonerna. Även om det var bra 
för bataljonscheferna att ha dem till hands innebar denna organisation även 
en viss kraftsplittring. Sammantaget hade pansarartilleriet p.g.a. de begrän-
sade räckvidderna sannolikt haft svårigheter att hinna med i brigadernas höga 
stridstempo. 

Nya stridsfordon och ny stridsteknik

Hägglund och Söner fick 1964 i uppdrag att utveckla en ny pansarbandvagn, 
som senare fick beteckningen pbv 302. Senare fick man även uppdraget att ut-
veckla en ny typ av bärgningsbandvagn (bgbv 82) och en brobandvagn (brobv 
941). Stridsvagnsbärgare hade även ingått i köpet av Centurion-stridsvagnarna, 
men brobandvagnen var inte bara en nyskapelse utan ett helt nytt koncept. 
Pansarbrigadernas förmåga till fältarbeten och därmed framryckningshastig-
het ökades väsentligt. Med början 1964 ombeväpnades också 240 strv 81 med 
10,5 cm kanon och fick då benämningen strv 102. 

De första exemplaren av pbv 302 levererades 1967 och inalles producerades 
ca 650 exemplar. Pbv 302 hade väsentligt bättre prestanda än sin föregångare. 
Utrustad med en Volvo Penta THD 100 B dieselmotor på 270 Hk, förmådde 
(eller rättare sagt förmår eftersom den fortfarande används) den 13,5 ton tunga 
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vagnen att nå en maximal hastighet på ca 65 km/tim. Den är utrustad med en 
20 mm automatkanon m/47 D i ett specialbyggt torn. Den har en besättning 
på två man och lastar en skyttegrupp på sju man plus vagnchef och signa-
list. Pbv 302 har även flytkapacitet med hjälp av en s.k. trimskärm och enkla 
länspumpar. Vagnen byggdes också som eldledningsvagn, batteriplatsvagn och 
stridsledningsvagn.

Som ovan sagts hade utvecklingsarbetet på det som skulle bli stridsvagn 103 
inletts redan i slutet av 1950-talet. I motsatts till världen i övrigt valde man ett 
projekt med pjäsen fast lagrad i chassit, vilket innebar att man använde hela 
vagnen för att rikta in kanonen. Två olika prototyper utvecklades och levere-
rades 1961, varefter tio vagnar beställdes för slutliga prov. År 1964 lades så 
anska!ningsordern på den nya stridsvagnen, som började levereras 1968. 

Stridsvagn 103 A var beväpnad med en förlängd L7 10,5 cm kanon, kon-
struerad av Bofors. Pjäsen laddades automatiskt, med 50 skott i magasinet, 
vilket gav en hög eldhastighet. Den hade dessutom två fasta och en rörlig kul-
spruta. Vagnen var utrustad med två motorer, en diesel och en gasturbin, vilket 
gav vagnen en högsta hastighet om 50 km/tim på väg. Strv 103 var försedd 
med flytbälg och kunde på c:a 15 minuter göras klar för övergång av vatten-
drag. Besättningen bestod av endast tre man: chef, förare/skytt och bakåtfö-
rare. År 1970 börjades leveranserna av strv 103 B (påmonterad flytutrustning) 
och 1971 var strv 103 slutlevererad. Från 1970 tillfördes den krigsorganisatio-
nen vid PB 7, PB 8 och PB 9 samt stridsvagnsbataljonerna vid P 5 i Boden. 
Strv 102 överfördes till PB 10, PB 18 och PB 26 och de strv 74 som funnits 
vid dessa brigader tilldelades infanteribrigadernas stormkanonkompanier i en-
lighet med vad som skett tidigare. Många vagnar skrotades också varvid tornet 
med 7,5 cm kanonen istället monterades som värnpjäser vid olika kustavsnitt, 
främst i Skåne. 7,5 cm luftvärnskanon m/37 kom alltså att få tre olika roller, 
eller – om man så vill – liv under sin existens som kom att sträcka sig över mer 
än 60 år. Försvarsekonomiskt måste detta anses som ett svårslaget rekord. 

Som värnpjäs kom luftvärnskanon m/37 med torn m/74 att leva kvar till 
1990-talet då, alla fasta värn började skrotas. Även andra stridsvagnstorn kom 
att leva vidare som värnpjäser, som t.ex. torn från strv m/41 och strv m/42. 
Dessa användes främst i anslutning till flygfält. Ett stort antal andra pjäser av 
mångahanda slag återanvändes också i utbyggda befästningar, bl.a. i den s.k. 
Kalixlinjen i Norrbotten. Vapenutrustningen innebar att värnförband utrus-
tade med stridsvagnstorn, kom att falla under pansarinspektörens ansvar. 

För att återgå till strv 103 hävdade vagnens kritiker att oförmågan att skjuta 
under gång var en stor nackdel och att stridsvagnen istället borde betraktas som 
en pansarvärnskanonvagn. Konceptet har heller aldrig använts på nytt. 

År 1970 började pbv 301 skrotas för att 1972 helt utgå ur krigsorganisa-
tionen, detta trots att pbv 302 helt enkelt inte räckte till i den utsträckning 
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nen vid PB 7, PB 8 och PB 9 samt stridsvagnsbataljonerna vid P 5 i Boden.
Strv 102 överfördes till PB 10, PB 18 och PB 26 och de strv 74 som funnits
vid dessa brigader tilldelades infanteribrigadernas stormkanonkompanier i en-
lighet med vad som skett tidigare. Många vagnar skrotades också varvid tornet
med 7,5 cm kanonen istället monterades som värnpjäser vid olika kustavsnitt,
främst i Skåne. 7,5 cm luftvärnskanon m/37 kom alltså att få tre olika roller,
eller — om man så vill — liv under sin existens som kom att sträcka sig över mer
än 60 år. Försvarsekonomiskt måste detta anses som ett svårslaget rekord.

Som värnpjäs kom luftvärnskanon m/37 med torn m/74 att leva kvar till
1990-talet då, alla fasta värn började skrotas. Även andra stridsvagnstorn kom
att leva vidare som värnpjäser, som t.ex. torn från strv m/41 och strv m/42.
Dessa användes främst i anslutning till flygfält. Ett stort antal andra pjäser av
mångahanda slag återanvändes också i utbyggda befästningar, bl.a. i  den s.k.
Kalixlinjen i Norrbotten. Vapenutrustningen innebar att värnförband utrus-
tade med stridsvagnstorn, kom att falla under pansarinspektörens ansvar.

För att återgå till strv 103 hävdade vagnens kritiker att oförmågan att skjuta
under gång var en stor nackdel och att stridsvagnen istället borde betraktas som
en pansarvärnskanonvagn. Konceptet har heller aldrig använts på nytt.

År 1970 började pbv 301 skrotas för att 1972 helt utgå ur krigsorganisa-
tionen, detta trots att pbv 302 helt enkelt inte räckte till i den utsträckning
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som behövdes. Detta ledde i sin tur till att man tvangs att utrusta flera pan-
sarskyttekompanier i krigsorganisationen med terränglastbilar istället för med 
pansarskyddade fordon. Detta märktes dock knappast i fredsutbildningen eller 
under krigsförbandsövningarna, eftersom man vid dessa tillfällen lånade mate-
riel från andra krigsförband. Sådana åtgärder vad gällde organisationsbestäm-
mande materiel tvingades man f.ö. tillgripa inom många typer av förband, 
varför man utan vidare kan slå fast att arméns krigsorganisation både materiellt 
och personellt ständigt innehöll ett varierande antal vakanser och luckor. De 
förrådsställda krigsförbanden såg alltså i verkligheten sällan ut som de gjorde i 
personaltabeller och materielplaner.

Omkring år 1970 påbörjades vid P 2 utvecklingen av en stridsteknik som 
innebar samlades stridsvagns- respektive pansarskyttekompanier och att man 
inom bataljonen samordnade de båda stridsvagnskompanierna till en anfalls-
styrka, med pansarskyttekompanierna som understöds- och skyddsenheter. 
Denna stridsteknik vidareutvecklades från mitten av 1970-talet vid pansar-
truppskolan i Skövde. Pansarbrigaderna hade därigenom åter blivit ett anfalls-
förband. Försök gjordes också att samla fyra stridsvagnskompanier under en 
bataljonschef, för att erhålla en bättre kraftsamling och högre e!ekt.

Ungefär samtidigt organiserades en särskild pansarstridsledningspluton, 
utrustad bl.a. med stridsledningspansarbandvagnar. Denna pluton avsågs an-
vändas av den fördelningschef som tilldelats de flesta pansarbrigaderna. Denna 
fördelning, 13. arméfördelningen, med grupperingsområde i sydöstra Skåne, 
gick ofta undernamnet pansarfördelningen. Krigsplacerad fördelningschef var 
i regel pansarinspektören. Organiserandet av denna pluton innebar alltså att 
man efter c:a 30 års erfarenhet med pansarbrigader insett att det krävdes en 
modern, rörlig och samordnad ledning för arméns viktigaste förband. 

Mekaniserad brigad och Pansarbrigad 90

Minskningar av försvarsanslagen på 1970- och 80-talen framtvingade redu-
ceringar i både krigs- och fredsorganisationerna. År 1980 drogs P 1 in och de 
båda Mälarbrigaderna PB 6 och PB 10 upplöstes. Dessa båda brigader hade va-
rit svagare än de övriga, då antalet pansarbandvagnar som ovan sagts inte hade 
varit tillräckligt. En del av pansarskytteförbanden hade därför bara varit tillde-
lade terränglastbilar. Delar av dessa brigader levde kvar i krigsorganisationen 
och vissa av dessa enheter bildade ett nytt krigsförband, en s.k. pansargrupp, 
som dock bara existerade under en ganska kort tid. Samtidigt omorganiserades 
de tre pansarbataljoner ur PB 10 till tre skyttebataljoner typ Ö. Var och en av 
dessa skyttebataljoner var förstärkta med två stridsvagnskompanier (strv 102). 

Vid P 10 började man senare försök med att skapa ett nytt förband, en me-
kaniserad brigad. Den mekaniserade brigaden, MekB 10, organiserades 1984. 
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Man använde de tre skyttebataljonerna typ Ö som fanns söder om Mälaren 
samt två bandpansarvärnskompanier utrustade med infanterikanonvagn 91, 
en haubitsbataljon med haubits 77, samt lednings- och underhållsorgan. Ma-
terielen kom i huvudsak från den nedlagda PB 6. Benämningen mekaniserad 
brigad valdes, eftersom denna brigad kom att innehålla något färre stridsvagnar 
än pansarbrigaderna. Det fanns även andra skillnader, t.ex. innehöll brigadens 
ingenjörbataljon ett särskilt mineringskompani. MekB 10 kom att innehålla en 
pansarbataljon med två stridsvagnskompanier (vardera 12 strv), två pansarskyt-
tekompanier (vardera 11 pbv) och ett haubitskompani m.m. samt två mekani-
serade bataljoner med ett stridsvagnskompani, ett bandpansarvärnskompani, 
två pansarskyttekompanier och ett haubitskompani m.m. Sammanlagt bestod 
brigaden av 48 stridsvagnar, 24 IKV 91 (den nya infanterikanonvagnen med 
9 cm pjäs som införts 1975) och 46 pbv.26 

Tio överblivna stridsvagnskompanier organiserades 1984–86 till fem fristå-
ende mekaniserade bataljoner med två stridsvagnskompanier vardera och pan-
sarskyttekompanier transporterade på lastterrängbil 934. Minst två av dessa 
Mekbat F blev krigsorganisatoriskt underställda försvarsområdesbefälhavare i 
Sörmlands försvarsområde, Fo 43. 

Stridstekniskt utvecklade den mekaniserade brigaden begreppet ”kring-
gång” runt framskjutna eller framryckande fientliga förband. Det ganska hän-
synslösa kringgåendet genomfördes ibland så snabbt att stora förslitningsska-
dor på stridsfordonen uppstod. 

Eftersom det förelåg ett visst överskott av värnpliktiga, samtidigt som det 
fanns utrymme för fler soldater i de skånska pansarregementenas kaserner, fick 
P 2, P 6 och P 7 i början av 1980-talet även i uppdrag att grundutbilda fristå-
ende bataljoner, kallade skyttebataljon F. Förfarandet var ingen nyhet då man 
redan tidigare hade grundutbildat vissa cykelskyttebataljoner. Skyttebataljon F 
tilldelades bussar för personaltransporter, men hade i övrigt terrängfordon av 
903-serien. Till skillnad från P 10:s motsvarande bataljoner disponerade skyt-
tebataljon F inte något stridsvagnskompani, men i likhet med dem väl ett or-
ganisatoriskt ingående haubitskompani. Utbildningen skedde genom att man 
grundutbildade ett skyttekompani årligen.

Ungefär samtidigt genomfördes renoveringar och ombyggnader av ett antal 
stridsfordon. Stridsvagn 101 och 102 genomgick tornrenovering, vilket innefat-
tade nytt elektriskt rikt- och avfyringssystem, nytt sikte med laseravståndsmä-
tare och ny elektronik. Stridsvagnarna utrustades även med lyskastaren lyran.

Redan 1977 hade man börjat göra försök med ett nytt robotfordon för 
pansarrobotsystem 55 (TOW) med lång räckvidd. Man använde en IKV 103 
under försöken, som slog väl ut. Ett antal IKV 102- och 103-chassin byggdes 

26. Nilsson, s. 294.
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därför om och försågs med bl.a. med ny motor och ny pansarkaross. Karossen 
rymde en besättning på fyra man och ett magasin med åtta TOW-robotar.

Eftersom försöken med pansarvärnsroboten blev lyckade, fortsatte man 
försök med luftvärnsrobotsystem 70. Även dessa försök gick bra, varför man 
byggde en snarlik robotvagn på IKV 103-chassi för luftvärnsrobotvagn 103. 
Den enda större skillnaden var att robotmagasinet endast innehåller sex luft-
värnsrobot 70. De bägge vagnarna levererades till förbanden 1982. 

År 1983 påbörjades REMO på de 80 sämsta stridsvagnarna 102. De ge-
nomgick samma tornrenovering som de övriga vagnarna och dessutom byggde 
man om chassit och monterade in en ny luftkyld motor. Förändringarna var 
så stora att man egentligen hade skapat en helt ny stridsvagn, som därför fick 
beteckningen stridsvagn 104. Ombyggnaden var genomförd 1985.

Samma år påbörjades även REMO på stridsvagn 103 B, som fick ny tur-
boladdad dieselmotor, ny växellåda och ny laseravståndsmätare. Vagnen fick 
därefter beteckningen 103 C. Renoveringarna avslutades 1989. 

Under 1980-talet tillfördes efter hand haubits 77 som brigadartilleri vilket 
innebar en avsevärd förstärkning, men man bibehöll samtidigt 10,5 cm hau-
bitskompanierna i pansarbataljonerna. 

De reglementariska bestämmelserna ändrades också. Arméreglementet av 
år 1982 beskrivs i samband med kapitlet om infanteribrigaderna, men för pan-
sartruppernas del omformades det nya AR 2 till ”Pansarreglemente Pansarba-
taljon”, PR Pbat 1984. 

PR Pbat betonade skydd och skyl mot det ökade lufthotet. Den gamla tesen 
”verkan går före skydd”, ersattes med ”skydd är en förutsättning för verkan”. 
För övrigt framhölls ökat utnyttjande av bebyggelse för skyl och gruppering, 
hänsyn till hotet från attackhelikoptrar och hotet från pansarvärnsrobotar i 
övrigt. Behovet av nära samverkan mellan stridsvagnsförband och pansarskyt-
teförband för ömsesidigt understöd framhölls också, likväl som förmågan till 
strid i mörker. Artilleribekämpningen sågs som en av våra handlingsmöjlighe-
ter, medan hotet från minor och televapen i första hand ansågs som möjligheter 
för angriparen. Slutligen betonades ledning genom uppdragstaktik.

Den speciella Gotlandsbrigaden, stridsvagnsbataljonerna i ÖN och de fri-
stående mekaniserade bataljonerna behandlades nu för första gången också i 
PR Pbat. 

I de grundläggande föreskrifterna rörande förbandens uppgifter, gjordes 
ingen åtskillnad beträ!ande användbarheten av förband med olika stridsfor-
don. I praktiken förelåg dock skillnader på stridsteknisk nivå i hur man bäst 
utnyttjade strv 101/102-förband respektive strv 103-förband. 

Även pansarbrigadernas organisation förändrades under 1980-talet, bl.a. 
genom att en ny pansarvärnsbataljon bildades. Denna bataljon bildades bl.a. 
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genom att man omfördelade enheter som tidigare ingått i stridsvagnskompani-
erna. Organisationen gick under namnet Pbrig org 63 M. 

Med försvarsbesluten 1992 och 1994 tillfördes de nyinköpta stridsvagnarna 
Leopard 2 (strv 121) och Leopard 2 (förbättrad) (strv 122). Med dessa organi-
serades två pansarbrigader (PB 8 och PB 9) med vardera 72 stridsvagnar och 
fyra mekaniserade brigader (MekB 7, MekB 10, MekB 18 och MekB 19) med 
vardera 60 stridsvagnar. PB 26 utgick ur organisationen.

Några år senare kom de från det sönderfallande sovjetväldets vasallstat Öst-
tyskland inköpta MTLB (pbv 401) och BMP (pbv 501) som tillsammans med 
det svenska stridfordon 90 användes för att slutligen mekanisera de tidigare 
infanteribrigaderna.

Som tidigare sagts existerade det även andra pansarförband än de som in-
gick i brigaderna. Viktigast var kanske de två s.k. stridsvagnsbataljonerna ÖN, 
som organiserades av P 5 i Boden fr.o.m. 1957. Dessa bataljoner hade bl.a. två 
stridsvagnskompanier med sammanlagt 24 stridsvagnar (strv 101 och senare 
strv 103) och ett norrlandsskytteskyttekompani vardera, men inga egna un-
derstödsförband. Antalet pansarskyttebandvagnar räckte heller aldrig till för 
skyttekompanierna, som istället utrustades med den oskyddade bandvagn 202. 
Förutom stridsvagnsbataljonerna i Övre Norrland organiserades även ett min-
dre antal fristående fördelningsstridsvagnskompanier i södra Sverige.27

I detta samanhang kan också nämnas att Gotlandsbrigaden år 1992 om-
organiserades till en mekaniserad brigad MekB 18, med hjälp av stridsfordon 
som överfördes från den nedlagda PB 26.28

Infanteribrigadernas och Norrlandsbrigadernas utveckling

Brigadorganisationen

Nytillskotten av organisationsbestämmande materiel för infanteriets huvud-
del var åren närmast efter krigsslutet mycket begränsade. Krigsförbanden var i 
allt väsentligt organiserade enligt krigsorganisation 1943M (M = modifierad) 
som inte var helt genomförd förrän 1945. En organisationsöversyn var likväl 
motiverad av de erfarenheter – operativa, såväl som taktiska och stridstekniska 
– som erhållits under beredskapstiden. På initiativ av de militära myndighe-
terna, främst arméledningen med arméchefen C.A. Ehrensvärd, tog 1948 års 
försvarskommitté i sitt betänkande upp frågan om infanteriförbandens krigs-
organisation. 

27. Beskrivningen av pansarförbanden grundas på uppgifter hämtade ur Pansartruppskolorna och 
Svensk pansarhistorisk förenings historiska häften 1–4 samt på B. Kjellander (red.), Pansartrup-
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Man föreslog att en ny typ operativa krigsförband – infanteribrigader 
– skulle skapas genom att fältregementena tillfördes understöds- och under-
hållsförband ur andra truppslag. Brigader fanns dock sedan tidigare inom in-
fanteriet i form av en motorbrigad som sattes upp av I 7 och en cykelbrigad 
som organiserades av I 1. Dessa kom nu att ingå som delar i pansarbrigaderna. 
Cykelförband hade tidigare främst funnits inom kavalleriet och i I 18:s orga-
nisation. De övriga fyra cykelbrigaderna som hade planerats i enlighet med 
organisation 43M hade bortfallit, men detta hade i viss mån kompenserats av 
att de självständiga cykelregementen som skulle bilda stommen i brigaderna 
hade tillförts några av de tio fördelningarna. 

Olika förband och truppslag kom nu att utbilda olika delar av brigaderna, 
vilket också innebar att en fullständigt utbildad och organiserad brigad aldrig 
kunde samövas under grundutbildningsåret. Detta fick istället ske under repe-
titionsövningarna, även om det även då var mycket sällsynt att en fullständig 
brigad övades. Under grundutbildningsåret försökte man istället sammanföra 
förband från olika regementen för att så långt som möjligt bilda fullständiga 
förband.

Som exempel kan nämnas IB 4:s olika delar under 1960-talet. Brigaden 
uppsattes av I 4, som utbildade de tre skyttebataljonerna, stabskompaniet och 
spaningskompaniet, medan A 1 utbildade artilleridivisionen, Lv 3 luftvärns-
kompanierna, P 10 stormkanonkompaniet och T 1 underhållsbataljonen.

För att återgå till försvarskommitténs arbete, så biträdde den också förslaget 
att en organisation med cyklar och traktorer, som armén tidigare hade prövat, 
skulle tillföras krigsorganisationen. Man ansåg att det fanns goda möjligheter 
att till låga kostnader förbättra infanteriets rörlighet, genom att man kunde 
utnyttja landets starkt ökade bestånd av civila traktorer och dito cyklar. Vid 
mobilisering skulle dessa uttagna cyklar och traktorer bilda s.k. cykeltransport-
förband. 

Infanteribrigad 49

I januari 1949 orienterades infanteriregementena om att den nya organisatio-
nen avsågs börja genomföras under 1950 och att utbildningen skulle inriktas 
mot denna nya organisation. Huvuddelen av t.ex. I 3:s bägge brigader (IB 3 
och IB 33) omskolades under loppet av två år och brigaderna i deras helhet 
var helt organiserade efter fyra år. Detta tidsspann kan sägas överensstämma 
relativt väl med övriga infanteribrigaders utveckling. De förutvarande fältrege-
mentena gavs i organisation 49 följande brigadstruktur:

• Brigadstab med stabskompani

• Jägarpluton
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• Tre skyttebataljoner med vardera

- ett stabskompani 

- tre skyttekompanier med bl.a. kulspruta (ksp) m/42, raketgevär (rg) 
m/49 och en 8 cm granatkastare (grk). Senare tillfördes 8 cm granatge-
vär m/48.

- understödskompani med bl.a. tre 8 cm grk, fyra ksp m/36 och pansar-
värnskanon (pvkan) m/38

- trosskompani

• Ett pansarskyddskompani med bl.a. pansarvärnskanon m/38 eller m/43 
(vid vissa brigader stormartillerivagnar SAV) 

• Ett specialkompani med bl.a. sex 12 cm grk m/41 och fyra infanterikanoner 
m/45

• Ett luftvärnskompani med bl.a. 40 mm luftvärnsautomatkanon m/36

• En underhållsgrupp (= svag bataljon)

Brigadens personalstyrka var c:a 4 500 man. Den personliga beväpningen 
utgjordes främst av automatgevär, gevär och kulsprutepistol. En av bataljo-
nerna i brigaden var utrustad med cyklar, medan de övriga var hänvisade till 
fotmarsch. Med införandet av cykeltolkning ökade förbandens marschhastig-
het från 4 km/tim till 15 km/tim. Med egna och tillförda cyklar kunde en 
brigad bli helt ”becyklad”. Cyklarna delades ut från lastbilsflak och släp och 
de viktigaste hästarna och kärrorna lastades upp på tömda cykeltransportbilar. 
Trossenheterna på kompani- och bataljonsnivå var dock fortfarande hästan-
spända och antalet lastbilar var litet. Skyttebataljonerna var alltjämt beroende 
av c:a 100 hästar och kärror.29

Flyget var det stora hotet mot infanteri som framryckte på detta sätt. Pro-
blemet försökte man lösa genom att utnyttja mörker och dålig sikt, småvägar 
och stigar. Var man tvungen att förflytta sig under dager och öppen terräng 
användes s.k. flygmarsch. Denna variant måste förberedas väl med avkör-
ningsplatser, sambandsplatser och uppsamlingsplatser. 100 m mellan grupper, 
fordon och plutoner, 10 minuter mellan kompanier och 30 minuter mellan 
bataljoner åstadkom marschkolonner av dittills okänd längd. Luftvärn, luftbe-
vakningsposter, flygvarnare och luftförsvarsorienteringar via radio komplettera-
de skyddsåtgärderna. Det hela blev en skön konst, skönast när skytteförbanden 
marscherade till fots vid ökad stridsberedskap. Kärrorna delades då i främre 

29. Försvar av Örebro län. Närkes militärhistoria del III, Kumla 1993, s. 258–261.
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och bakre fordonsstyrka, understödsförbanden cyklade med sina traktorer och 
förflyttade sig liksom bilenheterna i ansatser bakom skyttetruppen.30

I samband med införandet av den nya brigadorganisationen och som följd 
av krigserfarenheterna, framför allt från Finland, infördes 1952 ett nytt fältreg-
lemente, nu med namnet Arméreglemente del I–II. Del I behandlade formella 
grunder, medan del II rörde uppträdandet på stridsfältet. En enda mening i 
boken är skriven med både fet och spärrad stil:

Förmågan till snabba förflyttningar och överraskande anfallsfö-
retag i betäckt och svårframkomlig terräng, i mörker och dålig 
sikt, under svåra väderleksförhållanden samt i djup snö och svår 
kyla möjliggör framgång mot flertaligt överlägsna styrkor.

Arméreglementet var den första i en trettioårig serie med samma grund-
läggande utformning. Överväganden, stridsavsikt och stridsplan redovisas för 
första gången i ett schema och stridssätten anfall, försvar och fördröjningsstrid 
beskrives i eleganta bilder. 

Två år senare utgavs Infanterireglementet, som behandlade verksamheten 
vid bataljon och lägre förband. Reglementets ingress bestod av korta satser. 

I fält växlar läget ofta. Bestämmelserna i reglementet kunna icke täcka 
alla situationer; de skola tillämpas med omdöme. Den som handlar en-
kelt, praktiskt och konsekvent, når säkrats målet. Obeslutsamhet skadar 
mer än misstag i fråga om val av medel. 

Vidare fastställdes att Elden – främst granatelden – är det viktigaste medlet 
för strid.31

Brigadorganisation 49 innebar, trots förbättringar, att infanteribrigaden 
alltjämt hade låg rörlighet och svag eldkraft mot både pansar och flyg. Den sva-
rade inte mot efterkrigstidens snabbt försvårade hotbild. Taktiska kärnvapen av 
olika typer tillfördes stormaktsarméerna, mekaniseringen av anfallsförbanden 
ökade i snabb takt och luftlandsättningskapaciteten växte.

Under intryck av världshändelserna, främst Koreakriget, gavs armén ökade 
resurser för materielanska!ning. År 1953 fattade riksdagen beslut om en lång-
siktig materielplan och arbetet med att avhjälpa de allvarligaste bristerna i bri-
gadorganisationen kunde därför börja. 

Omfattande försök med nya förbandstyper och ny materiel ledde fram till 
en förbättrad organisation, som fick namnet 49 R (R = reviderad). Denna orga-
nisation innebar bl.a. att antalet hästar starkt minskade och att antalet lastbilar 
och traktorer ökade. Hästarna fanns nu endast inom bataljonernas ram. Den 
viktigaste förstärkningen utgjordes av ett stormkanonkompani med sex storm-
kanoner. Vidare tillfördes ett tungt granatkastarkompani med tre plutoner om 

30. A. Nelson, Från Brunkeberg till Nordanvind, Stockholm 1993, s. 152–153.
31. Nelson, s. 146–148.
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30. A. Nelson, Från Brunkeberg till Nordanvind, Stockholm 1993, s. 152-153.
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tre pjäser vardera, samtidigt som specialkompaniets tunga granatkastare kvar-
stod. Brigaden disponerade nu alltså 15 tunga granatkastare.32 

Infanteribrigad 59

Försöksverksamheten gav arméledningen underlag för beslut om en ny brigad-
organisation, kallad typ 59, som rymdes inom 1958 års försvarsbeslut och som 
infördes under 1959 och 1960. Det torde dock ha dröjt till mitten av 1960-
talet innan samtliga infanteribrigader ombildats. Omorganisationen innebar 
ett viktigt steg i utvecklingen genom att eldkraften förstärktes och stridsut-
hålligheten ökades. Det senare skedde genom en förstärkt underhållsorgani-
sation och förbättrad personlig utrustning, bl.a. fältuniform m/58 och m/59. 
Skyttesoldatens personliga vapenutrustning utgjordes nu av automatgevär och 
kulsprutepistoler.

Organisationsstrukturen innebar också en förenklad taktisk och stridstek-
nisk ledning. Tillkomsten av ett betydande antal bärbara radiostationer för-
bättrade stridsledningen på alla nivåer. Förmågan till fältarbeten, framför allt 
förbindelsearbeten förbättrades också. De tidigare fristående kompanierna 
sammanfördes i en understödsbataljon och slutligen försvann hästarna (i stort 
sett) ur infanteriets organisation. Vissa anspannskompanier, utrustade med 
hästdragna kärror, som utbildades vid infanteriet och vid trängtrupperna kom 
dock att leva krav i organisationen i ytterligare nästan 15 år. Tanken var att 
dessa kompanier skulle underlätta framkomligheten i väglös terräng. Behovet 
av anspannskompanier försvann i takt med att med att bandvagnar efter hand 
infördes i organisationen under mitten av 1960-talet. I detta sammanhang för-
svann efter hand även kavalleriets beridna jägarskvadroner, som grundutbil-
dades sista gången 1967. Den sista beridna skvadronen stod formellt kvar till 
1973.

Materieltillförseln innebar samtidigt en modernisering av lokalförsvarsför-
banden, som övertog den äldre brigadmaterielen. 

Infanteribrigad m/59 såg i stort ut på följande sett: 

• Brigadstab med stabskompani

• Spaningskompani med tre spaningsplutoner

• Tre skyttebataljoner (om 915 man) med vardera

- bataljonsstabskompani

- tre skyttekompanier med bl.a. tre skytteplutoner och en granatgevärs-
pluton

32. Infanterireglemente 1956, del 1.
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organisation, kallad typ 59, som rymdes inom 1958 års försvarsbeslut och som
infördes under 1959 och 1960. Det torde dock ha dröjt till mitten av 1960-
talet innan samtliga infanteribrigader ombildats. Omorganisationen innebar
ett viktigt steg i utvecklingen genom att eldkraften förstärktes och stridsut-
hålligheten ökades. Det senare skedde genom en förstärkt underhållsorgani-
sation och förbättrad personlig utrustning, bl.a. fältuniform m/58 och m/59.
Skyttesoldatens personliga vapenutrustning utgjordes nu av automatgevär och
kulsprutepistoler.

Organisationsstrukturen innebar också en förenklad taktisk och stridstek-
nisk ledning. Tillkomsten av ett betydande antal bärbara radiostationer för-
bättrade stridsledningen på alla nivåer. Förmågan till fältarbeten, framför allt
förbindelsearbeten förbättrades också. De tidigare fristående kompanierna
sammanfördes i en understödsbataljon och slutligen försvann hästarna (i stort
sett) ur infanteriets organisation. Vissa anspannskompanier, utrustade med
hästdragna kärror, som utbildades vid infanteriet och vid trängtrupperna kom
dock att leva krav i organisationen i ytterligare nästan 15 år. Tanken var att
dessa kompanier skulle underlätta framkomligheten i väglös terräng. Behovet
av anspannskompanier försvann i takt med att med att bandvagnar efter hand
infördes i organisationen under mitten av 1960-talet. I detta sammanhang för-
svann efter hand även kavalleriets beridna jägarskvadroner, som grundutbil-
dades sista gången 1967. Den sista beridna skvadronen stod formellt kvar till
1973.

Materieltillförseln innebar samtidigt en modernisering av lokalförsvarsför-
banden, som övertog den äldre brigadmaterielen.

Infanteribrigad m/59 såg i stort ut på följande sett:

• Brigadstab med stabskompani
• Spaningskompani med tre spaningsplutoner

• Tre skyttebataljoner (om 915 man) med vardera
bataljonsstabskompani

— tre skyttekompanier med bl.a. tre skytteplutoner och en granatgevärs-
pluton

32. Infanterireglemente 1956, del 1.
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- ett understödskompani med bl.a. två pansarskyddsplutoner, en 8 cm 
granatkastarpluton och en stormpionjärpluton

- ett trosskompani

• En understödsbataljon (757 man) med bl.a. pansarskyddskompani, två 
12 cm granatkastarkompanier, ett stormkanonkompani och ett luftvärns-
kompani

• Ett ingenjörkompani

• Ett ingenjörmaterielkompani

• En underhållsbataljon (602 man)

Den tunga materielen uppgick till sammanlagt 119 stycken kulsprutor 
m/58, 24 8 cm raketgevär, 96 8,4 cm granatgevär, 18 8 cm granatkastare, 
18 9 cm pansarvärnspjäser (infördes efter hand), 16 12 cm granatkastare, 
18 20 mm luftvärnsautomatkanoner och 6 stycken stormartillerivagnar eller 
stormkanonvagnar. Personalstyrkan uppgick till 4 675 man.

Infanteribrigad m/66 och Norrlandsbrigad m/63

Sovjetarmén hade länge varit mycket återhållsam med att publicera nyheter 
från det taktiska området, men Chrustjovs era innebar en större öppenhet även 
inom detta område. Månadstidsskriften Militär Härold innehöll snart artiklar 
om rekonterstrid, anfall ur marschgruppering, anfall i mörker, helikopterluft-
landsättningar och kringångsoperationer. Taktiken på bataljonsnivå och när-
mast högre förband framstod allt klarare. Det framgick också att med taktiska 
raketförband ända ner på divisionsnivå, kunde kärnvapenkriget föras snabbt 
och hänsynslöst. 

Man insåg visserligen att Sovjet hade begränsade resurser för moderna land-
stigningsoperationer, men dess industriella kapacitet var stor och förhållandena 
kunde snabbt ändras. De svenska förbanden måste alltså förberedas på att slåss 
i en miljö som förutsågs domineras av kärnvapen.

År 1963 fastställdes ett nytt arméreglemente, AR II, om 270 sidor, bara 
var hälften så omfångsrikt som 1952 års. Reglementet behandlade främst be-
greppet strid och begreppet skyddstjänst, alltså skyddet mot ABC-stridsmedel. 
Reglementets motto var ”Slå hårt – slå snabbt” till skillnad från det föregående, 
där det hade hetat ”Stå fast – slå hårt”. 

Reglementet drog slutsatser av de förväntade taktiska kärnvapenangreppen 
och slog fast att våra förband måste spridas ut – två kilometers centrummel-
lanrum mellan kompanienheterna angavs som norm – samt att anfall måste ske 
snabbt, i regel direkt ur marschgruppering. Lokal överlägsenhet angavs som ett 
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snabbt, i regel direkt ur marschgruppering. Lokal överlägsenhet angavs som ett

8o



81

Arméförbandens utveckling

villkor för framgång och rörligheten måste ökas. Införandet av den nya typen 
av brigad, kallad Norrlandsbrigad var ett tecken på detta. Rörligheten över snö 
och i väglösterräng ökades i och med denna brigadtyp och maskering och dold 
gruppering främjades med ny utrustning och utbildning. 

Befästningar med skyddsrum som helst skulle vara atomsäkra, ansågs nu 
nödvändigt för alla försvarsgrupperade enheter. Permanenta befästningar ut-
byggdes i alla viktigare kust- och gränsområden. Stående order för åtgärder vid 
kärnvapenanfall utarbetades och atomberedskp skulle gälla i alla lägen utom 
vid direkt stridskontakt med fienden. Om fientlig insats bedömdes omedelbart 
förestående skulle högsta atomberedskap gälla, vilket innebar att all personal 
skulle befinna sig i skydd med påtagen skyddsmask. Dessutom skulle s.k. tät 
klädsel anordnas, för att hindrar radioaktivt stoft att tränga in under kläderna. 

Kapitlet om ”Försvar” som tidigare varit mycket omfattande, begränsades 
nu till knappt två sidor. Försvar skulle i regel endast utföras i kompaniförband, 
men sådana stridsställningar avsågs försvaras till det yttersta. 

Mest revolutionerande var sannolikt att ett helt nytt stridssätt tillkommit, 
nämligen avvärjningsstrid. Ett stelt försvar, stött på fasta ställningar eller tillfäl-
liga fältarbeten bedömdes nu som allt för farligt i större/högre förband. Batal-
jon och högre förband skulle därför tilldelas ett avvärjningsområde, där striden 
skulle föras rörligt och aktivt. Kapitlet ”Avvärjningsstrid” var omfångsrikt och 
dess viktigaste moment löd på följande sätt:

Avvärjningsstrid mot fiende, som framtänger främst på marken, syftar 
till att bryta fiendens anfallskraft så att han icke kan tränga fram över 
en viss angiven linje. 

Fiendens framträngande skall fördröjas så länge som möjligt genom rör-
lig och aktiv strid.

Genom försvar, med stöd av hinder och mineringar samt genom anfall 
mot fiendens förbindelser skall hans rörlighet minskas och hans styrkor 
splittras. (…)

Bedöms fienden ha tillfogats allvarliga förluster och läget vara gynnsamt 
för anfall skall anfall utföras i syfte att slutligen bryta fiendens anfalls-
kraft. 

Bedöms det icke längre möjligt att fördröja framträngande eller att 
anfalla i syfte att slå fienden genomförs avvärjningsstriden huvudsak-
ligen som försvar inom det område, där fienden slutligen skall hejdas. 

Detta utdrag förklarar varför devisen ”Stå fast, slå hårt” hade ändrats. Det 
nya stridssättet krävde djup, seghet och rörlighet. Att stå fast skulle kunna vara 
allt för farligt. 

Reglementet säger vidare att om man skall avvärja landstigning mot kust 
måste fienden hindras att ta ett brohuvud. I detta fall ligger det område där 

Armsförbandens utveckling
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fienden slutligen skall hejdas i själva strandlinjen. Om fienden sätter in kärnva-
pen kan han sannolikt inte hindras från att komma iland, efter som han själv 
väljer plats och omfattning för sin landstigning. Fältarbeten i stor omfattning 
förbereder avvärjningsstriden och skyddsrum med strålsäker täckning eftersträ-
vas för förband som grupperas för försvar. Till stöd för försvarsstriden byggdes 
under denna period befästningar för värnförband vid alla viktiga kustavsnitt 
liksom vid flygbaserna. Viktigast var den stora utbyggnaden och modernise-
ringen av kustartilleriet som skedde samtidigt. 

Anfallsförbanden som avsågs sättas in mot kusterna skulle hålla sig dolda, 
skyddade och utsprida. Högsta atomberedskap skulle intas då fienden närmade 
sig. Om anfallsbrigad säger reglementet:

Brigadchef sätter in sina anfallsstyrkor mot stranden, då risk inte längre 
föreligger för insats av kärnladdningar mot denna. Förbanden skall strä-
va efter att nå i strandlinjen förberedda stridsställningar, från vilka de 
kan bekämpa fiende, om möjligt innan han hunnit iland. 

Stora luftlandsättningar förutsattes äga rum samtidigt med en kust eller 
gränsinvasion. Strävan var att kringå dessa styrkor för att hänsynslöst slå mot 
den över havet eller mot gränsen gående huvudstyrkan. Viktig terräng skulle i 
detta sammanhang försvaras till det yttersta.

Vad gällde de lägre förbanden skulle kompanienheter i regel hållas sam-
man. Inom de givna ramarna innebar de stridstekniska anvisningarna knappast 
några förändringar. Infanterireglementet av år 1954 upphävdes och ersattes 
av ”Anvisningar skyttebataljon” 1961 med åtföljande ”Anvisningar för skytte-
kompani” 1964 och motsvarande för andra kompanier och plutoner. Det skall 
understrykas att vid kompani bestod striden endast i försvar och anfall. Endast 
i undantagsfall tilldelades ett kompani eget fördröjningsområde. Stridssättet 
försvar ingick i både avvärjnings- och fördröjningsstrid och var vid kompani 
praktiskt taget oförändrat.

En nyhet var snabbgruppering för försvar mot pansarförband, s.k. pansar-
värnsfront. Begreppet kom att utöva ett motsägelsefullt inflytande på det taktis-
ka tänkandet under 1960- och 70-talen. Det förelåg en tydlig risk att begreppet 
uppfattades alltför statiskt. Motsägelsen ligger också i det faktum att skyttein-
fanteriet under denna tid hade mycket små resurser att möta pansar frontalt. 
Man skulle därför använda mineringar för att spärra en väg eller kanaliserande 
terräng. Dessa skulle försvaras från bakhåll så att anfallande stridsvagnar skulle 
kunna trä!as i sidopansaret eller ännu hellre bakifrån. Begreppet diskuterades 
ofta – det fanns stora möjligheter för en kompanichef att göra fel. 

De viktigaste förändringarna på kompaninivå betingades av signal- och for-
donsutrustningen, förutom av de nya bestämmelserna för skydd, beredskap, 
marsch etc. Det blev nu lättare att hålla sambandet inom förbanden och få 
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igenom en begäran om eldtillstånd med granatkastare och artilleri. Ultrakort-
vågsstationer infördes överallt ned t.o.m. pluton och beväpningen blev också 
modernare.33 

I brigad m/66 utrustades soldaterna med automatkarbin (AK 4) som enhets-
vapen vid skyttegrupperna. Vapnet är helautomatiskt med större kaliber – 7,62 
– än den tidigare använda kalibern 6,5, vilket gav större anslagsenergi. Vapnet 
har 20 skott i magasin och hade alltjämt bajonett som tillbehör. Kulspruta 58 
hade redan tidigare ersatt både de tyngre 42:orna och kulsprutegevären i un-
derstödsgrupperna. Varje skyttepluton utrustades med två kulsprutor 58 och 
två granatgevär. Bägge vapnen innebar en avsevärt ökad eldkraft. Granatgeväret 
kunde skjuta, både spränggranat, pansarspränggranat och rökgranat. 

Två stycken 9 cm pansarvärnspjäser infördes nu också vid skyttekompa-
niet, som ett s.k. mellanpansarvärn med skottvidd upp till 800 m mot stil-
lastående mål och 700 m mot rörliga. De två traktordragna pjäserna bildade 
en pansarvärnstropp, där även granatgevär ingick. Senare infördes pansarskott 
68, ”Miniman”, på stor bredd. Vapnet var ett engångsvapen och varje kompani 
tilldelades 72 stycken som fördelades med fyra per skyttegrupp. 

Brigadens tre skyttebataljoner skulle nu bestå av fyra skyttekompanier, ett 
granatkastarkompani och ett trosskompani. Det tidigare pansarskyddskom-
paniet uppgraderades till ett pansarvärnskompani genom införandet av 9 cm 
pansarvärnspjäs, monterade på fordon. Stormkanonkompaniet utrustades efter 
hand med stridsvagn 74, vilket ökade såväl eldkraft som rörlighet. Brigaden 
tillfördes en egen brigadhaubitsbataljon, inledningsvis med 18 stycken 10,5 cm 
pjäser, och de tidigare fristående ingenjörkompanierna förstärktes med ytterli-
gare ett kompani och bildade nu en ingenjörbataljon. Likaså moderniserades 
och utökades underhållsbataljonen. Fortfarande måste dock skyttebataljonerna 
tilldelas en cykeltransportpluton för att bataljonen skulle bli rörlig. Man måste 
alltså fortfarande marschera till fots om inte transportresurser tilldelades. Cy-
keltolkning blev dock det vanligaste marschsättet. Vid vissa prioriterade briga-
der, bl.a. vissa norrlandsbrigader moderniserades efter några år även luftvärnet 
genom införandet av roboten ”Red Eye – Rb 69”, som hanterades av en enstaka 
soldat. Det tog naturligtvis flera år innan organisationen var helt genomförd, 
men i början av 1970-talet infördes organisation 66 R (R = reviderad) och 
några år senare organisation 66 M (M = modifierad). Förändringarna inne-
bar främst en långtgående motoriseringar. Nu tillfördes ett antal terrängper-
sonbilar av den nya Volvotypen 903. Tross- och underhållsförband tilldelades 
lastterrängbil typ 912 och senare typ 938. För personaltransporter infördes i 
organisation 66 M traktordragna kärror för personaltransporter. Kring 1980 
började man även organisera fristående skyttebataljoner (Skbat F), som var ett 
lokalförsvarsförband, utrustade med bussar för personaltransporter.

33. Nelson, s. 169–173.
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har 20 skott i magasin och hade alltjämt bajonett som tillbehör. Kulspruta 58
hade redan tidigare ersatt både de tyngre 42:orna och kulsprutegevären i un-
derstödsgrupperna. Varje skyttepluton utrustades med två kulsprutor 58 och
två granatgevär. Bägge vapnen innebar en avsevärt ökad eldkraft. Granatgeväret
kunde skjuta, både spränggranat, pansarspränggranat och rökgranat.
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pjäser, och de tidigare fristående ingenjörkompanierna förstärktes med ytterli-
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och utökades underhållsbataljonen. Fortfarande måste dock skyttebataljonerna
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alltså fortfarande marschera till fots om inte transportresurser tilldelades. Cy-
keltolkning blev dock det vanligaste marschsättet. Vid vissa prioriterade briga-
der, bl.a. vissa norrlandsbrigader moderniserades efter några år även luftvärnet
genom införandet av roboten "Red Eye — Rb 69", som hanterades av en enstaka
soldat. Det tog naturligtvis flera år innan organisationen var helt genomförd,
men i början av 1970-talet infördes organisation 66 R (R = reviderad) och
några år senare organisation 66 M (M = modifierad). Förändringarna inne-
bar främst en långtgående motoriseringar. Nu tillfördes ett antal terrängper-
sonbilar av den nya Volvotypen 903. Tross- och underhållsförband tilldelades
lastterrängbil typ 912 och senare typ 938. För personaltransporter infördes i
organisation 66 M traktordragna kärror för personaltransporter. Kring 1980
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33. Nelson, s. 169-173.
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Infanteribrigad 66 R hade följande organisation:

• Brigadstab med stabskompani (163 man)

• Spaningskompani (98 man) med tre spaningsplutoner m.m. 

• Tre skyttebataljoner, sammanlagt 1 078 man med vardera

- bataljonsstabskompani med bl.a. stabspluton, två spaningsplutoner och 
en pansarvärnspluton (fyra 9 cm pvpj)

- tre skyttekompanier med bl.a. tre skytteplutoner och en pansar-
värnstropp

- ett granatkastarkompani med bl.a. fem eldledningsgrupper och två gra-
natkastarplutoner med tre 12 cm granatkastare vardera

- ett trosskompani med trosspluton, sjukvårdspluton och pionjärpluton

• Infanteripansarvärnskompani (137 man) med tre pansarvärnstroppar och 
sammanlagt sex 9 cm pansarvärnspjäser

• Stormkanonkompani (138 man) med elva stridsvagn 74

• Brigadluftvärnskompani (154 man) med arton 20 mm luftvärnsautomat-
kanoner m/40, alternativt infanteriluftvärnskompani (162 man) med nio 
robotgrupper (lvrb ”Red Eye”) och nio 20 mm luftvärnsautomatkanoner 
m/40

• Haubitsbataljon (632 man) med bl.a. tre haubitskompanier om sex 10,5 cm 
haubits vardera

• Infanteriingenjörbataljon (386 man) med två ingenjörkompanier och ett 
materielkompani

• Infanteriunderhållsbataljon (759 man) med bl.a. transportkompani, repa-
rationskompani, intendenturkompani, sjukvårdskompani, lätt underhålls-
kompani och cykeltransportkompani

Sammanlagt förfogade brigad 66 R över 5 709 man med bl.a. 168 kulspru-
tor 58, 157 granatgevär, 42 9 cm pansarvärnspjäser, 18 10,5 cm haubits, 18 
12 cm granatkastare, och elva stridsvagn 74.34

De fyra norrlandsbrigaderna, som infördes med början från 1963 skiljde sig 
från brigad 66 och dess olika varianter främst genom den förbättrade terräng- 
och översnökapaciteten. Denna kapacitet erhölls främst genom införandet 
av bandvagn 202. Sammanlagt 238 sådana ingick i brigaden. Det fanns även  

34. Arméhandbok del 1:A Organisation, Ändringstryck 1969, Brigad 66 R.
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andra skillnader, t.ex. hade stormkanonkompaniet infanterikanonvagn 102 (el-
ler 103) och luftvärnskompanierna var utrustade med robot 69. Norrlandsbri-
gaden var även något större personalmässigt och räknade 6 065 man.35 Norr-
landsbrigaderna sattes upp av I 19 (NB 19), I 20 (NB 50) I 21 (NB 51) och 
av I 5 (NB 35). I mitten på 1980-talet ombildades även I 13:s brigad IB 13 till 
Norrlandsbrigad. 

Förutom NB 35 satte I 5 också upp fyra s.k. fältjägarbataljoner, som hade 
lättare utrustning än en normal norrlandsskyttebataljon. Pansarvärnspjäserna 
var t.ex. färre. Namnet till trots hade dessa bataljoner inga jägaruppgifter utan 
avsågs enligt uppgift att användas i anslutning till den kraftigt befästa och be-
styckade Kalixlinjen.

Infanteribrigad 77 

Trots att hotbilden knappast gav anledning till någon större optimism, fat-
tades 1972 ett försvarsbeslut som kom att innebära nedskärningar. En serie 
kostnadsfördyringar fick tas ”inom tilldelad ram”, bl.a. kraftigt förbättrade 
förmåner för värnpliktiga under grundutbildning och sjukersättningar för alla 
värnpliktiga inkallade till repetitionsövningar. Lönekostnaderna steg också för 
allt befäl och pensionsåldern höjdes. Armén fick svårt att åstadkomma en fort-
löpande materielomsättning och var bunden till en massutbildning som blev 
allt dyrare att upprätthålla. Den stora krigsorganisationen bibehölls, medan 
mobiliseringsberedskapen efter hand urholkades. 

För infanteriet blev resultatet att en önskvärd modernisering endast kunde 
genomföras för hälften av den 20 brigaderna. De övriga avsågs att nedgraderas 
till skytteregementen, vilket dock aldrig genomfördes. De omoderna brigader-
na fasades ut efter hand.

1980-talets infanteribrigad – IB 77 – följde i huvudsak samma organi-
sationsmönster som IB 66. Den innehöll brigadstab med stabskompani, tre 
brigadskyttebataljoner (prefixet brigad- infördes nu för att särskilja förbanden 
från IB 66 R), ingenjörbataljon, underhållsbataljon och fristående kompanier 
för spanings-, pansarvärns- och luftvärnsfunktionerna. Den fick också en ”ny” 
haubitsbataljon med 15,5 cm haubits 77. Pansarvärnspjäser på terrängfordon 
och den nya infanterikanonvagnen IKV 91 gav bättre pansarvärnskapacitet och 
luftvärnsroboten 70 innebar e!ektivare flygbekämpning. Pansarvärnsrobot 55 
(TOW) tillfördes som fördelningsförband i självständiga pansarvärnskompa-
nier och med robot 56 (BILL) som tillkom några år senare (IB 77 R), fick bri-
gaderna och flera andra förbandstyper några år senare ett grövre "ärrpansarvärn, 
ett nödvändigt tillskott. Den viktigaste och kostsammaste förbättringen var att 
terrängbilar och bandvagnar nu ersatte traktorer, standardfordon och cyklar. 

35. Arméhandbok del 1:A Organisation.
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35. Armshandbok del 1:A Organisation.
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Alla soldater kunde nu transporteras i ”egna” fordon, då varje skyttepluton 
förfogade över två lastterrängbilar 1111 och en bandvagn 206. IB 77 fick en 
betydande operativ rörlighet och kunde förflyttas med en marschhastighet på 
50 km/tim utanför stridszonerna. På detta sätt kunde bataljonernas stridsvärde 
bevaras även under långa förflyttningar och även den taktiska rörligheten öka-
des. Soldaterna kunde gå utvilade i strid. Det kan i efterhand dock konstateras 
att terrängbilarnas konstruktion knappast var den bästa tänkbara. ”Stryktålig-
heten” var relativt dålig och underhållskostnaderna visade sig bli mycket stora.

Brigadskyttebataljonerna fick ”som vanligt” fyra skyttekompanier, ett gra-
natkastarkompani (12 cm), ett stabs- och ett trosskompani. Skyttekompani-
erna bestod alltjämt av tre skytteplutoner men den gamla pansarvärnstroppen 
hade utvecklats till en pansarvärnspluton med två bandvagnsburna pansar-
värnspjäser och två granatgevär. Dessutom ingick en stabs- och en trosstropp i 
kompanierna. Ett par år in på 1980-talet tillkom som ovan sagts en robottropp 
med pansarvärnsrobot 56 (BILL). Detta och några andra mindre förändringar 
ledde till benämningen IB 77 R. 

I terrängen medgav bandvagnarna att framryckningshastigheten mer än 
fördubblades, kanske upp till 10–12 km/tim. Vad som i hastigheten ibland 
glömdes bort var att inget fordon i brigadskyttebataljonerna var något strids-
fordon. Det tog ibland tid för befälen vid infanteriregementena att inse detta. 
Visserligen kunde pansarvärnsvapen snabbt komma i stridsställning och öppna 
eld på ett överraskande sätt, men därefter måste man snabbt försvinna för att 
inte utmana fiendens pansarfordon. 

Beväpningen vid skytteplutonerna förblev t.v. densamma som vid IB 66, 
men närlysraketer, s.k. mellanlys för lyskastare, signalpistoler samt bildförstär-
kare ökade kapaciteten för strid i mörker.

I fråga om den taktiska utvecklingen under 1970- och 80-talen blev ökad 
integrering och kombinerade operationer centrala begrepp. År 1979 utgavs 
TR 80 – ”Taktiska riktlinjer för arméförbandens uppträdande i 1980-talets 
stridsmiljö”. Skriften var ett mellansteg i utvecklingen av AR II från 1963. I 
TR 0 taldes det om en förändrad hotbild och en utveckling av krigsorgani-
sationen som styrs av det civila samhällets ekonomiska förändringar. Dessa 
förändringar ger upphov till att även taktiken måste förändras.

Riktlinjerna för försvarets förande har ändrats mot bakgrund av ovan-
stående faktorer och för att motsvara de säkerhetspolitiska kraven. För-
svarsmakten skall inom totalförsvarets ram kunna verka i olika militär-
politiska lägen och under vitt skilda operativa förutsättningar. Taktiken 
– och uppgifterna till chefer för högre förband – måste utformas så att 
gällande avsikter med operationerna kan genomföras. Avsikterna måste 
emellertid avpassas till vad som är taktiskt möjligt.
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De taktiska riktlinjerna tillämpades under ett par år både före och efter 
1980. Ett nytt Arméreglemente del 2 gavs ut 1982. Det centrala begreppet var 
operationer, definierade som: 

(---) en sammanfattande benämning på en följd av förflyttningar och 
strider på marken, till sjöss och i luften jämte den verksamhet i övrigt 
inom försvarsmakten, som syftar till att nå ett bestämt mål inom ett mi-
litärgeografiskt sammanhängande större område – operationsområde.

I det nya arméreglementet lades stor vikt vid långsiktiga operationsavsikter. 
Varje motståndare skulle ges en klar uppfattning om att ”det kostar för myck-
et” att invadera Sverige. Diviserna från föregående arméreglementen ”stå fast, 
slå hårt” (1952) och ”slå snabbt, slå hårt” (1963) fick inte någon motsvarighet 
1982. I kapitel 1 ”Operativa grunder” är i fetstil tre grundsatser markerade: 

Strävan skall vara att tidigt möta, hejda och slå fienden i kust- och 
gränsområdena genom samordnade insatser av våra stridskrafter. 
(…) Vi skall under lång tid kunna föra ett krig som ger fienden för-
luster. (…) Vi skall sträva efter att skapa sådana förutsättningar att 
vi på sikt kan hejda och slå fienden och om möjligt återta förlorade 
områden. 

Dessa operativa grunder präglades alltså av försiktighet och av uppfattning-
en om att styrkeförhållandena vid en invasion kunde bli mycket ogynnsamma. 
De taktiska anvisningarna präglades däremot av o!ensivanda. Många välkända 
grundsatser känns igen:

Genom anfall kan vi ta och behålla initiativet i striden. Endast genom 
anfall kan avgörande nås.

Och – med en ny formulering:
Obeslutsamhet och bristande handlingskraft får oftast allvarligare följ-
der än om en chef begår misstag i fråga om tillvägagångssätt. 

Till skillnad från 1963 års AR II var försvarskapitlet emellertid utökat. De 
tidigare sex korta momenten hade utökats till 41. Viktigast var moment 2 där 
följande grundsats inpräglades:

Försvaret genomförs med eld från stridställningar, indirekt eld och med 
stöd av fältarbeten. 

Den indirekta eldens roll i eldsystemet hade därmed lyfts fram. En tidigare 
uppfattning om att kravet på skydd måste vika för kravet på verkan hade mo-
difierats till uttryck som: 

Väl utförda skyddsåtgärder är en av förutsättningarna för god verkan i 
striden. I avgörande situationer måste kravet på verkan sättas före kravet 
på skydd. 
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Under förarbetena till arméreglementet taldes mycket om ”skydd i vid be-
märkelse”. Det var inte bara en fråga om att gräva ner sig utan också om att 
undgå upptäckt och därmed bekämpning. Försvar i bebyggelse gavs ett särskilt 
avsnitt med elva moment. Orsaken var bl.a. de möjligheter som gavs till skydd 
och skyl i befintliga byggnader och skyddsrum. 

Avvärjningsstrid och fördröjningsstrid var alltjämt grundläggande stridssätt 
och skulle genomföras med kombinationer av anfall och försvar. Det område 
”där fienden slutligt skall hejdas” kallades nu avvärjningsområde och var en de-
fensiv zon där alla medel skulle utnyttjas för att hejda fienden. Överhuvudtaget 
tillmättes defensiven en större betydelse än i tidigare reglementen, vilket måste 
ses som en anpassning till den tänkte fiendens materiella överlägsenhet.36

IB 77 hade i sitt ursprungsutförande följande organisation:

• Brigadstab med brigadstabskompani (c:a 160 man)

• Brigadspaningskompani (108 man) med bl.a. fyra spaningsplutoner

• Tre brigadskyttebataljoner (952 man vardera) bestående av

- brigadbataljonsstabskompani (99 man) med bl.a. spaningspluton och 
pansarvärnspluton

- fyra brigadskyttekompanier (156 man) med bl.a. tre skytteplutoner och 
en PV-pluton

- brigadgranatkastarkompani (107 man) med bl.a. sex 12 cm granatkas-
tare

- brigadtrosskompani (111 man) med bl.a. trosspluton, sjukvårdspluton 
och pionjärpluton 

• Brigadpansarvärnskompani (137 man) med tre pv-troppar (sex pvpj) och 
skyttepluton

• Bandpansarvärnskompani (133 man) med tre bandpvplutoner (12 IKV 91) 
och en skyttepluton

• Brigadhaubitsbataljon (592 man) med bl.a. tre haubitskompanier (12 hau-
bits 77)

• Brigadluftvärnskompani rb 70 (216 man) med bl.a. tre lv-plutoner med tre 
eldenheter vardera

• Brigadingenjörbataljon (403 man) med ett materielkompani och två ingen-
jörkompanier

36. Nelson, s. 187–192.
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• Brigadunderhållsbataljon (699 man) med transportkompani, reparations- 
och intendenturkompani, sjukvårdskompani och två lätta underhållskom-
panier.

Sammanlagt bestod IB 77 av c:a 5 300 man, 188 ksp 58, 145 grg, 36 9 cm 
pvpj, 12 12 cm grk, 12 15,5 cm haubits 77, 12 IKV 91, 9 rb-lavetter och 9 
20 mm lvakan.37 

Som ovan sagts kunde inte en modernisering av samtliga infanteribrigader 
rymmas inom de ekonomiska ramarna. Tio brigader omorganiserades till typ 
77, medan 8 brigader fick nöja sig med en modifiering av typ 66. Modifiering-
en bestod bland annat i att traktordrivna personaltransportkärror tillfördes. 
Viss modernisering av vapensystemen genomfördes också.

Följande brigader fick organisation 77: IB 38 (I 1), IB 2 (I 2), IB 33 (I 3), 
IB 4 (I 4), IB 11 (I 11), IB 12 (I 12), IB 14 (I 14), IB 45 (I 15), IB 42 (I 16) 
och IB 47 (I 17). 

Följande brigader fick organisation 66M: IB 1 (I 1), IB 3 (I 3), IB 41 (I 11), 
IB 42 (I 12), IB 43 (I 13, som även satte upp NB 13), IB 44 (I 14), IB 15 (I 15) 
och IB 17 (I 17).38 

Norrlandsbrigad 85 och Infanteribrigad 2000

En ny organisation för norrlandsbrigaderna hade utprovats vid Norrbottens 
och Västerbottens regementen under början av 1980-talet. Organisation 
NB 85 innebar ett stort steg framåt genom att över 80 bandvagnar tillfördes 
varje norrlandsskyttebataljon. Den stora nyheten var dock att de tidigare tre 
skyttebataljonerna nu utökades till fyra, men med endast tre skyttekompanier 
vardera, till skillnad från de tidigare fyra. Stabskompani- och granatkastarkom-
panierna slogs samman och bataljonens pv-pluton överfördes till trosskompa-
niet. Pv-plutonerna i såväl trosskompanierna som i skyttekompanierna utrus-
tades med pvrb 56 (BILL), vilket väsentligt ökade bataljonernas stridsförmåga. 
Bataljonernas manskapsstyrka minskades till 770 man, men blev lättare att 
leda samtidigt som stridse!ekten ökade. Brigadens totala styrka blev c:a 4 100 
man. 

Brigadens struktur i övrigt bibehölls men pvrb 55 (TOW) tillfördes pan-
sarvärnskompaniet och både ingenjörbataljonen och underhållsbataljonen ut-
vecklades väsentligt. NB 85:s marsch- och anfallshastighet och möjligheter till 
framryckning i väglös terräng ökades drastiskt, jämfört med den äldre organi-
sationen. 

37. AH 1:IB 77 1980.
38. Redogörelse av öv J. Collin 04–11–11 och muntliga uppgifter från övlt B. Wallerfelt. Vissa 

förändringar kan i praktiken ha skett.
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Skytteplutonerna i NB 85 och den senare varianten NB 87 blev också per-
sonalsvagare än tidigare med 28 man i plutonen, två skyttegrupper och en 
granatgevärsgrupp, i två bandvagnar. Ny plutonsmateriel tillfördes också, bl.a. 
pansarskott 86 och en ny lätt kulspruta. 

I mitten av 1980-talet introducerades även ett nytt eldhandvapen för alla 
brigadförband – AK 5. Den har den nya kalibern 5,56 mm, tar 30 skott i ma-
gasinet och väger 0,8 kilo mindre än AK 4.

I samband med införandet av NB 85 ombildades som tidigare sagts Da-
labrigaden IB 13 till Norrlandsbrigad. Antalet Norrlandsbrigader ökades där-
med alltså till fem stycken. 

IB 77-brigaderna avsågs också övergå till en organisation med fyra skyt-
tebataljoner och omorganisationen inleddes mot slutet av 1980-talet. Brigaden 
kom då att omfatta 5 543 man och brigadskyttebataljonerna 753 man (stabs/
grkkomp 176 man, skyttekomp 147 man och trosskomp 136 man). Organi-
sationen kom senare att kallas IB 2000. Händelseförloppet efter Berlinmurens 
fall och de materielinköp från f.d. DDR som följde, gick dock så snabbt att 
detta inte hann genomföras fullt ut. Vid 1990-talet början planerade man för 
bibehållandet av 16 brigader, varav två pansrade, fyra mekaniserade och fyra 
Norrlandsbrigader. De återstående sex brigaderna avsåg man organisera som 
IB 2000. Den allt snabbare händelseutvecklingen gjorde att även dessa planer 
mycket hastigt blev inaktuella. 

Fördelningsförbanden

Som ovan sagts bestod de tio, senare åtta, fördelningarna som existerade under 
huvuddelen av den beskrivna perioden, i allmänhet av c:a 20 000 man. Vanli-
gen bestod en fördelning under 1960- och 70-talen av två eller flera brigader, 
fördelningsstab (enligt ”org 64” bestående av 80 man)39 med stabsbataljon, 
artilleriledningskompani, militärpoliskompani, spaningsskvadron eller jägar-
kompani, två eller flera fördelningshaubitsdivisioner/bataljoner, luftvärnskom-
pani, fristående stridsvagnskompanier, en eller flera ingenjörbataljoner, etapp-
bataljon och ett antal mindre förband. Samtliga dessa förband genomgick, i 
likhet med övriga enheter, moderniseringsprocesser under hela perioden. 

Tyvärr tillåter inte utrymmet att de s.k. fördelningsförbandens utveckling 
beskrivs annat än i korta drag. Delar av artilleriets utveckling har framgått 
genom beskrivningen av brigadförbanden. Här ska dock sägas att det förutom 
brigadartilleriet alltså även fanns fördelningsartilleriet, i regel med pjäser med 
15 cm kaliber (15 cm bandkanon, 15,5 F eller 15/39). Fördelningsartilleriba-
taljonerna (i regel bestående av bl.a. 12 pjäser) leddes av en fördelningsartil-
lerichef med artilleriregementsstab och med betjäningsförband. Artillerichefen 

39. AH I:B Organisation, 1966 års upplaga (Hemlig).
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39. A H  I:B Organisation, 1966 års upplaga (Hemlig).
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ledde allt artilleri inom en fördelning, alltså även brigadartilleriet. Som exempel 
kan nämnas att artilleriregementsstaben år 1966 uppgick till 15 personer.40 

När 15 cm haubits m/77 infördes som brigadartilleri kom detta inlednings-
vis att innebära att brigadartilleriet fick längre räckvidd än fördelningsartilleriet. 
Senare infördes haubits 77 även som fördelningsartilleri. I slutet av 1970-talet 
avlöstes artilleriregementsstabernas stabskompani av artilleriledningskompa-
nier (303 man, indelade i stabspluton, sambandspluton, två ljudmätningsplu-
toner, radiolänkpluton, artillerijägarpluton och artilleriflygpluton).

Trängtrupperna, vars förband innan 1949 (i stort sett) delats upp i främre 
och bakre träng, påverkades naturligtvis även av brigadorganisationens infö-
rande. De nyorganiserade brigaderna tillfördes underhållsgrupper som under 
1960-talet utvecklades till underhållsbataljoner. För att förstärka fördelningar-
nas underhållskapacitet, särskilt med tanke på att pansarbrigaderna förbrukade 
nästan dubbelt så mycket underhållsresurser som en infanteribrigad, ifördes 
etappgrupper fr.o.m. 1955. Dessa bestod av femton kompanier (bl.a. trans-
portkompani, intendenturkompani, sjukhuskompani och ammunitionsför-
rådskompani), med tillsammans 2 800 man. Kompanierna var motoriserade 
och kunde delas, vilket möjliggjorde underhållsinsatser i två olika huvudrikt-
ningar.41 

Under början av 1960-talet övervägde man en di!erentierad organisation 
av etappförbanden, men istället utvecklades etappgrupperna till etappbatal-
joner, utformade för att understödja en pansarbrigad eller två infanteribriga-
der. Efter försök fastställdes etappbataljon ”organisation 65” (om sammanlagt 
1 439 personer) med följande innehåll:42

 Stab (22 man)

 Stabskompani (134 man) med bl.a. stabspluton och trafikpluton

 Etappkompani (126 man) med etappluton, ISB-tropp och pionjärpluton

 Etapptransportkompani (158 man) med två bilplutoner, en transportplu-
ton och en sjuktransportpluton

 Ammunitionsförrådskompani (140 man)

 Etappverkstadskompani (172 man)

 Etappintendenturkompani (225 man) med förplägnadspluton, drivmedels-
pluton, materielpluton, slakteripluton och bageritropp

 Två sjukhuskompanier (vardera 218 personer)

40. AH I:B Organisation, 1966 års upplaga (Hemlig).
41. Trängtrupperna 100 år, Militärhistoriska förlaget 1984, s. 31–32.
42. Ibid., s. 44.
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pluton, materielpluton, slakteripluton och bageritropp
• Två sjukhuskompanier (vardera 218 personer)

40. AH  I:B Organisation, 1966 års upplaga (Hemlig).
41. Trängtrupperna 100 år, Militärhistoriska förlaget 1984, s. 31-32.
42. Ibid., s. 44.
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 Sjukvårdsspecialpluton (26 personer) (psykvård, tandvård m.m.)

I slutet av 1970-talet genomfördes en reorganisation av etappförbanden 
och andra underhållsförband. Brigadunderhållsbataljonerna bibehölls och utö-
kades i brigadorganisation 77 med ett lätt underhållskompani. Bataljonen kom 
därefter att innehålla stabskompani, transportkompani, reparations- och inten-
denturkompani, sjukvårdskompani och två lätta underhållskompanier. Etapp-
bataljonernas storlek minskade något, bl.a. för att man avsåg att i högre grad 
än tidigare utnyttja det civila samhällets resurser i högre grad än tidigare, vilket 
även påverkade dimensioneringen av militärområdenas olika underhållsanstal-
ter. Fredsförbandens anläggningar avsåg man utnyttja som underhållsdepåer. 
Etappbataljon typ 80 kom att bestå av 1 343 personer, med stab, stabskompa-
ni, transportkompani, ammunitionsförrådskompani, intendenturkompani och 
två sjukhuskompanier. Sjukhuskompaniernas storlek ökades dock från tidigare 
218 personer till 390 personer vardera.43 Antalet etappbataljoner uppgick i 
början av 1980-talet till 13, något färre än under 1960-talet.44

För att man skulle kunna samordna och leda verksamheten för flera etapp-
bataljoner i kraftsamlingsriktning, organiserades i början av 1970-talet ett antal 
etappregementsstaber, som senare fick ökade uppgifter. De skulle i samverkan 
med militärområdesbefälhavarna kunna samordna underhållsförbandens och 
samhällets civila underhållsresurser i s.k. kraftsamlingsriktningar. En etappre-
gementsstab bestod av chef med stridsledningsavdelning och kvartermästarav-
delning samt ett stabskompani. Från slutet av 1970-talet fanns det tre etappre-
gementsstaber i krigsorganisationen.45

Vid slutet av 1950-talet organiserades transportbataljoner, som underställ-
des fördelningarna och som i antal ungefärligen motsvarade dessa. År 1978 be-
slutade ÖB, som ovan nämnts, att man i större utsträckning än tidigare skulle 
förlita sig på samhällets civila resurser. Detta innebar bl.a. att man slopade 
transportbataljonerna och organiserade fristående transportkompanier och 
dito transportstaber. Dessa transportstaberna med underställda förband och 
ingående civila resurser räknades som militärområdesförband och uppgick till 
tre eller fyra.46 

För lokalförsvarsförbandens behov organiserades försvarsområdesunder-
hållskompanier och –plutoner. Dessa var direkt anpassade till respektive krigs-
uppgifter och hade därför mycket varierande organisation och styrka. Antalet 
kompanier per försvarsområde var också högst skiftande.

43. Trängtrupperna 100 år, s. 44.
44. Redogörelse av öv 1.gr Ragnar Söderberg 06–12–07.
45. Ibid.
46. Ibid.
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Förutom ovannämnda enheter, fanns även underhållsförstärkningsförband, 
som ammunitionsförrådsplutoner, reparationskompanier, drivmedelsplutoner, 
sjukhuskompanier, sjuktransportförband, trafikkompanier, transportlednings-
grupper, sjuktransportförband och transportkompanier.

Det bär för långt att här redovisa samtliga underhållsförbands kapacitet, 
men några exempel skall ges. Ett transportkompani skulle t.ex. kunna trans-
portera 450 ton förnödenheter eller 750 man i en omgång. En ammunitions-
förrådspluton skulle kunna hantera 600 ton ammunition per dygn, medan en 
drivmedelspluton skulle kunna lagra 260 kubikmeter drivmedel och kunna 
transportera 100 kubikmeter på drivmedelsfordon och i dunk. Ett sjukhus-
kompani enligt organisation 80 skulle kunna ge vård åt 200 patienter per dygn 
och under begränsad tid åt ytterligare 150. Utan förstärkning skulle 35 ope-
rationer kunna göras kontinuerligt och under kortare tid 55 operationer per 
dygn.47 

Kavalleriet, främst K 3 och K 4, utbildade spanings- och jägarförband. Från 
mitten av 1950-talet utbildade K 3 tio motoriserade spaningsskvadroner och 
tolv militärpoliskompanier, medan K 4 utbildade beridna jägarskvadroner. 
Från 1967 till slutet av 1970-talet utbildade K 4 fristående jägarkompanier för 
att i början på 1980-talet övergå till att utbilda norrlandsjägarbataljoner. Vid 
K 3 inleddes utbildningen av jägarbataljoner 1975, samtidigt som militärpo-
lisutbildningen överfördes till K 1. Från 1988 utbildade K 1 även ”antisabo-
tageförband”, lätt maskerade under benämningen militärpolisjägarskvadron. 
Sådan utbildning förekom även vid K 3 under ett begränsat antal år. Under 
1980-talet utbildade K 3, förutom jägarbataljoner, också ett antal fördelnings-
spaningskompanier. Det samlade antalet jägarbataljoner uppgick till !orton, 
varav åtta utbildades vid K 3 och övriga vid K 4. 

I detta sammanhang bör också nämnas att Fallskärmsjägarskolan under den 
aktuella perioden ansvarade för utbildningen av sammanlagt tolv fallskärms-
jägarplutoner, främst avsedda för !ärrspaningsuppgifter och att Jägarskolan, 
senare I 22, utbildade ett antal jägarkompanier, nio gränsjägarkompanier och 
fem självständiga gränsjägarkompanier. I gränsjägarförbanden, som var avsed-
da för gränsbevakning, ingick polis- och tullpersonal. Under 1970-talet, innan 
K 4 hade börjat utbilda jägarbataljoner, uppgick de jägarkompanier som K 4 
och I 22 utbildade sammanlagt till 17 stycken.48 

Ingenjörförbandens och luftvärnsförbandens organisation och utveckling 
framgår i viss mån av avsnitten om brigadförbanden. Tyvärr tillåter inte ut-
rymmet några detaljer om dessa och inte heller om signalförbandens krigs-
organisation. Helt kort skall bara nämnas att signaltrupperna svarade för  

47. Trängtrupperna 100 år, s. 64.
48. Det redovisade antalet krigsförband bygger på muntlig redogörelse av övlt B. Wallerfelt 06–

03–16. 
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organisation och utbildning av fördelningsstabsbataljoner, milostabsbataljoner, 
milosambandsbataljoner, försvarsområdesstabskompanier och försvarsområ-
desförstärkningskompanier. Dessa senare kompanier var avsedda som en rörlig 
extra ledningsresurs om en försvarsområdesbefälhavare skulle leda strid med 
flera brigader. Förstärkningskompanierna innehöll såväl stabspersonal som 
betjäningsenheter. En sammanställning av olika typer av fördelningsförband 
finns i bilaga 1.

Militärområdesförbanden

Som framgått ovan fanns också ett antal militärområdesförband, främst stabs- 
och sambandsenheter. Som miloförband räknades även etappregementsstaber-
na, vissa luftvärnsrobotbataljoner och vissa specialförband, t.ex. milosäkerhets-
kompanier.

Lokalförsvarsförbanden

Då två tredjedelar av samtliga värnpliktiga inom försvarsmakten tillhörde lo-
kalförsvaret är det även befogat att nämna något om dessa förband. Den stora 
upprustningen av lokalförsvaret under beredskapstiden innebar att det även 
här fanns ett ganska stort arv i form av förbandsmassor. 

De vanligaste förbandstyperna var landsstormsbataljoner, senare utvecklade 
till cykelskyttebataljoner, och kulsprutekompanier, senare utvecklade till värn-
kompanier: Vidare olika typer av bevakningsförband, artilleriförband, luft-
värnsförband, ingenjörförband och underhållsförband. Allt eftersom moder 
materiel tillfördes fältförbanden överfördes äldre utrustning till lokalförsvaret. 
Exempel på detta har visats ovan. För att ta cykelskyttebataljonerna som exem-
pel förbättrades dessas rörlighet när cyklar och traktorer tillfördes mot slutet 
av 1950-talet. Eldkraften förbättrades genom att 8 cm granatkastare infördes 
och än mer när dessa byttes ut mot 12 cm granatkastare i början av 1980-ta-
let. Granatgevär, ksp 58 och pansarvärnspjäser ökade förbandens eldkraft och 
förmågan att bekämpa pansarfordon. Ledningen av förbanden förbättrades 
avsevärt redan i slutet av 1950-talet då nya radiostationer (Ra 130) infördes i 
stort antal.

Under 1950-talet omorganiserades många kulsprutekompanier (ksp 36) 
till värnkompanier, avsedda för försvar av i fredstid utbyggda befästningar vid 
t.ex. flygfält, hamnar, kuststräckor och viktiga knutpunkter. Värnkompanierna 
ingick värnkanongrupper – stridsvagnstorn inmonterade i betongvärn och ut-
byggda i fredstid.49 Eftersom värnkompanierna var speciellt sammansatta av 

49. Dalregementet 1950–2000 – en minnesbok, Gävle 2003, s. 302–303.
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olika ”förbandsklossar” för att lösa en specifik uppgift, kom de att uppvisa stora 
likheter med den berömda bofinken.50

Lokalförsvarsförbanden skulle kunna mobilisera snabbt och tillsammans 
med hemvärnet skapa övervakning av ytan och ordna försvar av de s.k. infalls-
portarna, främst hamnar och flygfält. Detta möjliggjordes av genom lokal re-
krytering av förbanden, något som dock mötte svårigheter i t.ex. övre Norrland 
och på Gotland, där befolkningsmängden inte räckte till. Detta förhållande ac-
centuerades och ledde i slutet av 1970-talet till att en av I 20:s brigader (IB 20) 
lades ner för att möjliggöra lokalrekrytering i främst Övre Norrland, där både 
armén och flygvapnet hade behov av lokalt rekryterade soldater. 

En annan viktig uppgift för lokalförsvaret var trafikledning och mobilise-
ringsledning samt samverkan med det civila försvaret. 

En vanligt förekommande förbandstyp var alltså cykelskyttebataljonen, se-
nare omdöpt till lokalförsvarsbataljon. Cykelskyttebataljon typ 69 var organi-
serad på följande sätt:

• Bataljonsstab med stabskompani (143 man), innehållande bl.a. stabsplu-
ton, spaningspluton och pansarvärnspluton (fyra 9 cm pansarvärnspjäser)

• Tre cykelskyttekompanier (158 man) med vardera tre plutoner och en gra-
natgevärstropp.

• Ett cykelgranatkastarkompani (106 man) med två grk-plutoner (samman-
lagt åtta 8 cm pjäser m/29)

• Trosskompani (91 man) med bl.a. pionjärpluton, trosspluton och sjuk-
vårdspluton

Sammanlagt bestod bataljonen bl.a. av 814 man, 29 ksp 58, 32 grg, 8 8 cm 
grk, fyra 9 cm pvpj och 644 cyklar.51

Under 1980-talet vidareutvecklades lokalförsvarsbataljonerna till bl.a. fo-
skyttebataljoner, skyttebataljoner typ F och försvarsbataljoner. 

Försvarsområdena indelades från 1970-talet som ovan sagts i försvarsområ-
desgrupper, som var en utveckling av en tidigare existerande stridsgruppsindel-
ning. Tre olika typer av försvarsområdesgruppstaber infördes, nämligen A, B 
och C. Gruppstab A kan sägas motsvara en något reducerad brigadstab, grupp-
stab B en förstärkt bataljonsstab och gruppstab C en svag bataljonsstab. 

Förbandstilldelningen mellan de olika försvarsområdesgrupperna kun-
de uppvisa mycket stora skillnader. En gruppstab A kunde ha en förbands-
massa motsvarande en brigad eller mer, en gruppstab B ett antal kompanier  

50. D.v.s. de kunde se ut ”hur f-n som helst”.
51. AH 1:A, 1966 års upplaga, del C, LFF-förband, ändringstryck cskbat 96 1969.
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ning. Tre olika typer av försvarsområdesgruppstaber infördes, nämligen A, B
och C. Gruppstab A kan sägas motsvara en något reducerad brigadstab, grupp-
stab B en förstärkt bataljonsstab och gruppstab C en svag bataljonsstab.

Förbandstilldelningen mellan de olika försvarsområdesgrupperna kun-
de uppvisa mycket stora skillnader. En gruppstab A kunde ha en förbands-
massa motsvarande en brigad eller mer, en gruppstab B ett antal kompanier

50. D.v.s. de kunde se ut "hur f-n som helst".
51. A H  1:A, 1966 års upplaga, del C, LFF-förband, ändringstryck cskbat 96 1969.
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motsvarande en bataljon, medan en gruppstab C kunde föra befälet över föga 
mer än något enstaka värnkompani och några hemvärnsplutoner.

Som exempel kan nämnas försvarsområdesgrupp Malmö (chef C Lv 4) som 
i början av 1980-talet bestod av bl.a. gruppstab, två cykelskyttebataljoner, fem 
värnkompanier, en fördelningshaubitsbataljon, en lokalförsvarsluftvärnsbatal-
jon, ett ingenjörkompani och ett underhållskompani. Inom gruppens område 
fanns dessutom grupperat ett spärrkompani (7,5 cm serie III) och tre minspärr-
troppar ur kustartilleriet samt delar av en försvarsområdesunderhållsgrupp.52

Ytterligare ett exempel är 703. stridsgruppen eller Visby-gruppen 
(gruppstab A) som 1983 bestod av 703. stabskompaniet, 703.–704. fortifi-
kationsgruppen, 6. pansarbataljonen (G), 3. haubitsbataljonen, 715. lokal-
försvarshaubitskompaniet, 72. pionjärkompaniet, 141. och 142. luftvärnsau-
tomatkanonkompanierna, 71.–72. och 74. cykelskyttekompanierna, 702. och 
706. värnkompanierna, 702. lokalförsvarsluftvärnsplutonen, 702. försvarsom-
rådesunderhållskompaniet, 712. sjukvårdskadern, 71. militärpolisplutonen, 
71. ISB-plutonen, 2. spärrbataljonen, minspärrtropp Visby, minspärrtropp 
Klintehamn och 133. flygbasbataljonen.53 

Ledningen av denna oformliga förbandsmassa motsvarade sannolikt mer än 
väl de krav som ställdes på en infanteribrigadstab. 

Som avslutande exempel kan nämnas 445. försvarsområdesgruppen (grupp-
stab B), vars grupperingsområde motsvarade Södertälje kommun. Denna fo-
grupp bestod år 1992 av en försvarsbataljon (med fyra skyttekompanier och ett 
haubitskompani), ett värnkompani och ett luftvärnsautomatkanonkompani. 
Inom gruppens område fanns även andra förband som inte var underställda 
gruppstaben, som t.ex. ett brokompani, en militärpolisjägarskvadron och flera 
transportledningsgrupper.54 

Fasta befästningar

Som nämnts ovan i samband med pansarbrigadernas utveckling, utrustades 
värnkompanierna efter hand med fasta stridsvagnstorn. Även andra pjäser fö-
rekom, som t.ex. äldre pansarvärnspjäser, luftvärnspjäser och granatkastare. Ett 
svenskt särdrag var tekniken att bygga om fartygsartilleri till fasta artilleriför-
band. Detta var i sig ingen nyhet, eftersom huvuddelen av kustartilleriets pjäser 
fram till beredskapstiden utgjorts av äldre fartygsartilleri. Trots att detta förfa-
rande knappast är mer än en ganska liten detalj i förbandsutvecklingen, kan det 
ändå vara på sin plats att skärskåda återanvändandet av fartygsartilleriet i fasta 
befästningar i övre Norrland.

52. Författarens minne från KFÖ 1982.
53. Gotlands arméluftvärn och Lv 2, s. 116. 
54. Författarens egen minnesbild.
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motsvarande en bataljon, medan en gruppstab C kunde föra befälet över föga
mer än något enstaka värnkompani och några hemvärnsplutoner.

Som exempel kan nämnas försvarsområdesgrupp Malmö (chef C Lv 4) som
i början av 1980-talet bestod av bl.a. gruppstab, två cykelskyttebataljoner, fem
värnkompanier, en fördelningshaubitsbataljon, en lokalförsvarsluftvärnsbatal-
jon, ett ingenjörkompani och ett underhållskompani. Inom gruppens område
fanns dessutom grupperat ett spärrkompani (7,5 cm serie III) och tre minspärr-
troppar ur kustartilleriet samt delar av en försvarsområdesunderhållsgrupp.52

Ytterligare et t  exempel ä r  703. stridsgruppen eller Visby-gruppen
(gruppstab A) som 1983 bestod av 703. stabskompaniet, 703.-704. fortifi-
kationsgruppen, 6. pansarbataljonen (G), 3. haubitsbataljonen, 715. lokal-
försvarshaubitskompaniet, 72. pionjärkompaniet, 141. och 142. luftvärnsau-
tomatkanonkompanierna, 71.-72. och 74. cykelskyttekompanierna, 702. och
706. värnkompanierna, 702. lokalförsvarsluftvärnsplutonen, 702. försvarsom-
rådesunderhållskompaniet, 712. sjukvårdskadern, 71. militärpolisplutonen,
71. ISB-plutonen, 2. spärrbataljonen, minspärrtropp Visby, minspärrtropp
Klintehamn och 133. flygbasbataljonen.53

Ledningen av denna oformliga förbandsmassa motsvarade sannolikt mer än
väl de krav som ställdes på en infanteribrigadstab.

Som avslutande exempel kan nämnas 445. försvarsområdesgruppen (grupp-
stab B), vars grupperingsområde motsvarade Södertälje kommun. Denna fo-
grupp bestod år 1992 av en försvarsbataljon (med fyra skyttekompanier och ett
haubitskompani), ett värnkompani och ett luftvärnsautomatkanonkompani.
Inom gruppens område fanns även andra förband som inte var underställda
gruppstaben, som t.ex. ett brokompani, en militärpolisjägarskvadron och flera
transporiledningsgrupper.54

Fa sta befästningar

Som nämnts ovan i samband med pansarbrigadernas utveckling, utrustades
värnkompanierna efter hand med fasta stridsvagnstorn. Även andra pjäser fö-
rekom, som t.ex. äldre pansarvärnspjäser, luftvärnspjäser och granatkastare. Ett
svenskt särdrag var tekniken att bygga om fartygsartilleri till fasta artilleriför-
band. Detta vari sig ingen nyhet, eftersom huvuddelen av kustartilleriets pjäser
fram till beredskapstiden utgjorts av äldre fartygsartilleri. Trots att detta förfa-
rande knappast är mer än en ganska liten detalj i förbandsutvecklingen, kan det
ändå vara på sin plats att skärskåda återanvändandet av fartygsartilleriet i fasta
befästningar i övre Norrland.

52. Författarens minne från KFÖ 1982.
53. Gotlands armaufivärn och Lv 2, s. 116.
54. Författarens egen minnesbild.
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Arméförbandens utveckling

Som framgått av kapitlet om Dalregementets krigsförband utgjordes inte 
Kalix-linjen av en befästningslinje på den västra sidan av Kalix älv. Det rör sig 
heller inte om någon linje, snarare om en fördröjningszon öster om Kalix älv. 
Områdets gräns i öster utgöres av Sangis älv. Djupet på fördröjningszonen va-
rierar från 40 km i söder till 20 km i norr. Längden är c:a 70 km från en punkt 
10 km söder om Töre till 20 km norr om Överkalix. 

Kalixlinjen bestod av ett mycket stort antal i berg eller i betong utbyggda 
motståndsnästen med kulsprutevärn, kanonställningar och skyddsrum. Mo-
derniseringar skedde ända in på 1980-talet och från början av 1960-talet för-
sågs området med fast artilleri från marinen. Två batterier, byggda i början och 
i mitten av 1950-talet, överfördes från kustartilleriet medan de övriga utgjordes 
av äldre fartygspjäser. Sammanlagt fanns minst tolv batterier i Kalixlinjen och 
på en del andra platser i övre Norrland. Några 12 cm f.d. jagarpjäser användes 
för att ombeväpna ett av forten i Bodens fästning i mitten på 1970-talet. Totalt 
fanns det som mest 10 000 militära skyddsobjekt i milo Övre Norrland. Ett 
fast batteri byggdes i Gällivare så sent som 1987.55

Fasta befästningar förekom naturligtvis även på andra platser i riket. Mest 
känd är väl den s.k. Per-Albinlinjen från beredskapstiden, som sträckte sig från 
Bjärehalvön längs Skånska kusten genom Blekinge upp till Kalmarsund. Stora 
delar av denna linje moderniserades kontinuerligt fram till 1980-talets slut. 
Fasta befästningar fanns också längs andra kustlinjer och mot den norska grän-
sen. Särskilt hamnar men också flygplatser försågs med befästningar, framför 
allt värnkanoner av olika typer. 

Som ett exempel på befästningarnas utbyggnad kan utvecklingen på Got-
land belysas. Där uppgick antalet värnkompanier efter beredskapsperioden till 
tolv stycken. I dessa kompaniers vapenutrustning ingick bl.a. tolv 37 m pan-
sarvärnskanoner och !orton kanoner m/02. Befästningsutbyggnaden under 
1950-talet och första halvan av 1960-talet grundades främst på den syn som 
ÖB general Jung redovisat i sitt försvarsförslag 1947. Där framhöll han bl.a. 
att tillkomsten av atombomber inte minskat behovet av befästningar, tvärtom. 
Kraven ifråga om täckningstjocklek, maskering, terrängens utnyttjande och 
anläggningarnas utspridning hade i stället ökat.

På Gotland påbörjades utbyggnaden av ”atomsäkra” skansar vid kusten och 
vid flygfält i slutet av 1950-talet. Dessa skansar kunde klara tryckvågen och 
strålningen förutsatt att explosionen inte skedde alldeles inpå skansen. Även 
stabsplatser och andra anläggningar utbyggdes med särskilda skyddsrum. De 
gamla värnpjäserna ersattes efter hand av 57 mm pansarvärnskanoner och 
7,5 cm luftvärnskanoner. Det bästa tillskottet utgjordes av 7,5 cm stridsvagn-
skanontorn, som blivit över vid ombyggnaden av stridsvagn m/42. Vid 1960-
talets början utgjordes den samlade arsenalen av

55. S. Bojerud, ”Fartygskanonerna som gick i land” i Marinmuseums årsbok 2001, s. 219–230. 
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Som framgått av kapitlet om Dalregementets krigsförband utgjordes inte
Kalix-linjen av en befästningslinje på den västra sidan av Kalix älv. Det rör sig
heller inte om någon linje, snarare om en fördröjningszon öster om Kalix älv.
Områdets gräns i öster utgöres av Sangis älv. Djupet på fördröjningszonen va-
rierar från 40 km i söder till 20 km i norr. Längden är c:a 70 km från en punkt
10 km söder om Töre till 20 km norr om Överkalix.

Kalixlinjen bestod av ett mycket stort antal i berg eller i betong utbyggda
motståndsnästen med kulsprutevärn, kanonställningar och skyddsrum. Mo-
derniseringar skedde ända in på 1980-talet och från början av 1960-talet för-
sågs området med fast artilleri från marinen. Två batterier, byggda i början och
i mitten av 1950-talet, överfördes från kustartilleriet medan de övriga utgjordes
av äldre fartygspjäser. Sammanlagt fanns minst tolv batterier i Kalixlinjen och
på en del andra platser i övre Norrland. Några 12 cm f.d. jagarpjäser användes
för att ombeväpna ett av forten i Bodens fästning i mitten på 1970-talet. Totalt
fanns det som mest 10 000 militära skyddsobjekt i milo Övre Norrland. Ett
fast batteri byggdes i Gällivare så sent som 1987.55

Fasta befästningar förekom naturligtvis även på andra platser i riket. Mest
känd är väl den s.k. Per-Albinlinjen från beredskapstiden, som sträckte sig från
Bjärehalvön längs Skånska kusten genom Blekinge upp till Kalmarsund. Stora
delar av denna linje moderniserades kontinuerligt fram till 1980-talets slut.
Fasta befästningar fanns också längs andra kustlinjer och mot den norska grän-
sen. Särskilt hamnar men också flygplatser försågs med befästningar, framför
allt vänkanoner av olika typer.

Som ett exempel på befästningarnas utbyggnad kan utvecklingen på Got-
land belysas. Där uppgick antalet värnkompanier efter beredskapsperioden till
tolv stycken. I dessa kompaniers vapenutrustning ingick bl.a. tolv 37 m pan-
sarvärnskanoner och fjorton kanoner m/02. Befästningsutbyggnaden under
1950-talet och första halvan av 1960-talet grundades främst på den syn som
ÖB general Jung redovisat i sitt försvarsförslag 1947. Där framhöll han bl.a.
att tillkomsten av atombomber inte minskat behovet av befästningar, tvärtom.
Kraven ifråga om täckningstjocklek, maskering, terrängens utnyttjande och
anläggningarnas utspridning hade i stället ökat.

På Gotland påbörjades utbyggnaden av "atomsäkra" skansar vid kusten och
vid flygfält i slutet av 1950-talet. Dessa skansar kunde klara tryckvågen och
strålningen förutsatt att explosionen inte skedde alldeles inpå skansen. Även
stabsplatser och andra anläggningar utbyggdes med särskilda skyddsrum. De
gamla vänpjäserna ersattes efter hand av 57 mm pansarvärnskanoner och
7,5 cm luftvärnskanoner. Det bästa tillskottet utgjordes av 7,5 cm stridsvagn-
skanontorn, som blivit över vid ombyggnaden av stridsvagn m/42. Vid 1960-
talets början utgjordes den samlade arsenalen av
55. S. Bojerud, "Fartygskanonerna som gick i land" i Marinmuseums årsbak 2001, s. 219-230.
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• 12 st 37 mm stridsvagnskanontorn m/41

• 16 st 7,5 cm stridsvagnskanontorn m/42

• 10 st 7,5 cm stridsvagnskanon m/37

• 15 st 57 mm pansarvärnskanon m/43

• 8 st 7,5 cm kanon m/02-33

De flesta av dessa pjäser grupperades i kustvärn, men 37 mm stridsvagns-
kanontornen installerades runt Visby och Bunge flygfält. Alla värn försågs med 
s.k. kupolskyddsrum som var anpassade för att motstå stötvågor från kärnladd-
ningsexplosioner. Dessa omfattande befästningsarbeten kunde utföras till rim-
liga kostnader genom att varje årsklass värnpliktiga användes för utbyggnaden 
under s.k. fältarbetsveckor. 

Under 1970-talet nedtonades kravet på befästningar med övertrycksskydd 
mot kärnvapen. Ökad uppmärksamhet ägnades skyddet från konventionella 
vapen. Vid utformningen av nästen och skansar tog man, t.ex. hänsyn till för-
mågan till snabb eldgivning efter vistelse i skydd.

En omfattande ombeväpning av värnkompanierna skedde under 1980-ta-
let. Från 1977 hade nämligen 7,5 cm kanonerna från pansarvärnskanonvag-
narna friställts och något år senare hade kanontornen från stridsvagn 74 de-
monterats för att istället utnyttjas som värnpjäser. Denna ombeväpning hade 
särskild betydelse, eftersom utbyggnaden av Visby hamn började våren 1980. 
Två stridsvagnskanontorn 74 avdelades därför till de nya befästningar, som 
byggdes i anslutning till det nya inloppet. Ytterligare tre anlades vid Visby flyg-
bas. År 1982 uppgick antalet värnkompanier på Gotland fortfarande till tolv 
och de hade dessutom förstärkts med två självständiga värnplutoner. 

När anläggningarna började avvecklas i mitten av 1990-talet uppgick anta-
let värnpjäser på Gotland sammanlagt till

• 12 st 37 mm stridsvagnskanon m/41

• 21 st 7,5 stridsvagnskanon m/42

• 19 st pansarvärnskanonvagnspjäs m/43

• 8 st 7,5 cm luftvärnskanon m/37

• 5 st 7,5 stridsvagnskanon 7456

56. R. Knutas och B. Hammarhjelm, ”Befästningar för I/P 18 från och med 1939” i Gotlands 
nationalbeväring och regemente, band I, s. 205–219, Probus förlag, Stockholm 2005.
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• 1 2  st 37 mm stridsvagnskanontorn m/41

• 1 6  st 7,5 cm stridsvagnskanontorn m/42

• 1 0  st 7,5 cm stridsvagnskanon m/37

• 1 5  st 57 mm pansarvärnskanon m/43

• 8  st 7,5 cm kanon m/02-33

De flesta av dessa pjäser grupperades i kustvärn, men 37 mm stridsvagns-
kanontornen installerades runt Visby och Bunge flygfält. Alla värn försågs med
s.k. kupolskyddsrum som var anpassade för att motstå stötvågor från kämladd-
ningsexplosioner. Dessa omfattande befästningsarbeten kunde utföras till rim-
liga kostnader genom att varje årsklass värnpliktiga användes för utbyggnaden
under s.k. fältarbetsveckor.

Under 1970-talet nedtonades kravet på befästningar med övertrycksskydd
mot kärnvapen. Ökad uppmärksamhet ägnades skyddet från konventionella
vapen. Vid utformningen av nästen och skansar tog man, t.ex. hänsyn till för-
mågan till snabb eldgivning efter vistelse i skydd.

En omfattande ombeväpning av värnkompanierna skedde under 1980-ta-
let. Från 1977 hade nämligen 7,5 cm kanonerna från pansarvärnskanonvag-
narna friställts och något år senare hade kanontornen från stridsvagn 74 de-
monterats för att istället utnyttjas som värnpjäser. Denna ombeväpning hade
särskild betydelse, eftersom utbyggnaden av Visby hamn började våren 1980.
Två stridsvagnskanontorn 74 avdelades därför till de nya befästningar, som
byggdes i anslutning till det nya inloppet. Ytterligare tre anlades vid Visby flyg-
bas. År 1982 uppgick antalet värnkompanier på Gotland fortfarande till tolv
och de hade dessutom förstärkts med två självständiga värnplutoner.

När anläggningarna började avvecklas i mitten av 1990-talet uppgick anta-
let värnpjäser på Gotland sammanlagt till

• 1 2  st 37 mm stridsvagnskanon m/41
• 21  st 7,5 stridsvagnskanon m/42

• 1 9  st pansarvärnskanonvagnspjäs m/43

• 8  st 7,5 cm luftvärnskanon m/37

• 5  st 7,5 stridsvagnskanon 7456

56. R  Knutas och B. Hammarhjelm, "Befästningar för I/P 18 från och med 1939" i Gotlands
nationalbeväring och regemente, band I, s. 205-219, Probus förlag, Stockholm 2005.
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Mobiliseringssystemet

Som framgått ovan infördes under och efter beredskapstiden ett mobiliserings-
system som byggde på utspridning som skydd för fientlig påverkan. Systemet 
tillkom efter erfarenheterna av det tyska angreppet mot Danmark och Nor-
ge i april 1940. Problematiken krig systemet framgår på annan plats i denna 
bok och berörs här endast för att beskriva den stora inneboende komplexitet 
som de stora förbandsmassorna innebar. Varje förband, ofta ner till kompanis 
storlek, hade sitt eget mobiliseringsförråd någonstans i Sverige och förbanden 
var indelade i olika prioriteringsnivåer, beroende på vilken betydelse de hade. 
Detta framgick av den tid som förbandet avsågs mobilisera under. Vanligast var 
”48 eller 72 timmarsförband”. Som exempel fanns i mitten av 1980-talet fler 
än 111 separata mobiliseringsförråd i Kronobergs län.57 För detaljer se bilaga 
2. Som jämförelse redovisas även Jämtlands fältjägarregementes, I 5/Fo22:s, 
mobiliseringsansvar 1975 i bilaga 3, som illustration till det stora antalet olika 
förbandstyper.58

57. S. Palmblad, Det kalla krigets Kronoberg, Växjö 2005, s. 87 f.
58. I. Gustavsson (red.), Jämtlands fältjjägarregemente, band 1, Hälsingborg 2001, s. 77.

Armgörbandens utveckling

Mobiliseringssystemet

Som framgått ovan infördes under och efter beredskapstiden ett mobiliserings-
system som byggde på utspridning som skydd för fientlig påverkan. Systemet
tillkom efter erfarenheterna av det tyska angreppet mot Danmark och Nor-
ge i april 1940. Problematiken krig systemet framgår på annan plats i denna
bok och berörs här endast för att beskriva den stora inneboende komplexitet
som de stora förbandsmassorna innebar. Varje förband, ofta ner till kompanis
storlek, hade sitt eget mobiliseringsförråd någonstans i Sverige och förbanden
var indelade i olika prioriteringsnivåer, beroende på vilken betydelse de hade.
Detta framgick av den tid som förbandet avsågs mobilisera under. Vanligast var
"48 eller 72 timmarsförband". Som exempel fanns i mitten av 1980-talet fler
än 111 separata mobiliseringsförråd i Kronobergs län.57 För detaljer se bilaga
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förbandstyper.58

57. S. Palmblad, Det kalla krigets Kronoberg, Växjö 2005, s. 87 f.
58. I .  Gustavsson (red.), Jämtlands fakjilgarregemente, band 1, Hälsingborg 2001, s. 77.
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8. Marinens förbandsutveckling 

Ledningsutveckling

Utvecklingen av marinens högre ledning framgår till stora delar av kapitel 6. 
Här skall endast i korthet beskrivas marinens organisationsutveckling. 

Direkt under marinchefen lydde vid världskrigets slut marinstaben, kustar-
tilleriinspektionen, de olika tjänstegrensinspektörerna och marinförvaltningen. 
Vidare marindistriktscheferna, chefen för kustflottan och cheferna för mari-
nens befälsskolor. Denna struktur kom att bibehållas under lång tid. 

Marindistrikten var följande: Norrlandskustens, Ostkustens, Gotlands, 
Sydkustens, Öresunds och Västkustens marindistrikt. Under marindistrikts-
cheferna lydde Hemsö kustartilleriförsvar med Härnösands kustartilleridetach-
ement, Stockholms kustartilleriförsvar med Vaxholms kustartilleriregemente, 
Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår, Blekinge kustar-
tilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente och slutligen Göteborgs 
kustartilleriförsvar med Älvsborgs kustartilleriregemente. Denna struktur kom 
att i stora delar att bibehållas under efterkrigstiden.

Till följd av 1948 års försvarsbeslut indrogs Gotlands och Öresunds marin-
distrikt 1951. I Malmö inrättades istället Malmö marina bevakningsområde 
(BoMö), underställt chefen för Sydkustens marindistrikt. Bevakningsområ-
dena existerade i krigsorganisationen, men endast ett av dem blev alltså freds-
bemannat. År 1953 beslutades att även Luleå bevakningsområde (BoLu) skulle 
bemannas i fredstid, ett tecken på Norrlands ökade strategiska betydelse. 

Marindistrikten omorganiserades till Marinkommandon med början 1956 och 
samtidigt blev kustartilleriförsvarscheferna tillika försvarsområdesbefälhavare. Till 
följd av den nya militärområdesorganisationen blev marinkommandona omdöpta 
till örlogsbaser 1966. De marina bevakningsområdena blev underställda MB. 
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De olika kustartilleriförsvaren sammanslogs med kustartilleriförbanden till 
gemensamma myndigheter på ett sätt som gjorde att organisationsbilden kom 
att se något annorlunda ut vid olika tidpunkter. Under huvuddelen av perio-
den 1966–1990 såg marinens ledningsorganisation ut på följande sätt:

 Nordkustens, Ostkustens , Sydkustens och Västkustens örlogsbaser

 Luleå och Malmö marina bevakningsområden

 Stockolms kustartilleriförsvar med Vaxholms KA-regemente, Blekinge kust-
artilleriförsvar med Karlskrona KA-regemente, Gotlands kustartilleriförsvar 
med Fårösunds KA-regemente, Göteborgs kustartilleriförsvar med Älvs-
borgs KA-regemente, Nordkustens kustartilleriförsvar med Härnösands 
KA-regemente

I örlogsbasernas krigsorganisation ingick bl.a. fartygsförband, basbataljo-
ner och sjöbevakningsbataljoner samt en mängd mindre enheter av olika slag, 
t.ex. hamnkommandon, sjökontrollstationer och minutkiksstationer. Basbatal-
jonernas uppgift var att betjäna fartygsförbandens krigsbaser. I förbandet in-
gick underhålls- och reparationsresurser, sjukvårdsenheter, bevakningsförband 
m.m. Antalet basbataljoner, som inbördes var organiserade på nästa helt skilda 
sätt, uppgick fram till 1978 till c:a 20, varefter antalet reducerades. Vissa av 
de marina basförbanden torde endast ha existerat på papperet, medan andra 
prioriterade enheter tycks ha varit mer eller mindre fulltaliga. En genomsnittlig 
personalstyrka på de marina basbataljonerna bör har varit c:a 600 man.59

Kustartilleriförsvarens krigsorganisation bestod av ett antal brigader och ett 
antal fristående förband som behandlas närmare nedan.60

Flottans fartygsutveckling 

Flottans utveckling i stort framgår av kapitlet om den militärpolitiska utveck-
lingen, men här följer likväl en kortare redogörelse. Vid krigsslutet 1945 bestod 
den svenska linjeflottan av bl.a. två pansarskepp, en kryssare, 16 jagare, 19 
torpedbåtar, 19 ubåtar, 7 kustubåtar och 14 större minsvepare. Av dessa var 
14 jagare, 20 ubåtar och 17 motortorpedbåtar fullt moderna. Till detta kom 
dessutom lokala styrkor i vilka bl.a. de äldre pansarskeppen ingick. Två krys-
sare och två relativt stora jagare höll på att färdigställas.61

59. Redogörelse av kommendör S. Birke 06–11–08.
60. Tjänstereglemente för Marinen 1952; N-O Jansson och C. Johansson, Marinkommando väst, 

Partille 2001, s. 188–189; E. Johansson, Minnesbok Södra militärområdet, Hässleholm 2000, 
s. 75–79.

61. Wallerfelt, s. 36.
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Den parlamentariska försvarskommitté som tillsattes 1945 fick bl.a. till 
uppgift att föreslå en övergång till en minskad försvarsorganisation, som avsågs 
införas 1947. I underlagsarbetet föreslog marinchefen att sex stora och tio små 
motortorpedbåtar skulle nybyggas, medan sju jagare 12 ubåtar och 14 minsve-
pare skulle moderniseras. Två jagare skulle dessutom byggas om till minsvepa-
re. Det fanns dock kritiska röster inom flottan som menade att nybyggnation 
borde intensifieras för att ersätta de fartyg som byggts under beredskapen. De 
tunga artillerifartygens tid var förbi och flottan kom nu att utvecklas mot en 
s.k. lätt flotta med de två kryssarna och de nya jagarna som de största fartygs-
typerna. De äldre pansarskeppen skulle efter hand slopas. 

Försvarsbeslutet år 1948 innebar inga stora förändringar för flottan som 
skulle bestå av samma antal jagare, ubåtar och lätta fartyg som tidigare, men 
redan 1949 tillsattes en ny försvarsutredning med uppgift att föreslå stora 
nedskärningar i försvarets organisation. Koreakrigets utbrott och det allt kall-
lare kriget mellan stormaktsblocken medförde istället en viss förstärkning av 
flottan. I den sjuårsplan för flottans ersättningsbyggnad, som riksdagen antog 
1952, upptogs fyra jagare, tre ubåtar, 11 torpedbåtar, 15 motortorpedbåtar, 12 
större minsvepare och ett minfartyg. Det därpå följande försvarsbeslutet 1958 
kom dock att innebära en drastisk reducering av flottans anslag och 1952 års 
plan kunde därför inte genomföras fullt ut. 

Redan hösten 1948 hade emellertid ett nytt jagarprojekt fastställts, under 
intryck av krigsårens visade behov av modernare vapenutrustning och bättre 
skydd. Det stod snart klart att kraven på stor eldkraft med därtill anpassade 
stridsledningssystem, innebar att en ny och större fartygskonstruktion erfor-
drades. Beställningar på två nya jagare lades ut 1949 och jagarna Halland och 
Småland levererades 1955 respektive 1956. De var på drygt 2 600 ton och 
hade som huvudbestyckning fyra helautomatiska 12 cm pjäser med enhetsam-
munition, vilket medförde en mycket hög eldhastighet. De var även utrustade 
med åtta torpedtuber. I mitten av 1960-talet försågs de med den svensktillver-
kade roboten 08, vilken var västvärldens första operativa sjömålsrobot med en 
räckvidd av 70 km. Genom den nya bestyckningen ökade fartygens taktiska 
användbarhet och stridsvärde avsevärt. 

Halland och Småland fungerade redan från början som ledarfartyg i jagar-
flottiljerna. Rollen som förbandsledare blev med tiden allt viktigare, eftersom 
kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor fick en ganska kort aktiv tid. De hade 
visat sig allt för stora och dyra och tveksamhet rådde om deras lämplighet för 
svenska förhållanden. Det framstod som allt mindre sannolikt att operationer 
med större fartyg i Östersjön skulle kunna genomföras, med hänsyn till det 
förmodade luftkrigsläget. 

I den nybyggnadsplan för flottan som antogs av riksdagen 1956, ingick 
anska!ningen av två jagare av modifierad Halland-typ. Efter 1958 års försvars-
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beslut fick de påbörjade byggena av dessa jagare och ett beställt minfartyg av-
brytas med dyra kostnader som följd. Den slutliga avbeställningskostnaden 
uppgick till drygt 40 miljoner kronor. Ytterligare fyra jagare ingick dock i den 
fortsatta utbyggnaden av kryssareskadrarna, men planerna måste modifieras 
något på grund av de höga kostnaderna för Halland-jagarna. Resultatet blev de 
fyra något mindre jagarna av Östergötland-typ, som färdigställdes 1958–1959. 
Varken vapen-, stridslednings- eller sambandsresurser fick den kapacitet som 
de två större jagarna hade, vilket ledde till att dessa fartyg utrangerades 1982, 
tidigare än Halland och Småland.

Redan 1943 hade försök inletts med en ny, större torpedbåtstyp. Detta 
arbete ledde fram till Plejad-serien, som beställdes från tyska varv och som leve-
rerades successivt under åren 1954–1957. Serien kom att bestå av sammanlagt 
11 fartyg om 175 ton, med sex 53 cm torpeder och två 40 mm luftvärnsauto-
matkanoner. Tre dieselmotorer gav en fart av nästan 40 knop. 

Försvarsbeslutet 1958 grundades på den plan som ÖB lagt fram 1954 och 
som behandlade försvarets utveckling under de kommande tio åren. Planen 
baserades på att försvarsanslaget skulle stiga i samma takt som bruttonatio-
nalprodukten samt på att statsmakternas mål från 1948 skulle bestå, d.v.s. att 
hela landet skulle försvaras. I planen framhölls att frågan om atomvapen borde 
utredas och att flottans uppgifter borde reduceras till förmån för flyg och ro-
botvapen. En försvarsberedning tillsattes 1955 för att granska ÖB:s förslag och 
två år senare utfärdades nya direktiv till ÖB. Dessa gick ut på att planen skulle 
omarbetas, men att hela landet fortfarande skulle försvaras. ÖB avgav sitt svar 
varefter partiledarna kom överens om försvarskostnader motsvarande ÖB:s  
näst högsta alternativ. Försvarsberedningen och därefter riksdagen accepterade 
överenskommelsen som innebar ett nytt synsätt med en ekonomisk ram som 
blev styrande. Flygvapnet förstärktes ytterligare och blev den ekonomiskt sett 
den största försvarsgrenen. Marinens del av försvarsanslagen minskades från 19 
till 13 % och frågan om atomvapen sköts på framtiden. Flottplanen från 1952 
genomfördes som ovan sagts inte. Detta fick till följd att flottan bestod av tre 
kryssare, 25 jagare och fregatter, 24 ubåtar, 39 torpedbåtar och motortorped-
båtar, två minfartyg och 39 minsvepare.

Marinens minskade anslag och den i början av 1959 framlagda sjömåls-
utredningen, ledde fram till utvecklandet av Marinplan 60. Planen utgick 
från marinens traditionella huvuduppgifter, nämligen invasionsförsvar, sjö-
fartsskydd och neutralitetsskydd. Den innebar att endast lätta fartyg skulle 
anska!as som ersättning för de utrangerade. De viktigaste faktorerna för den 
kommande utvecklingen bedömdes vara robotar, taktiska kärnladdningar samt 
ökade möjligheter för undervattensstridsmedel i form av moderna ubåtar och 
avståndsminor. Fartygen skulle kunna göras så små som kraven på sjöduglighet 
och vapensystem medgav, medan ubåtar och kustrobotar skulle kunna överta 
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de uppgifter som tidigare hade lösts av de större fartygstyperna. Flottans grund-
stomme skulle vara jagarflottiljer, bestående av jagare och torpedbåtar. 

Marinplan 60 granskades av försvarskommittén och av riksdagen, men nå-
got beslut fattades inte. Planen blev således varken förkastad eller accepterad, 
men man hade ingenting emot dess principer. Marinplan 60 kom senare att 
fastställas genom 1963 års försvarsbeslut. 

Redan 1961 fattade dock riksdagen beslut om anska!ning av sex torpedbå-
tar, den s.k. Spica-serien, som levererades från svenska varv 1966–1968. Med 
sina 210 ton blev de större än Plejad-båtarna och fick betydligt bättre sjöegen-
skaper. De försågs med gasturbiner, som gav en fart på över 40 knop och blev 
de första fartygen i flottan som fick en inbyggd, täckt brygga. Deras bestyck-
ning bestod av sex torpedtuber och en 57 mm allmålspjäs med hög eldhastig-
het. De trådstyrda torpederna hade vidareutvecklats och torpedeldgivningen 
hade förbättrats. 

Som tidigare sagts skulle jagarna efter hand försvinna och ersättas lättare 
enheter. Det var istället denna typ av gasturbindrivna torpedbåtar, som blev en 
av huvudkomponenterna i den lätta flottan. 

 Nästa serie torpedbåtar baserades naturligt nog på det mycket lyckade Spi-
ca-konceptet. Den nya serien benämndes Spica II eller typ Norrköping och leve-
rerades från Karlskronavarvet 1973–1976. De 12 torpedbåtarna blev obetydligt 
större än Spica I, fick ett deplacement på 230 ton, förbättrade gasturbiner och 
en modifierad allmålspjäs med högre eldhastighet och förbättrad eldlednings-
utrustning. I början av 1980-talet ombestyckades typen till robotbåtar. 

Satsningen på de större torpedbåtarna innebar inte att motortorpedbåtarna 
spelat ut sin roll. Utvecklingen var intensiv och en ny serie om 10 23-metersbå-
tar levererades från Kockums och Marinverkstäderna 1951–1952. Ytterligare en 
serie om 15 motortorpedbåtar levererades från Kockums 1956–1959. I och med 
Marinplan 60 var motortorpedbåtarnas tid dock förbi. De ansågs ha begränsat 
stridsvärde och föreslogs inte utvecklas vidare, men fanns kvar i fredsrustade 
förband ända till 1976. Åtta av dem byggdes om till vedettbåtar 1976–1983. 

Den första ubåtskonstruktionen efter kriget var starkt påverkad av den tyska 
utvecklingen under krigets slutskede. De fick typbeteckningen Hajen och sex 
sådana fartyg byggdes, varav fem av Kockums och en av Karlskrona örlogsvarv 
1957–1960. De var avsedda att ersätta de äldsta tre ubåtarna av Sjöormen-klas-
sen. Ubåtarna hade enkelskrov och gjorde 16 knop i undervattensläge. Tack 
vare den tyska snorkeltekniken och en ny typ av batterier fick Hajen-klassen en 
bra aktionsradie och en förmåga att stanna långa tider under vatten. Akter om 
de fyra stävtorpederna fanns ett revolvermagasin med plats för reservtorpeder, 
vilket möjliggjorde snabb omladdning. 

De nio återstående ubåtarna av Sjölejonet-klassen utrangerades i mit-
ten av 1960-talet och ersattes av sex ubåtar av Draken-klass som levererades  
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de uppgifter som tidigare hade lösts av de större fartygstyperna. Flottans grund-
stomme skulle vara jagarflottiljer, bestående av jagare och torpedbåtar.

Marinplan 60 granskades av försvarskommitt&I och av riksdagen, men nå-
got beslut fattades inte. Planen blev således varken förkastad eller accepterad,
men man hade ingenting emot dess principer. Marinplan 60 kom senare att
fastställas genom 1963 års försvarsbeslut.

Redan 1961 fattade dock riksdagen beslut om anskaffning av sex torpedbå-
tar, den s.k. Spica-serien, som levererades från svenska varv 1966-1968. Med
sina 210 ton blev de större än Pkad-båtarna och fick betydligt bättre sjöegen-
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hade förbättrats.
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en modifierad allmålspjäs med högre eldhastighet och förbättrad eldlednings-
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tar levererades från Kockums och Marinverkstäderna 1951-1952. Ytterligare en
serie om 15 motortorpedbåtar levererades från Kockums 1956-1959. I och med
Marinplan 60 var motortorpedbåtarnas tid dock förbi. De ansågs ha begränsat
stridsvärde och föreslogs inte utvecklas vidare, men fanns kvar i fredsrustade
förband ända till 1976. Åtta av dem byggdes om till vedettbåtar 1976-1983.

Den första ubåtskonstruktionen efter kriget var starkt påverkad av den tyska
utvecklingen under krigets slutskede. De fick typbeteckningen Hajen och sex
sådana fartyg byggdes, varav fem av Kockums och en av Karlskrona örlogsvarv
1957-1960. De var avsedda att ersätta de äldsta tre ubåtarna av Sjöormen-klas-
sen. Ubåtarna hade enkelskrov och gjorde 16 knop i undervattensläge. Tack
vare den tyska snorkeltekniken och en ny typ av batterier fick Hajen-klassen en
bra aktionsradie och en förmåga att stanna långa tider under vatten. Akter om
de fyra stävtorpederna fanns ett revolvermagasin med plats för reservtorpeder,
vilket möjliggjorde snabb omladdning.

De nio återstående ubåtarna av Sjölejonet-klassen utrangerades i  mit-
ten av 1960-talet och ersattes av sex ubåtar av Draken-klass som levererades
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1961–1962. De var en fortsättning av Hajen-klassen, men var försedda med 
en enda stor långsamtgående propeller för maximalt tyst gång. De var något 
större än sina föregångare och kunde medföra hela 12 torpeder. Fyra av dem 
moderniserades i början på 1980-talet, men såväl Hajen- som Draken-klassen 
utrangerades under 1980-talet. 

Genom utvecklingen av avancerade hydroakustiska lyssnings- och spa-
ningsanläggningar, framstod ubåtens lämplighet för ubåtsjakt allt tydligare. I 
stället för att bygga nya ubåtar för den nya tekniken, valde man i Sverige att 
bygga om sex av den gamla s.k. nummerubåtarna (U 1–U 9) till jaktubåtar av 
typ Abborren. De genomgick en omfattande ombyggnad och försågs bl.a. med 
tystgående propeller och en ny typ av ubåtsjakttorpeder. De blev efter ombygg-
naderna operativa 1963–1964 och utrangerades under åren 1970–1976. 

Projekteringen för efterföljaren till Draken-klassen hade inletts redan i bör-
jan på 1950-talet. Man anammade amerikanska idéer med korta och dropp-
formade ubåtar, avsedda för uppträdande i uläge med hög fart och stor uthål-
lighet. Resultatet blev fem ubåtar av Sjöormen-typ som levererades 1968–1969. 
De skilde sig avsevärt från tidigare typer, med sitt runda skrov och revolutione-
rande korsroder och de blev de dittills största ubåtarna i Sverige med ett depla-
cement på 1 100 ton. Ett stort batteri möjliggjorde lång uthållighet och farten 
på 15 knop gjorde tillsammans med fyra 53 cm torpeder och två tuber för 
ubåtsjakttorpeder, ubåten till en mycket e!ektiv enhet. De äldre ubåtstyperna 
hade närmast varit övervattensfartyg med dykegenskaper. Ubåtarna genomgick 
flera moderniseringar och såldes slutligen till Singapore 1997.

Under 1950-talet skulle de fyra vedettbåtarna av Jägaren-klass och de min-
dre minsveparna M1–M14 utrangeras och behövde ersättas. Manbestämde sig 
för en större typ av minsvepare som av olika skäl byggdes av stål. Koreakriget 
medförde att byggarbetena forcerades och de sex minsveparna av Hanö-typ 
levererades under 1953. Fartygen blev utmärkta plattformar för den fredstida 
utbildningen och började inte utrangeras förrän 1982. Utö, som var sist kvar 
i tjänst, slopades först 1993. Nästa minsvepargeneration byggdes däremot i 
trä, bl.a. för att anpassas till hotet från moderna avståndsminor. Under åren 
1957–1964 byggdes 12 kustminsvepare av Arkö-typ, med ett deplacement på 
drygt 300 ton och försedda med utrustning för såväl mekaniska, akustiska som 
magnetiska svep. Arkö-klassens minsvepare togs med ett undantag ur tjänst 
1980–1995. Sju fiskeminsvepare av typen Hisingen byggdes i trä i början på 
1960-talet och kompletterades tio år senare med tre båtar till. Samtliga minsve-
pare utom en utrangerades under 1990-talets sista år. 

 Under efterkrigstiden disponerade Sverige två minfartyg, den ålderstigna 
Clas Fleming, sjösatt redan 1914 och Älvsnabben, ursprungligen byggt som 
handelsfartyg. Försvarsbeslutet 1958 innebar att Älvsborg, som avsågs ersätta 
Clas Fleming, fick avbeställas. Först på 1970-talet blev det möjligt att tillföra 
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1961-1962. De var en fortsättning av Hajen-klassen, men var försedda med
en enda stor långsamtgående propeller för maximalt tyst gang. De var något
större än sina föregångare och kunde medföra hela 12 torpeder. Fyra av dem
moderniserades i början på 1980-talet, men såväl Hajen- som Draken-klassen
utrangerades under 1980-talet.

Genom utvecklingen av avancerade hydroakustiska lyssnings- och spa-
ningsanläggningar, framstod ubåtens lämplighet för ubåtsjakt allt tydligare. I
stället för att bygga nya ubåtar för den nya tekniken, valde man i Sverige att
bygga om sex av den gamla s.k. nummerubåtarna (U 1—U 9) till jaktubåtar av
typ Abborren. De genomgick en omfattande ombyggnad och försågs bl.a. med
tystgående propeller och en ny typ av ubåtsjakttorpeder. De blev efter ombygg-
naderna operativa 1963-1964 och utrangerades under åren 1970-1976.

Projekteringen för efterföljaren till Draken-klassen hade inletts redan i bör-
jan på 1950-talet. Man anammade amerikanska ideer med korta och dropp-
formade ubåtar, avsedda för uppträdande i uläge med hög fart och stor uthål-
lighet. Resultatet blev fem ubåtar av Sjöormen-typ som levererades 1968-1969.
De skilde sig avsevärt från tidigare typer, med sitt runda skrov och revolutione-
rande korsroder och de blev de dittills största ubåtarna i Sverige med ett depla-
cement på 1 100 ton. Ett stort batteri möjliggjorde lang uthållighet och farten
på 15 knop gjorde tillsammans med fyra 53 cm torpeder och två tuber för
ubåtsjakttorpeder, ubåten till en mycket effektiv enhet. De äldre ubåtstyperna
hade närmast varit övervattensfartyg med dykegenskaper. Ubåtarna genomgick
flera moderniseringar och såldes slutligen till Singapore 1997.

Under 1950-talet skulle de fyra vedettbåtarna avJägaren-klass och de min-
dre minsveparna M1—M14 utrangeras och behövde ersättas. Manbestämde sig
för en större typ av minsvepare som av olika skäl byggdes av stål. Koreakriget
medförde att byggarbetena forcerades och de sex minsveparna av Hanö-typ
levererades under 1953. Fartygen blev utmärkta plattformar för den fredstida
utbildningen och började inte utrangeras förrän 1982. Utö, som var sist kvar
i tjänst, slopades först 1993. Nästa minsvepargeneration byggdes däremot i
trä, bl.a. för att anpassas till hotet från moderna avståndsminor. Under åren
1957-1964 byggdes 12 kustminsvepare av Arkö-typ, med ett deplacement på
drygt 300 ton och försedda med utrustning för såväl mekaniska, akustiska som
magnetiska svep. Arkö-klassens minsvepare togs med ett undantag ur tjänst
1980-1995. Sju fiskeminsvepare av typen Hisingen byggdes i trä i början på
1960-talet och kompletterades tio år senare med tre båtar till. Samtliga minsve-
pare utom en utrangerades under 1990-talets sista år.

Under efterkrigstiden disponerade Sverige två minfartyg, den ålderstigna
Clas Fleming, sjösatt redan 1914 och Älvsnabben, ursprungligen byggt som
handelsfartyg. Försvarsbeslutet 1958 innebar att Alvsborg som avsågs ersätta
Clas Fleming, fick avbeställas. Först på 1970-talet blev det möjligt att tillföra
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nya minfartyg. Det var de bägge systerfartygen Älvsborg och Visborg som le-
vererades 1971 respektive 1976. De byggdes på ett sätt som fick dem att ef-
terlikna moderna bilfärjor med ett deplacement på 2 600 ton med plats för  
c:a 300 minor vardera. I fredstid fungerade fartygen som depå- och målfartyg 
samt som stabsfartyg. Älvsborg såldes till Chile 1994. Ytterligare ett minfartyg 
tillkom 1982, då Carlskrona avlöste den nästa 40 år gamla Älvsnabben såväl 
som minfartyg som långresefartyg. Detta innebar en avsevärd förstärkning av 
mineringskapaciteten. Carlskrona är på 3 000 ton, gör drygt 20 knop och har 
ett betydligt bättre luftförsvar än Älvsborg och Visborg. 

Redan 1963 hade man försett Östergötland-jagarna med den brittiska luft-
värnsroboten Sea cat, vilket blev flottans första robotvapen. Tidigt insåg man 
också robotens betydelse som ytattackvapen och Halland-jagarna utrustades 
som tidigare nämnts med den svenska sjömålsroboten 08 i mitten av 1960-
talet. I linje med utvecklingen av en lätt flotta, var målsättningen att även förse 
fartyg av torpedbåtars storlek med sjömålsrobotar. Försvarsbeslutet 1958 be-
gränsade dock en sådan utveckling. Först 1979 kunde beslut fattas om fortsatt 
robotbestyckning. Under åren 1983–1985 försågs de 12 fartygen i Norrköping-
klassen med den svenskkonstruerade kvalificerade sjömålsroboten RBS 15, 
som har en räckvidd på över 100 km. Samtidigt moderniserades spanings-, 
strids- och eldledningssystemen. 

År 1973 levererades en norskbyggd prototyp till patrullbåt, som fick nam-
net Jägaren. Hon hade bara hälften av Spica-båtarnas deplacement och gjorde 
lägre fart. Efter tester levererades 16 patrullbåtar av typ Hugin från norska varv 
1978–1982. De blev på 120 ton och bestyckades, förutom med en 57 mm all-
målspjäs, med sex norsktillverkade sjömålsrobotar av typ Pingvin. Denna robot 
hade en förhållandevis kort räckvidd på 20–30 km. Några båtar kom under 
1980- och 1990-talens intensiva ubåtsjaktsverksamhet att modifieras och ges 
förbättrad ubåtsjaktskapacitet. Likaså förbättrades uthålligheten genom för-
bättrade boendemiljöer och utökad förläggningskapacitet. 

Försvarsbesluten under 1960-talet kan sägas ha varit en fortsättning på 
1958 års beslut, men försvarsbeslutet 1963 innebar vissa begränsningar i för-
svarets målsättning. Försvarsbeslutet 1968 innebar vidare att försvaret inte 
längre fick ersättning för fördyrad teknik. De nybyggnationer som trots detta 
gjordes innebar att flottan 1976 förfogade över 12 jagare och fregatter, 17 ubå-
tar, 14 robotbåtar, tre minfartyg och 36 minsvepare. År 1982 hade antalet 
fartyg minskat till två jagare (som snart därefter skulle slopas), 12 ubåtar, 35 
robotbåtar och torpedbåtar, tre minfartyg och 29 minsvepare. 

Ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av svensk ubåtsteknologi togs med 
de tre ubåtarna i Näcken-serien, som levererades från Kockums 1980–1981. 
De hade en liknade skrovform som Sjöormen-typen men innanför var de helt 
nya fartyg. Datorsystem utnyttjades till fullo för styrsystem, vapensystem och 
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nya minfartyg. Det var de bägge systerfartygen Älvsborg och Visborg som le-
vererades 1971 respektive 1976. De byggdes på ett sätt som fick dem att ef-
terlikna moderna bilfärjor med ett deplacement på 2 600 ton med plats för
c:a 300 minor vardera. I fredstid fungerade fartygen som depå- och målfartyg
samt som stabsfartyg. Älvsborg såldes till Chile 1994. Ytterligare ett minfartyg
tillkom 1982, då Carlskrona avlöste den nästa 40 år gamla Älvsnabben såväl
som minfartyg som långresefartyg. Detta innebar en avsevärd förstärkning av
mineringskapaciteten. Carlskrona är på 3 000 ton, gör drygt 20 knop och har
ett betydligt bättre luftförsvar än Älvsborg och Visborg.

Redan 1963 hade man försett Östergötland-jagarna med den brittiska luft-
värnsroboten Sea cat, vilket blev flottans första robotvapen. Tidigt insåg man
också robotens betydelse som ytattackvapen och Halland-jagarna utrustades
som tidigare nämnts med den svenska sjömålsroboten 08 i mitten av 1960-
talet. I linje med utvecklingen av en lätt flotta, var målsättningen att även förse
fartyg av torpedbåtars storlek med sjömålsrobotar. Försvarsbeslutet 1958 be-
gränsade dock en sådan utveckling. Först 1979 kunde beslut fattas om fortsatt
robotbestyckning. Under åren 1983-1985 försågs de 12 fartygen i Norrköping-
klassen med den svenskkonstruerade kvalificerade sjömålsroboten RBS 15,
som har en räckvidd på över 100 km. Samtidigt moderniserades spanings-,
strids- och eldledningssystemen.

År 1973 levererades en norskbyggd prototyp till patrullbåt, som fick nam-
net Jagaren. Hon hade bara hälften av Spica-båtarnas deplacement och gjorde
lägre fart. Efter tester levererades 16 patrullbåtar av typ Hugin från norska varv
1978-1982. De blev på 120 ton och bestyckades, förutom med en 57 mm all-
målspjäs, med sex norsktillverkade sjömålsrobotar av typ Pingvin. Denna robot
hade en förhållandevis kort räckvidd på 20-30 km. Några båtar kom under
1980- och 1990-talens intensiva ubåtsjaktsverksamhet att modifieras och ges
förbättrad ubåtsjaktskapacitet. Likaså förbättrades uthålligheten genom för-
bättrade boendemiljöer och utökad förläggningskapacitet.

Försvarsbesluten under 1960-talet kan sägas ha varit en fortsättning på
1958 års beslut, men försvarsbeslutet 1963 innebar vissa begränsningar i för-
svarets målsättning. Försvarsbeslutet 1968 innebar vidare att försvaret inte
längre fick ersättning for fördyrad teknik. De nybyggnationer som trots detta
gjordes innebar att flottan 1976 förfogade över 12 jagare och fregatter, 17 ubå-
tar, 14 robotbåtar, tre minfartyg och 36 minsvepare. År 1982 hade antalet
fartyg minskat till två jagare (som snart därefter skulle slopas), 12 ubåtar, 35
robotbåtar och torpedbåtar, tre minfartyg och 29 minsvepare.

Ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av svensk ubåtsteknologi togs med
de tre ubåtarna i Näcken-serien, som levererades från Kockums 1980-1981.
De hade en liknade skrovform som Sjöormen-typen men innanför var de helt
nya fartyg. Datorsystem utnyttjades till fullo för styrsystem, vapensystem och
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skeppsteknik. Därigenom minskades besättningen till 19 man varav endast en 
var värnpliktig, nämligen kockens biträde. Antalet 53 cm torpedtuber utöka-
des från fyra till sex. Näcken modifierades 1988 och försågs med en ny maskin 
av typ Stirling. 

Samtidigt som Norrköping-klassen fick ny bestyckning med RBS 15 i mit-
ten av 1980-talet, beställdes två nya, större robotbåtar vid Karlskronavarvet. 
Syftet var att behålla slagkraften i ytattackförbanden när Spica I-klassen skulle 
utgå. Dessutom behövdes en större fartygstyp för att kunna rymma resurser 
för taktisk ledning av ytattacken och därmed i viss mån ersätta jagarna. De 
båda kustkorvetterna Stockholm och Malmö levererades 1984–1985 och fick en 
flexibel bestyckning som bl.a. innebar att de kunde bära åtta RBS 15 eller sex 
53 cm torpeder eller en kombination av båda. Den större storleken, 310 ton, 
medförde också längre uthållighet. För första gången sedan jagarepoken fick nu 
flottan fartyg som kunde vara till sjöss i flera dagar. De två tidigare jagarflot-
tiljerna ersattes nu av ytattackflottiljer. Dessa bestod av sex robotbåtar av typ 
Norrköping och fyra patrullbåtar typ Hugin. Härtill kom de två kustkorvetterna 
i en av flottiljerna. Med sina robotsystem med lång räckvidd kunde en flottilj 
täcka en stor del av Östersjön. Utvecklingen fortsatte med de fyra korvetterna 
av typ Göteborg, som levererades 1989–1992.62 

Flottans taktik

Det är inte mycket skrivet om flottans taktik och förbandsanvändning och få 
öppna källor existerar. Om den rådande taktiken under 1960-talet kan dock 
följande sägas.

Flottan var under 1960-talet i huvudsak inriktad på att möta ett storanfall, 
men allt eftersom den strategiska betydelsen av det nordiska området ökade 
började prioriteringarna istället inriktas mot överraskande angrepp. I detta 
sammanhang är det viktigt att komma ihåg att den politiska doktrinen angav 
att ett militärt angrepp mot Sverige var tänkbart endast i samband med en 
allmän konflikt mellan de två allianserna. Enligt ”marginaldoktrinen” skulle 
dessa endast kunna avdela mindre styrkor mot Sverige. 

Vid ett storanfall skulle flottan inledningsvis försöka överleva angriparens 
flygburna förbekämpning. Den skulle alltså vara passiv ända tills det att över-
skeppningen inleddes, varvid alla styrkor skulle koncentreras mot överskepp-
ningsföretaget enligt djupförsvarsdoktrinen. Denna doktrin innebar i sin tur 
ett successivt utnyttjande av Östersjöns geografi. Närmast Warszawapaktens 
kust skulle ubåtarna finnas, inledningsvis som spaningsförband. De skul-
le också lägga minor och när överskeppningen startade skulle de övergå till  

62. G. von Hofsten och J. Waernberg, Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad 
flagg, Luleå 2003, s. 50–63. R. Lindsjö, Marinhistoria, Värnamo 1993, s. 432–440. 
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skeppsteknik. Därigenom minskades besättningen till 19 man varav endast en
var värnpliktig, nämligen kockens biträde. Antalet 53 cm torpedtuber utöka-
des från fyra till sex. Näcken modifierades 1988 och försågs med en ny maskin
av typ Stirling.

Samtidigt som Norrköping-klassen fick ny bestyckning med RBS 15 i mit-
ten av 1980-talet, beställdes två nya, större robotbåtar vid Karlskronavarvet.
Syftet var att behålla slagkraften i ytattackförbanden när Spica I-klassen skulle
utgå. Dessutom behövdes en större fartygstyp för att kunna rymma resurser
för taktisk ledning av ytattacken och därmed i viss mån ersätta jagarna. De
båda kustkorvetterna Stockholm och Malmö levererades 1984-1985 och fick en
flexibel bestyckning som bl.a. innebar att de kunde bära åtta RBS 15 eller sex
53 cm torpeder eller en kombination av båda. Den större storleken, 310 ton,
medförde också längre uthållighet. För första gången sedan jagarepoken fick nu
flottan fartyg som kunde vara till sjöss i flera dagar. De två tidigare jagarflot-
tiljerna ersattes nu av ytattackflottiljer. Dessa bestod av sex robotbåtar av typ
Norrköping och fyra patrullbåtar typ Hugin. Härtill kom de två kustkorvetterna
i en av flottiljerna. Med sina robotsystem med lång räckvidd kunde en flottilj
täcka en stor del av Östersjön. Utvecklingen fortsatte med de fyra korvetterna
av typ Göteborg, som levererades 1989-1992.62

Flottans taktik

Det är inte mycket skrivet om flottans taktik och förbandsanvändning och få
öppna källor existerar. Om den rådande taktiken under 1960-talet kan dock
följande sägas.

Flottan var under 1960-talet i huvudsak inriktad på att möta ett storanfall,
men allt eftersom den strategiska betydelsen av det nordiska området ökade
började prioriteringarna istället inriktas mot överraskande angrepp. I  detta
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62. G. von Hofsten och J. Waernberg, Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad
flagg, Luleå 2003, s. 50-63. R. Lindsjö, Marinhistoria, Värnamo 1993, s. 432-440.
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torpedanfall. Därefter skulle fiende utsättas för flyganfall av de svenska attack-
divisionerna, ”ÖB:s klubba”, och slutligen skulle jagarflottiljerna i skydd av 
minor och kustartilleri angripa för att sänka så mycket landstigningstonnage 
som möjligt. Om en landstigning trots detta lyckades skulle fienden slås av 
arméförbanden.

De två jagarflottiljerna var flottans viktigaste vapensystem. Vid denna tid-
punkt bestod de av vardera tre jagare (en av Halland-klass och två av Östergöt-
land-klass) samt fem eller sex torpedbåtar (Plejad, senare Spica). Vanligen fanns 
Halland i mitten av formationen, omgiven av två grupper vardera bestående 
av en Östergötland och två till tre torpedbåtar. På detta sätt bildade en flottilj 
en flexibel linje på c:a 10 km med de trådstyrda torpederna som huvudvapen. 
Eftersom det tog tid innan dessa nådde fram till fienden och då kraftsamling 
var nödvändig så försökte flottiljchefen hålla alla deltagande fartyg på samma 
avstånd från fienden. Därför försökte han också utgångsgruppera sin flottilj 
inne i den skyddande skärgården på ett sådant sätt att han snabbt skulle kunna 
formera stridslinje efter utlöpandet. Det var därför viktigt att kunna genom-
föra snabba och dolda förflyttningar i skärgården. 

I skydd av skärgården borde man ska!a sig ett tillräckligt underrättelseun-
derlag och avvakta lämpligt tillfälle för anfall. Innan dess borde Halland avfyra 
sina RBS 08, vilket tog ganska lång tid. 

När flottiljen så löpte ut skulle man skjuta remsraketer för att lura fiendens 
radar för att sedan formera stridslinje när man nått öppet hav. På c:a 18 km:s 
avstånd från fienden skulle de tre jagarna öppna eld med det medelsvåra artil-
leriet. Därvid var de tekniska egenskaperna på Hallands pjäser normgivande. 
Dessa fartyg hade fyra automatiska 12 cm kanoner i dubbeltorn med en eld-
hastighet om 48 skott per minut. För varje kanon fanns två magasin med var-
dera 26 skott. När det var dags att byta magasin girade flottiljen och öppnade 
därefter eld med båda tornen samtidigt som man sköt torped. Avståndet borde 
då vara c:a 12 km. Torpedbåtarna skulle skjuta sina torpeder samtidigt med 
jagarna och därefter gira efter dessa. När Hallands förliga torn var tomt girade 
man efter fienden och öppnade eld igen med det aktra tornet, som då bytt 
magasin, samtidigt som torpederna styrde mot fienden. Denna komplicerade 
taktik, som dessutom skulle genomföras nära kusten, övades mycket flitigt med 
gott resultat.

 Målet var att hela företaget skulle synkroniseras med attackflygets insatser, 
vilket man lade ner mycket arbete på. Minfälten spelade också en viktig roll 
i syfte att blockera fiendens styrkor och skydda sina egna. Genom skickligt 
utnyttjande av minor kunde t.ex. Gotska sjön, mellan Gotland och fastlandet, 
taktiskt förvandlas till en insjö.63

63. L. Wedin, ”Svensk marin doktrin från FB 58 till det kalla krigets slut” i Att skåda fienden i 
vitögat, K. Zetterberg (red.), Stockholm 2004, s.153–155. 

Marinens förbandsutveckling

torpedanfall. Därefter skulle fiende utsättas för flyganfall av de svenska attack-
divisionerna, "ÖB:s klubba", och slutligen skulle jagarflottiljerna i skydd av
minor och kustartilleri angripa för att sänka så mycket landstigningstonnage
som möjligt. Om en landstigning trots detta lyckades skulle fienden slås av
armgörbanden.

De två jagarflottiljerna var flottans viktigaste vapensystem. Vid denna tid-
punkt bestod de av vardera tre jagare (en av Halland-klass och två av Östergöt-
land-klass) samt fem eller sex torpedbåtar (Plejad, senare Spica). Vanligen fanns
Halland i mitten av formationen, omgiven av två grupper vardera bestående
av en Östergötland och två till tre torpedbåtar. På detta sätt bildade en flottilj
en flexibel linje på c:a 10 km med de trådstyrda torpederna som huvudvapen.
Eftersom det tog tid innan dessa nådde fram till fienden och då kraftsamling
var nödvändig så försökte flottiljchefen hålla alla deltagande fartyg på samma
avstånd från fienden. Därför försökte han också utgångsgruppera sin flottilj
inne i den skyddande skärgården på ett sådant sätt att han snabbt skulle kunna
formera stridslinje efter utlöpandet. Det var därför viktigt att kunna genom-
föra snabba och dolda förflyttningar i skärgården.

I skydd av skärgården borde man skaffa sig ett tillräckligt underrättelseun-
derlag och avvakta lämpligt tillfälle för anfall. Innan dess borde Halland avfyra
sina RBS 08, vilket tog ganska lang tid.

När flottiljen så löpte ut skulle man skjuta remsraketer för att lura fiendens
radar för att sedan formera stridslinje när man nått öppet hav. På c:a 18 km:s
avstånd från fienden skulle de tre jagarna öppna eld med det medelsvåra artil-
leriet. Därvid var de tekniska egenskaperna på Hallands pjäser normgivande.
Dessa fartyg hade fyra automatiska 12 cm kanoner i dubbeltorn med en eld-
hastighet om 48 skott per minut. För varje kanon fanns två magasin med var-
dera 26 skott. När det var dags att byta magasin girade flottiljen och öppnade
därefter eld med båda tornen samtidigt som man sköt torped. Avståndet borde
då vara c:a 12 km. Torpedbåtarna skulle skjuta sina torpeder samtidigt med
jagarna och därefter gira efter dessa. När Hallands förliga torn var tomt girade
man efter fienden och öppnade eld igen med det aktra tornet, som då bytt
magasin, samtidigt som torpederna styrde mot fienden. Denna komplicerade
taktik, som dessutom skulle genomföras nära kusten, övades mycket flitigt med
gott resultat.

Målet var att hela företaget skulle synkroniseras med attackflygets insatser,
vilket man lade ner mycket arbete på. Minfälten spelade också en viktig roll
i syfte att blockera fiendens styrkor och skydda sina egna. Genom skickligt
utnyttjande av minor kunde t.ex. Gotska sjön, mellan Gotland och fastlandet,
taktiskt förvandlas till en insjö.63

63. L. Wedin, "Svensk marin doktrin från FB 58 till det kalla krigets slut" i Att skåda fienden i
vitögat, K. Zetterberg (red.), Stockholm 2004, s.153-155.

1 0 9



110

Försvar för folkhem och fosterland

Krigsplanläggning

Krigsplanläggningen ger naturligtvis också upplysningar om hur flottan i stort 
var tänkt att användas i händelse av ofred. Ur 1946 års plan för krigsfall II S 
framgår att kustflottan, som alltså fortfarande var tänkt att agera som ett sam-
manhållet krigsförband och inte endast som en utbildningsorganisation i freds-
tid, skulle försvara ostkusten från ett basområde i Stockholms södra skärgård. 
För försvar av södra Kalmarsund, Blekingekusten samt Skånes syd- och ost-
kust avsågs huvudsakligen lätta sjöstridskrafter användas. Dessa skulle baseras 
i Karlskrona och i Öresund och förbanden skulle främst bestå av jagare, ubåtar 
och torpedbåtar.64 

Kustflottans roll förändrades dock under 1950-talet till att enbart vara ett 
utbildningsförband under fredstid. Chefen för kustflottan var i regel krigspla-
cerad som chef för Örlogsbas Nordost. En kaderorganisation för denna örlogs-
bas existerade under 1960- och 1970-talen i form av Roslagens örlogsbasavdel-
ning, som lokaliserad till F 16 i Uppsala.65 Vid 1980-talets slut ändrades detta 
till att Kustflottans ledning – Flaggen – tillsammans med delar av Kustartille-
riets stridsskola skulle utgöra en ledningsresurs, en Rörlig Marin Ledningsstab 
(RML).

För att återgå till 1946 års plan skulle i krigsfall IIred. C, som alltså avsåg ett 
försvar mot ett angrepp riktat mot Mälardalsområdet m.m., sjöstridskrafternas 
huvuddel utgångsgrupperas i Stockholms och Östergötlands skärgårdar. Upp-
giften skulle vara att delta i försvaret av kuststräckan Storjungfrun–Häradsskär. 
O!ensiva operationer skulle genomföras och sjöstridskrafterna skulle även bi-
träda för att hålla förbindelserna västerut öppna samt för skydda transporterna 
mellan fastlandet och Gotland. Det senare bedömdes dock m.h.t. luftkrigsläget 
endast kunna genomföras i undantagsfall. För försvar av Norrlandskusten av-
delades lokalstyrkor som bl.a. innehöll äldre artillerifartyg. Dessa skulle kunna 
detacheras till norra Bottenviken för direkt samverkan med VI. militärområ-
dets trupper. En särskild styrka var avdelad till Ålands hav för att försvara av-
spärrning samt vid behov insättas mot fientliga anfall i Gävlebukten. Detta 
skulle genomföras i samverkan med sjöstridskrafternas huvuddel.66 År 1946 
års plan kom för flottans del att i huvudsak förbli oförändrad fram till revide-
ringen av planläggningen 1962.

Ur ÖB operationsorder från 1967, som var en följd av 1962 års revidering 
av krigsplanen och som därefter omarbetades årligen, framgår flottans krigsupp-
gifter. Enligt grundalternativet i krigsfall II skulle marinstridskrafterna fördelas 
så att de kunde ingripa mot en invasion i de aktuella riktningarna samt skydda 

64. Wallerfelt, s. 51.
65. Redogörelse av kmd S. Birke 05–01–22.
66. Ibid., s. 67.
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sjötransporter i Skagerack, till och från Gotland samt längs rikets kuster i övrigt. 
En övergång till de olika förstärkningsalternativen skulle kunna genomföras 
med ett minimum av omgrupperingar.67 Förutom den grundläggande uppgif-
ten att avvärja invasion, skulle förbanden ha nedanstående uppgifter.

MBÖN marina stridskrafter skulle hindra eller försvåra angriparens för-
flyttningar sjöledes genom Norra Kvarken samtidigt som de egna förflyttning-
arna skulle skyddas. I övrigt skulle angriparens sjötrafik genom havsområdet 
försvåras. Tilldelade förband bestod av 11. minröjningsflottiljen, 10. och 11. 
vedettbåtsdivisionerna samt kustartilleriets spärrbataljoner i Luleå och Holm-
sund.

MBNN marina uppgift var att försvåra angriparens sjötrafik inom tillde-
lat havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter från Ålands och Åbo-
landets skärgårdar. Underställda förband var 3. ubåtsflottiljen (Bävern, Illern, 
Uttern), 2. minfartygsflottiljen, 1. minröjningsavdelningen, 12. vedettbåtsdi-
visionen, 12. minröjningsflottiljen, 4. helikopterdivisionen och ett spärrkom-
pani ur kustartilleriet. I förstärkningsalternativet skulle MBNN vara beredd att 
mottaga 22. jagardivisionen (Uppland, Öland), 12. torpedbåtsdivisionen och 
1. motortorpedbåtsdivisionen. 

MBÖ skulle hindra eller försvåra angriparens förflyttningar sjöledes genom 
Ålands hav och Södra Kvarken samt angriparens utnyttjande av Ålands och 
Åbos skärgårdar, säkra egna fartygs passage genom Östersjön–Bottenhavet samt 
försvara egen sjötrafik inom tilldelat område. De tilldelade marina förbanden 
bestod av 1. eskadern: Kryssaren Göta Lejon, 22. jagardivisionen, (Uppland, 
Öland); 1. jagarflottiljen: 11. jagardivisionen (tre jagare), 11. torpedbåtsdivisio-
nen (sex torpedbåtar); 12. jagardivisionen (tre jagare), 12. torpedbåtsdivisionen 
(fem torpedbåtar); 1. minfartygsflottiljen: (tre fartyg), 4. minfartygsdivisionen 
(två fartyg); 1. ubåtsavdelningen: 10 ubåtar; 1. motortorpedbåtsdivisionen 
(fyra motortorpedbåtar); 4. motortorpedbåtsdivisionen (fyra motortorped-
båtar); 2. och 3. minröjningsavdelningarna; 32. minröjningsflottiljen och 1. 
helikopterdivisionen samt spärrbataljonerna Gävle och Roten och 1. 2. och 3. 
kustartilleribrigaderna.

MBV skulle hindra eller försvåra angriparens förflyttningar sjöledes genom 
Kattegatt, leda, kontrollera och skydda importsjöfart i Västerhavet samt med-
verka vid omhändertagande, transport och skydd av över västkusten importe-
rade varor. För dessa uppgifter disponerades Örlogsbas Väst, 1. fregattflottiljen 
(sex fregatter), 6. ubåtsflottiljen (tre ubåtar), 3. minröjningsflottiljen, 6. min-
röjningsavdelningen och 2. helikopterdivisionen samt 5. kustartilleribrigaden.

MBS skulle hindra angriparens verksamhet i Öresund, Kalmarsund och 
Bornholmsgattet samt försvåra angriparens sjötrafik inom övriga delar av till-
delat område. Tilldelade förband bestod av fyra minfartyg, 5. ubåtsflottiljen 

67. Wallerfelt, s. 137.
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(sex ubåtar), 13. torpedbåtsdivisionen (sex torpedbåtar), 2. och 5. motortor-
pedbåtsdivisionerna (åtta motortorpedbåtar), 41. minröjningsflottiljen, 4. 
minröjnings- avdelningen (tre fartyg), vedettbåtsdivision (två vedettbåtar) och 
3. helikopterdivisionen samt 4. kustartilleribrigaden, 11. kustartillerigruppen 
och två spärrbataljoner m.m.68

Kustartilleriets förbandsutveckling

Under beredskapens första år hade kustartilleriets fredsorganisation utökats 
från två till fem truppförband. Fredsförbandens utbildningsorganisation med 
bataljoner och kompanier motsvarade krigsorganisationens indelning i spärrar, 
divisioner och batterier. Dessa kom tillsammans med lokalförsvarsförband ur 
armén och kustbevakningsförband ur flottan att utgöra stridskrafterna i en s.k. 
sektion, en förbandstyp som senare kom att benämnas brigad.

Kustartilleriets kraftiga expansion och de vitt skilda förutsättningarna i de 
olika kustområdena gjorde fästningsbegreppet (Vaxholms fästning, Karlskrona 
fästning etc) omodernt. Från de ursprungligen relativt små fästningsområdena 
hade kustartilleriförsvaret nu brett ut sig över skärgårdens hela djup och bredd. 
Talrika förband fanns dessutom vid sidan av dessa områden. 

Med 1942 års försvarsbeslut klarlades kustartilleriets territoriella ledning. 
Fästningsbegreppet avska!ades och ersattes av begreppet kustartilleriförsvar. 
Kustartilleriförsvarscheferna blev också chefer för var sitt sammanhängande 
marina försvarsområde. Territoriellt lydde de under respektive militärbefälha-
vare, sjöoperativt var de fortfarande underställda marindistriktscheferna. 

Detta ledde till frågeställningen om kustartilleriet skulle fortsätta att till-
höra marinen eller om det skulle överföras till armén. Någon förändring ge-
nomfördes inte, men kustartilleriet antog en ny fältuniform, som var snarlik 
arméns. Frågan om tillhörigheten skulle dock återkomma flera gånger under 
de kommande decennierna. 

Slutresultatet av ansträngningarna under andra världskriget blev ett kustar-
tilleri som var välövat och avsevärt större än före kriget. De viktigaste skärgårds- 
och basområdena var skyddade av starka och mångsidigt sammansatta förband. 
Alla större och nästa alla små hamnar skyddades av kontrollerbara mineringar 
och i många fall fast artilleri. Invasionsförsvaret vid sidan om skärgårdsområde-
na kunde förstärkas av rörligt tungt artilleri. Förbanden hade ett rimligt skydd 
mot flygangrepp och de fasta förbanden hade kollektivt skydd mot kemiska 
stridsmedel. Anläggningarnas storlek tillät i de flesta fall att förbandets materiel 
kunde förrådsställas på platsen, vilket underlättade en mobilisering.

 Försvarsbeslutet år 1948 medförde för kustartilleriet bl.a. att utbildnings-
detachementet i Härnösand bytte namn från KA 4 H till KA 5. Beslutet  
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innebar också att Norrlandskustens marindistrikt fick kvarstå i fred och att 
kustartillerichefen också skulle vara chef för detta. Vid mobilisering skulle dock 
organisationen delas och en särskild marindistriktschef tillföras. 

Utbyggnaden av tungt artilleri på norrlandskusten hade bara omfattat Här-
nösands- och Holmöområdena. Under 1950-talet fortsatte utbyggnaden med 
Luleå-, Sundsvalls och Gävleområdena. Därutöver förstärktes Hemsön med ett 
av de två batterier med 15 cm dubbelpjäser som byggts. Kanonerna hade till-
verkats av Bofors för utländska beställare, men beslagtagits vid krigsutbrottet. 
Det andra batteriet tillfördes Bungenäs på Gotland. 

1950-talet innebar bl.a. att kustjägarkompanier började utbildas för att 
höja markstridsförbandens rörlighet. Kustjägarkompanierna ingick i organi-
sationen fr.o.m. 1960. År 1956 förändrades benämningarna på kustartilleriets 
krigsförband och begreppen brigad, bataljon och kompani infördes. 

Försvarsbeslutet 1958 innebar att kustartilleriets krigsorganisation mins-
kades kraftigt. Samtliga fasta batterier med kaliber 21 cm eller grövre skulle 
läggas ner. Det tunga artilleriet skulle på längre sikt ersättas av kustrobotar. Ett 
antal lätta batterier skulle vara kvar och moderniseras. Den sammanlagda ef-
fekten blev en minskning av antalet batterier med 30 %, huvudsakligen lätta. 

Samtidigt hade en modernisering av artilleriförbanden inletts med 10,5 cm 
batteri m/50. Processen fortsatte med de s.k. seriebatterierna med 7,5 cm ka-
non m/57. Inte mindre än 30 batterier med sammanlagt 90 pjäser byggdes, 
det första 1958 vid Ljugarn på Gotland. Byggnadstekniskt kom batterierna att 
indelas i tre serier. Serie 1 bestod av de första åtta batterierna och var en un-
derjordisk befästning där alla delar av förbandet kunde nås via ett sammanbin-
dande tunnelsystem. I serie 2 (tio batterier) var varje enhet en egen befästning 
vilket också var fallet med serie 3 (12 batterier). Skillnaden var att serie 3 fick 
en förbättrad eldledning, som gjorde att pjäserna kunde grupperas med större 
inbördes avstånd. 

Vid 1960-talets början bestod stommen i kustartilleriet av 37 tunga och 73 
lätta batterier, lätta robotbatterier, ett stort antal minspärrtroppar, minutlägg-
ningsdivisioner, två kustjägarkompanier, övervaknings- och underhållsförband. 
Dessa var sammanförda i fem kustartilleriförsvar, i sin tur indelade i fem kustar-
tilleribrigader, sju självständiga spärrbataljoner och tre rörliga artilleribataljoner. 
Dessa senare bestod bl.a. av två batterier per bataljon. Bataljonen var nu den 
centrala stridsenheten. Brigadernas styrka skiftade, men var i regel personalmäs-
sigt mycket stora, särskilt om man medräknar alla underställda förband. Kustar-
tilleriförsvarscheferna var i territoriellt avseende underställd militärbefälhavarna 
men löd sjöoperativt under cheferna för de fyra olika marinkommandona som 
1956 ersatt de tidigare marindistrikten. Marinkommandocheferna var operativa 
chefer under chefen för marinen för alla marina stridskrafter som uppträdde 
inom respektive område, även förband som fredsmässigt tillhörde kustflottan. 
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Huvuduppgiften för kustartilleriförbanden hade successivt konsoliderats 
till invasionsförsvar och övriga uppgifter fick lösas inom ramen för denna. Ut-
byggnad av kustartilleri för exklusivt försvar av t.ex. basområden var inte längre 
möjlig eller ens önskvärd. 

ÖB-utredningarna och riksdagsbesluten under 1960-talet följde inrikt-
ningen i Marinplan 60 (se ovan) och den därtill kopplade KA-studien. År 
1963 fattades beslut om byggandet av de 12 7,5 cm batterierna i serie 3 och de 
tunga artilleriförbanden fick samtidigt förbättrat skydd och nya eldledningar. 
De försök som pågått med franska robotar sedan slutet av 1950-talet, ledde 
1962 till beslut om anska!ning. När förbandet blev operativt 1968 med den 
SAAB-tillverkade roboten RB08A, var det troligen världens första operativa 
kustrobotförband. Det rörde sig dock endast om ett kustrobotkompani, med 
krigsuppgifter i första hand i Skåne. Rörliga spärrförband ingick i organisa-
tionen och flera var på väg medan nya radarspaningsförband medgav bättre 
övervakningsmöjligheter. 

Ledningsförhållandena ändrades när de sex nya militärområdena inrätta-
des 1966 för ledning på högre regional nivå. Militärområdesbefälhavarna, som 
tillsattes oberoende av försvarsgren, övertog operativa uppgifter och mobili-
seringsledning från de tidigare sju militärbefälsstaberna, de fem marinkom-
mandona och de tre eskaderområdena. På lägre regional nivå indelades riket i 
försvarsområde, örlogsbaser, kustartilleriförsvar och sektorer. Kustartilleriför-
svaren utgjorde samtidigt försvarsområden i Stockholms skärgård, Göteborgs 
och Bohus län samt Blekinge. Örlogsbaserna utövade nu taktisk ledning endast 
över sjöstridskrafterna. 

I slutet av 1960-talet blev det nödvändigt att som följd av utebliven ekono-
misk kompensation för fördyringar, successivt justera materielplanerna, bl.a. 
fick utvecklingen av RB08B inställas. Många förband innehöll materiel som 
var på väg mot slutet av sin tekniska livslängd och det fanns fortfarande tunga 
fasta artilleripjäser från sekelskiftet kvar i krigsorganisationen. Samtidigt var 
livslängden för det tunga rörliga artilleriet på väg att löpa ut. Frågan var om 
artilleriet skulle omsättas med nytt artilleri eller med kustrobot med samma 
räckvidd som artilleriets. Efter noggranna studier och jämförelse mellan kost-
nad och e!ekt beslutades att bygga tio 12 cm tornbatterier med ett balanserat 
skydd för alla ingående delar. 

Produktionen av 12 cm batteri m/70 påbörjades 1972 och de första öv-
ningarna genomfördes 1976. Förbandets räckvidd och eldhastighet var sådan 
att pjäsvis eldgivning var tillräckligt för att nå avsedd verkan. Då hade redan 
produktionen av det rörliga 7,5 cm artilleriet till de sex rörliga spärrbataljo-
nerna börjat. Spärrbataljonerna innehöll ett 7,5 cm batteri med fältpjäs m/65, 
ett lätt robotbatteri och en rörlig minspärrtropp. 
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Under perioden förnyades också kustartilleriets båtmateriel med större och 
mindre transportbåtar, minarbetsbåtar och minutläggare. 

Försvarsbeslutet 1977 kom för kustartilleriet att innebära en mycket lång-
sam omsättningstakt för det fasta kustartilleriet. Antalet KA-förband avsågs 
dock vara i huvudsak oförändrat under den kommande tioårsperioden, d.v.s. 
30. Antalet 12/70-batterier begränsades dock till sex och det sista kom att ingå 
i krigsorganisationen 1983. En föreslagen omsättning av ytterligare ett antal 
fasta lätta batterier under början av 1980-talet kom inte till stånd. Satsning 
gjordes däremot på det rörliga artilleriet. Redan 1969 påbörjades den plane-
ring som 1977 ledde till beslut om anska!ning av rörliga 12 cm batteri m/80, 
snarlik arméns haubits 77. Under 1980-talet avlöstes så det sista av krigsårens 
15 cm kanon m/37.

I början av 1980-talet inleddes försök med amfibiebataljon och 1982 års 
försvarsbeslut innebar att anska!ning av förbandet skulle påbörjas samtidigt 
som anska!ning av tungt rörligt artilleri skulle fortsätta och ny lätt kustrobot 
anska!as. 

De sex amfibiebataljonerna kom att innehålla två kustjägarkompanier, gra-
natkastarkompani, amfibiekompani med robotpluton och minpluton samt ett 
stabskompani. Robotutrustningen utgjordes av den lätta RBS 17, med en räck-
vidd på 7 000 m. Samma robottyp infördes också i spärrkompanierna. Perso-
nalstyrkan uppgick till 807 man, som huvudsakligen förflyttade sig med hjälp 
av den nya stridsbåt 90 i stort antal.

Robotfrågan löstes efter många turer 1986 genom att SAAB:s RBS 15 som 
använts av flottan sedan 1982 beställdes även för kustartilleriet. Inriktningen 
blev senare att anska!a fyra batterier varav ett enligt regeringspropositionen 
borde avses för Gotland. 

Försvarsbeslutet 1987 innebar en gynnsam inriktning för det rörliga kustar-
tilleriet men också moderniseringen av fasta förband i viktigare kust- och skär-
gårdsområden. Denna inriktning blev dock kortlivad p.g.a. bristande överens-
stämmelse mellan ekonomi och uppgifter. Antalet tunga robotbatterier kom 
att stanna vid ett och moderniseringen av fast artilleri inställdes. Detta innebar 
i sin tur att livslängden ohjälpligt uppnåddes och att ytterligare fasta spärrba-
taljoner fick läggas ner.69 

Som exempel på kustartilleriets krigsorganisation följer här en redogörelse 
för Stockholms kustartilleriförsvars krigsorganisation 1962.

• Spärrbataljon RN (stab på Singö, ett tungt och två lätta batterier, en min-
spärrtropp samt 5. rörliga KA-batteriet 15/37)

• KAB 1 (stabsplats Hamnholmen)

69. Kustförsvar. Från kustbefästningar till amfibiekår, Västervik 2002, bl.a. s. 68–80.
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- Spärrbataljon Arholma (ett 10,5 cm batteri på Arholma, två lätta bat-
terier, två minspärrtroppar)

- Spärrbataljon Söderarm (stab på Hamnskär, ett tungt batteri, två lätta 
batterier, en minspärrtropp)

- I brigaden ingick vidare två cykelskyttebataljoner m.fl. lokalförsvarsför-
band samt en hemvärnsbataljon.

• KAB 2 (stabsplats Rindö)

- Spärrbataljon Korsö (ett tungt batteri, tre lätta batterier, en minspärr-
tropp)

- Två kustjägarkompanier och två lätta robotbatterier

- I brigaden ingick vidare en cykelskyttebataljon ur armén m.fl. lokalför-
svarsförband samt en hemvärnsbataljon

• KAB 3 (stabsplats Järflotta)

- Spärrbataljon Ornö (ett batteri 10,5/50 på Bodskär, tre lätta batterier, 
två minspärrtroppar)

- Spärrbataljon Mellsten (ett batteri 10,5/50 på Nåttarö, fyra lätta bat-
terier, tre minspärrtroppar)

- Spärrbataljon Askö (ett tungt batteri, två lätta batterier, en minspärr-
tropp)

- I brigaden ingick två rörliga batterier 10,5/42 och två luftvärnskompa-
nier för skydd av Södertörnsbasen samt vidare tre cykelskyttebataljoner 
m.fl. lokalförsvarsförband ur armén och en hemvärnsbataljon

• Spärrbataljon Bråviken (stab Oxelösund, två lätta batterier, tre minspärr-
troppar) underställd Fo 43

• Spärrkompani Arkösund (stab Arkö, lätt batteri, minspärrtropp) under-
ställd Fo 4170

Som exempel på utbildningsansvar för olika artillerisystem kan nämnas att 
KA 2 ansvarade för utbildningen av personal till följande 7,5 cm seriebatterier:71 

• Serie 1

- Nr 5, Batteri Karlshamn 2, beläget på Sternö väster om Karlshamn. 
Klart 1964, utgick 1992.

70. Kustförsvar. Från kustbefästningar till amfibiekår, s. 303.
71. Marinmusei årsbok 2005, s. 227–229.
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- Spärrbataljon Arholma (ett 10,5 cm batteri på Arholma, två lätta bat-
terier, två minspärrtroppar)

- Spärrbataljon Söderarm (stab på Hamnskär, ett tungt batteri, två lätta
batterier, en minspärrtropp)

- I  brigaden ingick vidare två cykelskyttebataljoner m.fl. lokalförsvarsför-
band samt en hemvärnsbataljon.

• K A B  2 (stabsplats Rindö)

- Spärrbataljon Korsö (ett tungt batteri, tre lätta batterier, en minspärr-
tropp)

- Två  kustjägarkompanier och två lätta robotbatterier
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terier, tre minspärrtroppar)

- Spärrbataljon Askö (ett tungt batteri, två lätta batterier, en minspärr-
tropp)

- I  brigaden ingick två rörliga batterier 10,5/42 och två luftvärnskompa-
nier för skydd av Södertörnsbasen samt vidare tre cykelskyttebataljoner
m.fl. lokalförsvarsförband ur armen och en hemvärnsbataljon

• Spärrbataljon Bråviken (stab Oxelösund, två lätta batterier, tre minspärr-
troppar) underställd Fo 43

• Spärrkompani Arkösund (stab Arkö, lätt batteri, minspärrtropp) under-
ställd Fo 4170

Som exempel på utbildningsansvar för olika artillerisystem kan nämnas att
KA 2 ansvarade för utbildningen av personal till följande 7,5 cm seriebatterier:71

• Serie 1

- N r  5, Batteri Karlshamn 2, beläget på Sternö väster om Karlshamn.
Klart 1964, utgick 1992.

70. Kustförsvar. Från kustbefästningar till amfibiekår, s. 303.
71. Marinmusei årsbok 2005, s. 227-229.
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- Nr 6, Batteri Simrishamn, beläget norr om staden. Klart 1964, utgick 
1988.

• Serie 2

- Nr 11, Batteri Malmö, beläget på Lernacken söder om Limhamn. Klart 
1967, utgick 2000.

- Nr 12, Batteri Ystad 2, beläget vid Svarte, norr väster om staden. Klart 
1967, utgick 1996.

• Serie 3

- Nr 22, Batteri Järnavik, beläget på Harö och Tärnö i Karlshamns skär-
gård. Klart 1972, utgick 1996.

- Nr 23, Batteri Ellenabben, beläget på Aspö utanför Karlskrona. Klart 
1972, utgick 2000.

- Nr 25, Batteri Trelleborg, 2, beläget vid Maglarp väster om Trelleborg. 
Klart 1973, utgick 1996.

Med tanke på den betydande roll som seriebatterierna spelade kan det vara 
befogat med en närmare presentation. Som exempel har jag val Batteri nr 23.

Batteriet bestod av tre 7,5 cm tornpjäser av modellår 1957, en eldlednings-
plats 1 med spanings- och eldledningsradar (Arte 719), en eldledningsplats 2 
med stabsplats, reserveldledningsplats, förläggning, centralkök, läkarmottag-
ning etc, en mätstation med lasermätare 701, luftvärnspjäser samt durkar för 
specialammunition och reservdelar. Pjäserna var grupperade med c:a 400 me-
ters mellanrum på södra Aspö, där varje pjäs bestod av en bergrumsanläggning 
i fyra våningar.

Batteriet kunde skjuta horisonten runt, hade en skottvidd på c:a 12 500 
meter och en eldhastighet av 25 skott per pjäs och minut. Eldledningsutrust-
ningen, som hade en räckvidd av 40 km, kunde även användas av andra närlig-
gande batterier. Batteriets skyddsnivå var omfattande och dimensionerat mot 
kärnladdningar, brand och stridsgaser. Batteriet hade en uthållighet på 30 dygn 
och var självförsörjande under denna tid.

Personalstyrkan uppgick till 132 man enligt följande:

• Eldledningsplats 1 (Bollö) 20

• Eldledningsplats 2 (Aspö) 89

• Lasermätstation (Aspö) 2

• Pjäser/Aspö   7/pjäs
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Klart 1973, utgick 1996.

Med tanke på den betydande roll som seriebatterierna spelade kan det vara
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plats 1 med spanings- och eldledningsradar (Arte 719), en eldledningsplats 2
med stabsplats, reserveldledningsplats, förläggning, centralkök, läkarmottag-
ning etc, en mätstation med lasermätare 701, luftvärnspjäser samt durkar för
specialammunition och reservdelar. Pjäserna var grupperade med c:a 400 me-
ters mellanrum på södra Aspö, där varje pjäs bestod av en bergrumsanläggning
i fyra våningar.

Batteriet kunde skjuta horisonten runt, hade en skottvidd på c:a 12 500
meter och en eldhastighet av 25 skott per pjäs och minut. Eldledningsutrust-
ningen, som hade en räckvidd av 40 km, kunde även användas av andra närlig-
gande batterier. Batteriets skyddsnivå var omfattande och dimensionerat mot
kärnladdningar, brand och stridsgaser. Batteriet hade en uthållighet på 30 dygn
och var självförsörjande under denna tid.

Personalstyrkan uppgick till 132 man enligt följande:
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9. Flygvapenförbandens utveckling 

Organisationsöversikt

Flygvapnets utveckling har visserligen behandlats tidigare i denna skrift men 
för översiktlighetens skull tages detta upp även här.

Den nya självständiga försvarsgrenen flygvapnet, som uppsattes 1926 i en-
lighet med riksdagsbeslutet 1925, skulle bestå av en chef med en flygförvalt-
ning samt fyra flygkårer och en flygskola. Någon flygstab ingick dock inte i 
beslutet. Flygkårerna skulle vara:

• 1. flygkåren i Uppsala

• 2. flygkåren i Västerås och Hägernäs

• 3. flygkåren på Malmen och i Karlsborg

• 4. flygkåren i Östersund

• Flygskolan på Ljungbyhed

Detachement skulle avdelas till kustflottan samt till Boden, Karlskrona, 
Göteborg och Vaxholm.

Uppgifterna för de olika kårerna definierades så att Första flygkåren skulle 
betjäna högsta krigsledningen, andra kåren skulle samverka med marinen med-
an tredje och !ärde kårerna skull svara för armésamverkan. Sammanlagt skulle 
flygvapnet i fredstid organiseras på tre arméspaningskompanier, två jaktkom-
panier, ett kombinerat jakt- och bombkompani, ett marinspaningskompani 
och ett marint bomb/torped/jaktkompani med total 229 krigsflygplan och 85 
skolflygplan. Två större flygverkstäder skulle byggas, det ena på Malmen där 
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grunden var det förutvarande Flygkompaniets verkstad och den andra i Väs-
terås dit flottans flygplansverkstad på Galärvarvet flyttades. 

Verkligheten blev dock annorlunda. Första flygkåren organiserades inte för-
rän 1929 och då i Västerås. De övriga tre kårerna kunde endast sätta upp ett 
kompani per kår och dessa enheter, där namnet nu ändrades till division, kun-
de på grund av föråldrade flygplan endast användas för spaning. Jaktplan in-
köptes inte förrän 1930, medan bomb- och torpedflygplan i stort sett saknades. 
De första bombplanen levererades först 1936. För skol- och vidareutbildning 
användes äldre flygplan. Så sent som 1935 låg man långt efter planerna från 
1926 och flygvapnets slagkraft var mycket begränsad. Detta tillstånd, i sam-
verkan med ett stort antal haverier, föranledde två olika utredningar, som i sin 
tur ledde till att flygvapnets ledning byttes ut. Först i 1936 års försvarsordning 
(1930 års försvarskommissions betänkande som kom 1935) tillfördes medel 
med avsikt att under de närmaste sju åren fördubbla flygvapnets omfång. Den 
planerade organisationen skulle bestå av sju flottiljer och från 1933 en far-
tygsbaserad division på kryssaren HMS Gotland. Flygvapnets förband skulle 
bestå av två medeltunga och två lätta bombflottiljer, en jaktflottilj samt en 
marinspanings- och en arméspaningsflottilj. Tre nya flottiljer uppsattes (klara 
1939–41), nämligen F6 (lätt bomb), F7 (medeltung bomb) och F8 (jakt). F1 
omorganiserades till medeltung och F4 till lätt bombflottilj, medan F2 och F3 
bibehöll sina uppgifter. 

Vid början av år 1940 bestod flygvapnet av F1 (medeltung bomb), F2 ma-
rinspaning, F3 arméspaning, F4 (lätt bomb), F6 (lätt bomb), F7 (medeltung 
bomb) och F 8 (jakt). Fördelningen av flottiljer visar tydligt att idén att fien-
dens flyg bäst kunde bekämpas genom bombanfall mot dess baser fortfarande 
var förhärskande. Detta var till stor del en följd av att möjligheter att leda 
flygplan i luften ännu i stort sett saknades. 

Förutom flottiljerna fanns F5 (Flygkrigsskolan), FKHS (Flygkrigshögsko-
lan), Flygvapnets centrala skolor (FCS), Bomb- och skjutskolan (FBS), under-
o!cersskolan (FUS) samt tre flygverkstäder. Enligt planerna skulle flygvapnet 
nu kunna ha 257 flygplan i första linjen. Försvarsbeslutet 1939 ändrade inte 
antalet flottiljer, men Första flygeskadern bestående av F1, F3 och F4 organi-
serades. 

Världskrigets första år och framför allt erfarenheterna från finska vinter-
kriget visade klart på jaktflygets betydelse och behovet av att skydda det egna 
landet även i luften. I februari 1940 beslutades om att uppsätta ytterligare två 
jaktflottiljer – F9 i Göteborg och F10 i Malmö. F9 försågs med en berghangar-
anläggning, ett mycket viktigt tekniskt utvecklingssteg. Höstriksdagen samma 
år fattade beslut om ännu en jaktflottilj – F11 i Nyköping. Antalet flottiljer 
ökade ytterligare genom 1941 och 1942 års försvarsbeslut – från tio till sexton 
– och ytterligare tre flygeskadrar till organiserades efterhand. Huvuddelen av 
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år fattade beslut om ännu en jaktflottilj — F11 i  Nyköping. Antalet flottiljer
ökade ytterligare genom 1941 och 1942 års försvarsbeslut — från tio till sexton
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de nya förbanden blev jaktflottiljer. Efter 1940 års försvarsbeslut bestod eska-
derorganisationen under några år av fyra eskadrar med planerat omkring 1 000 
flygplan: 

 två bombeskadrar med tre bombflottiljer samt en jaktflottilj i vardera

 en jakteskader med fem jaktflottiljer

 en armé-, marin- och !ärrspaningseskader med fyra flottiljer

Enligt samma försvarsbeslut tillkom också flygbasområdena för förvaltning 
av främst krigsflygbaserna.

Sju år efter andra världskrigets slut, 1952, uppnåddes de under kriget be-
slutade målen och det svenska flygvapnet, efter det att ytterligare två flottiljer 
uppsatts, räknades nu bland de fyra största i världen med 17 flottiljer, en flyg-
baskår, två skolförband och ytterligare tre skolor. 

Eskaderorganisationen bestod av 

 en attackeskader med fyra flottiljer

 två jakteskadrar (E2 och E3) med fyra respektive fem flottiljer (en nattjakt i 
den senare) 

 en spaningseskader (E4) med två flottiljer

Redan 1949 hade dock den första reduceringen inträ"at då F2 omorganise-
rades till ett skolförband och detsamma skedde 1961 med F14 varvid ett antal 
skolenheter överfördes dit. Det dröjde dock till 1969 innan den första flottil-
jen (F9) helt lades ner. Huvuddelen av eskaderorganisationen försvann 1966 i 
samband med omorganisationen av den försvarsmaktsgemensamma ledningen 
som bl.a. innebar införandet av de integrerade militärområdesstaberna. Eska-
drarnas uppgifter övertogs till stora delar av luftförsvarssektorerna (se nedan) 
vars gränser i stort överensstämde med militärområdenas. Endast attackeska-
dern (kallad ”ÖB:s klubba”) med attackflottiljerna F6, F7, F15 och F17 samt 
i fredstid med spaningsflottiljen F11 och spaningsdivisionen på F21 kvarstod 
fram till1995. Vid krig skulle dock spaningen ledas av den högsta krigsled-
ningen genom sektorcheferna. Från början av 1970-talet blev begreppen jakt 
och attack obsoleta genom införandet av Viggensystemet. 

Nedläggningstrenden fortsatte 1973–74 med indragningarna av F8, F3 och 
skolförbandet F2. Därefter försvann F11 och F12 1980, F1 1983, F18 som bli-
vit skolförband efter F2 1986 och 1997 F15 samt F5. F10 lades ner år 2002 och 
ett år senare drabbade samma öde F16 samtidigt som F20 omorganiserades. 
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Flygvapnets högre ledning

Vid uppsättningen av flygvapnet 1926 tilldelades flygvapenchefen av bespa-
ringsskäl ingen egen stab och förvaltning. Den nya försvarsgrenen skulle ledas 
av en Flygstyrelse som var uppdelad på flera byråer. En omorganisation, kopp-
lad till inrättandet av försvarsstaben och arméstaben, ledde till att Flygstaben 
tillkom 1937. I september 1938 fastställdes flottiljernas fredsorganisation som 
innebar att en flottilj skulle bestå av en stab med åtta avdelningar och tre flygdi-
visioner, under huvuddelen av året en övnings-, en skol- och en specialdivision. 
Under sommaren ändrades organisationen till två övningsdivisioner och under 
september till tre. 

Flygstyrelsen ersattes 1936 av Flygförvaltningen som organiserades under 
flygvapenchefen och som skulle svara för upphandling av flygplan, motorer 
och reservdelar. Vidare svarade förvaltningen för lokaler, flygfält och verkstads-
drift, utrustning och mat åt personalen, bränsle till flygplan och motorfordon 
samt sjukvård. Flygförvaltningen var en del av flygvapnet fram till 1968 då alla 
försvarsgrensförvaltningar slogs samman till Försvarets Materielverk. 

Ledningsstrukturen, med vissa förändringar, levde kvar till 1994 då de tre 
försvarsgrenarna förlorade sin myndighetsstatus och inordnades i det nyorga-
niserade Högkvarteret. 

År 1943 infördes Flygbasområden (Flybo) som fick ansvaret för krigsbaser, 
förråd och från 1948 även för luftbevakningen. Östra och Övre Norrlands 
Flybo organiserades 1942 och Norra, Västra och Södra Flybo 1943. Flygbas-
områdena avvecklades 1956–58 och deras uppgifter överfördes till eskadersta-
berna som i sin tur senare ersattes av luftförsvarssektorerna.72 

Materiel

Mycket har skrivits om Sveriges och det svenska flygvapnets närmast unika 
utveckling. Man har därvid i stor utsträckning koncentrerat sig på flygplanen 
och deras prestanda, varför jag här endast nämner vissa enstaka men viktiga 
materielprojekt. 

Av stor betydelse var införandet av de nya flygplanssystemen fr.o.m. Saab 
J 29 Tunnan vid 1950-talets början. Konstruktionen av detta flygplan forcera-
des som följd av beslutet att utöka dagjakten med 50 %. J 29 innebar också ett 
första steg på den utvecklingslinje som ledde till att Sverige som första land i 
världen fick ett flygvapen som endast bestod av reaplan. Man övergick samti-
digt i ett systemtänkande där flygplanen ingick i ett väl sammanlänkat system 
i ett större sammanhang. Detta genomfördes i större utsträckning i och med 
införandet av system 35 Draken, som först förekom i jaktversion 1957. Viktigt 
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är också de följder som införandet av system 37 Viggen (attack- och skolver-
sionerna) år 1967 hade. Kostnaderna för systemet innebar nämligen att ett 
avsevärt mindre antal flygplan kom att anska!as än vad som ursprungligen var 
planerat. Detta förhållande kom även att gälla jaktversionen. Samtidigt inne-
bar en övergång till flygplansystemet 37 en avsevärd modernisering av flygvap-
net, vilket också framhölls på politisk nivå när man ville motivera det minskade 
antalet flygplan. Detta var i sig korrekt, men måste sättas i relation till att andra 
länder naturligtvis också moderniserade sina flygstyrkor, dock utan att nume-
rären minskade i någon större grad.73 

I stället för att behandla flygplansmaterielen, kan det vara lämpligt att be-
lysa robotvapnets utveckling inom flygvapnet. Under första halvan av 1950-
talet arbetade bl.a. flygförvaltningen med utvecklingen av en luftvärnsrobot för 
bekämpning av mål på hög höjd. Av tidsskäl och av ekonomiska skäl avbröts 
denna utveckling 1957 och i stället beslöt man sig för att i samråd med armén 
söka efter ett utländskt alternativ. Flera typer studerades, men valet föll slut-
ligen på den engelska Bristol Bloodhound Mk. 1. Denna var redan utprovad 
och under införande i det engelska flygvapnet. I Sverige fick den benämningen 
Rb 65.

Den tekniska utprovningen gjordes vid Lv 3 i Norrtälje, medan de taktiska 
proven gjordes på F 2 i Hägernäs. Till den första omgången materiel hörde bl.a. 
en kommandocentral, en belysningsradar, ett antal lavetter samt tolv robotar. 
Den första utbildningen skedde i februari 1959 och i oktober 1961 kunde 
flygförvaltningen lämna över ett fungerande robotsystem till brukarna armén 
och flygvapnet. 

Robotförsöken gav positiva erfarenheter men armén beslutade redan i ok-
tober 1960 att istället köpa det amerikanska robotsystemet Hawk (robot 67). 
Flygvapnet höll dock fast vid Bloodhound som inköptes i en förbättrad version 
som robot 68. I mars 1963 fördelades sex robotdivisioner på F 8 (två divi-
sioner), F 10, F 12, F 13 och F 17. Leverans skedde sedan i omgångar under 
perioden 1963–65. 

Till skillnad från de engelska robotförbanden som stod statiskt uppställda 
på sina baser, var de svenska förbanden fältmässigt grönmålade, lättrörliga och 
betjänade av värnpliktiga soldater. Varje fredsdivision satte upp två krigsför-
band – luftvärnsrobotkompani 68 – medan den grundläggande utbildningen 
skedde samlat vid F 8 som därvid övergick till att enbart vara en robotflottilj. 

I krig skulle robotsystemet ledas från stridsledningscentraler (se nedan) och 
i några radargruppcentraler installerades därför ett särskilt robotledningsbord. 
Stridsledningscentralerna gav måldata till radargruppcentralen i vars närhet 
robotkompanierna var grupperade. Måldata användes bl.a. för inriktning av 
belysningsradarn, robotsystemets sikte. 
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Av ekonomiska skäl beslöts 1973 att robotorganisationen skulle minska, 
varvid den fredstida verksamheten koncentrerades till F 13 och F 17. År 1978 
avvecklades resterande delar av robotsystem 68 och kvarvarande robotar såldes 
tillbaka till Storbritannien.74 Höghöjdsluftvärnet kom istället att övertas av 
armén genom införandet av robot 77 (Improved Hawk). 

Taktik och strategi

Trots att det skrivits en lång rad böcker om det svenska flygvapnets historia är 
de öppna källorna till hur denna, ekonomiskt sett högst prioriterade försvars-
gren avsågs användas i krig mycket fåtaliga. Detta framgår dock av krigsplan-
läggningen och som exempel på de rådande tankegångarna väljer jag att be-
handla den planläggning som var aktuell under mitten av 1960-talet, närmare 
bestämt från ÖB operationsorder 1967. Flygvapnet omfattade då c:a 600 jakt-, 
200 attack och 80 spaningsflygplan, fördelade på 30 jakt-, 12 attack- och 8 
spaningsdivisioner med c:a 16 flygplan i varje division.75 Som jämförelse kan 
nämnas att vid 1950-talets början hade flygvapnets krigsorganisation bestått 
av 33 jakt-, 12 attack- och 10 spaningsdivisioner, med sammanlagt c:a 1 000 
stridsflygplan. 

I grundalternativet för krigsfall II skulle flygspaningsförbanden utgångsba-
seras för att utröra invasionsförberedelser i aktuella riktningar. Jaktförbanden 
skulle främst vara beredda att mot fientligt flyg och mot luftlandsättningar, 
medan attackförbanden skulle baseras så att de undandrog sig förluster under 
det inledande bekämpningsskedet. Därefter skulle de snabbt kunna ingripa 
mot aktuella invasionstäter över land eller över havet. Samtliga stridskrafter 
skulle med kort varsel snabbt kunna insättas inom annat luftoperativt område 
än i vilket de var utgångsbaserade. Flygförbanden skulle inledningsvis baseras 
på följande sätt:

MBÖN skulle luftförsvara milo ÖN (sektor ÖN 3, angående begreppet 
sektorer se nedan) och tilldelades två jaktdivisioner (J 32B) och två spanings-
divisioner (S 35). Man skulle därutöver förbereda mottagandet av två jaktdivi-
sioner, en attackdivision och en spaningsdivision. 

MBNN var inte tilldelad några ”egna” flygstridskrafter i grundalternativet 
varför MBÖ stridskrafter skulle flygspana även inom milo NN. MBNN skulle 
dessutom förbereda mottagandet av en jaktdivision, två attackdivisioner och 
en spaningsdivision.

MBÖ skulle luftförsvara milo Ö (sektor 01, 005 och G1), skydda flyg-
transporter till Gotland, jakt- och luftförsvara milo B (sektor W5 och delar 
av sektor 05) samt flygspana inom milo NN och milo B områden. MBÖ  
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tilldelades nio jaktdivisioner (J 35), fyra spaningsdivisioner (S 32 och S 35), 
105. spaningsgruppen (SK 60) och ett luftvärnsrobotkompani Rb 6876. Bero-
ende på läget skulle MBÖ vara beredd att på ÖB order överlämna två jaktdivi-
sioner och två spaningsdivisioner till annan MB.

MBS skulle luftförsvara milo S (sektor S1 och S2) samt jakt- och luftför-
svara milo V. MBS skulle även flygspana inom miloV område. MBS dispone-
rade inledningsvis åtta jaktdivisioner och fyra spaningsdivisioner. MBS skulle 
förbereda mottagandet av en jaktdivision (från milo ÖN) och överlämnandet 
av en spaningsdivision till milo NN eller milo Ö, alternativt två jaktdivisioner 
till milo NN eller milo ÖN. 

Varken MBB eller MBV skulle således leda någon form av verksamhet för 
förband ur Flygvapnet.

Slutligen skulle 1. Flygeskadern, som inledningsvis var direkt underställd 
ÖB, med organisatoriskt ingående attackdivisioner

 hålla största möjliga antal attackförband insatsberedda

 vara beredd att med ledningsresurser och hela eller delar av eskadern tilldelas 
första hand MBS, Ö eller ÖN som därvid skulle utöva operativ ledning.

 vara beredd att underställa i första hand MBS, Ö, NN eller ÖN attackför-
band samt viss ledningskapacitet för att förstärka MB ledningsresurser

 planlägga insats i stort av attackförband inom respektive milo77

Begreppet jaktförsvar innebar försvar av luftrummet med hjälp av jaktflyg-
plan, medan begreppet luftförsvar innebar att man använde sig både av det aktiva 
luftförsvaret i form av stridledningsresurser, jaktdivisioner och luftvärn (lvrobot) 
och det passiva luftförsvaret i form av alarmering och befolkningsskydd.

Införandet av fler Sk 60 som skolflygplan i versionerna Sk 60B och Sk 60C 
medförde också att en utveckling funktionen understöd av markstrid, s.k. lätt 
attack. Fem sådana divisioner sattes upp av F 5, F 16 och F 21 vid början av 
1970-talet. Samverkan med arméstridskrafter övades dock inte i någon större 
omfattning.

Transportflygorganisationen

Efter beredskapstiden började man arbetet på en stabsmässigt organiserad 
”transportflygflottilj”, som med hjälp av fredstida resurser skulle försöka lösa 
flygtransportbehoven vid krig eller beredskap, inrikes såväl som utrikes.

76. Detta kompani var sannolikt det första krigsorganiserade robotkompaniet.
77. Wallerfelt, s. 137–147.
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Tanken var att förbereda rekvisition av vissa trafikflygplan och att samtidigt 
krigsplacera nyckelpersonal inom flygbolagen på sina ordinarie befattningar. 
Utöver de större flermotoriga trafikflygplanen från ABA/SILA avsåg man även 
att utnyttja ett antal mindre en- eller tvåmotoriga flygplan. En flygtransport-
flottilj, bestående av flottiljstab med tre divisioner, tre baskompanier samt ett 
antal stationsgrupper organiserades vid flygstaben. 

1. och 2. divisionerna skulle utrustas med vardera tio tvåmotoriga flygplan 
av typ DC-3 eller Saab Scandia samt åtta Noorduyn Norseman. Uppgiften för 
de båda divisionerna skulle vara att svara för främst inrikes flygtransporter av 
t.ex. nyckelpersonal och materiel för såväl det militära försvaret som för civil-
försvaret. 

3. divisionen skulle använda ABA/SILAS:s långdistansflygplan vilka var tio 
fyrmotoriga plan av typ Douglas DC-4 och DC-6. Uppgiften skulle i huvud-
sak vara att svara för vissa internationella transporter.78

När så småningom SAS bildades kvarstod i princip denna organisation, 
men tillgängligheten av flygplanen minskade p.g.a. SAS:s utlandsbaserade un-
derhållsorganisation, som medförde att relativt få flygplan kunde förväntas 
vara gripbara vid ett krigstillstånd.

Med början 1965 inköptes transportflygplan av typ Hercules, i Sverige kall-
lat TP 84A-D. År 1969 fanns det tre stycken främst avsedda att sprida FV ma-
teriel till krigsabaser. Under senare delen av 1970-talet ökade antalet till åtta. 
Dessa placerades vid transportflygdivisionen på F 7, Såtenäs. Flygplanet kan 
lasta 20 ton gods, 90 passagerare eller 56 fullt utrustade fallskärmsjägare. Som 
sjuktransportflygplan har det plats för 72 bårar.

Bland de flygtransporter som planlades och förbereddes kan nämnas mo-
biliseringstransporterna från Stockholmsområdet till Övre Norrland och till 
Gotland. Transporterna norrut skulle utgå från Arlanda, medan transporterna 
till Gotland skulle gå från Bromma och från Kungsängens flygplats i Norr-
köping. Åtminstone transporterna från Bromma var övade och förberedda i 
detalj.79

Bassystemet 

Som ovan sagts infördes en särskild flygbasorganisation med början år 1942. 
Den nya basorganisationen var inspirerad av de erfarenheter flygstabschefen 
Nordenskiöld gjort vid en studieresa i Tyskland sommaren 1940. Flygvapnets 
baseringsproblem hade tidigare inte ägnats någon större uppmärksamhet. Så-
väl stationstjänsten som den övriga bastjänsten hade i praktiken varit knutna 
till det aktuella flygförbandet. När ombaseringar hade behövts göras hade  

78. Annerfalk, s. 125–6.
79. Författarens egen erfarenhet från Luftfartsverket Bromma 1986–88.
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Tanken var att förbereda rekvisition av vissa trafikflygplan och att samtidigt
krigsplacera nyckelpersonal inom flygbolagen på sina ordinarie befattningar.
Utöver de större flermotoriga trafikflygplanen från ABA/SILA avsåg man även
att utnyttja ett antal mindre en- eller tvåmotoriga flygplan. En flygtransport-
flottilj, bestående av flottiljstab med tre divisioner, tre baskompanier samt ett
antal stationsgrupper organiserades vid flygstaben.

1. och 2. divisionerna skulle utrustas med vardera tio tvåmotoriga flygplan
av typ DC-3 eller Saab Scandia samt åtta Noorduyn Norseman. Uppgiften för
de båda divisionerna skulle vara att svara för främst inrikes flygtransporter av
t.ex. nyckelpersonal och materiel för såväl det militära försvaret som for civil-
försvaret.

3. divisionen skulle använda ABA/SILAS:s långdistansflygplan vilka var tio
fyrmotoriga plan av typ Douglas DC-4 och DC-6. Uppgiften skulle i huvud-
sak vara att svara för vissa internationella transporter.78

När så småningom SAS bildades kvarstod i princip denna organisation,
men tillgängligheten av flygplanen minskade p.g.a. SAS:s utlandsbaserade un-
derhållsorganisation, som medförde att relativt få flygplan kunde förväntas
vara gripbara vid ett krigstillstånd.

Med början 1965 inköptes transportflygplan av typ Hercules, i Sverige kall-
lat TP 84A-D. År 1969 fanns det tre stycken främst avsedda att sprida FV ma-
teriel till krigsabaser. Under senare delen av 1970-talet ökade antalet till åtta.
Dessa placerades vid transportflygdivisionen på F 7, Såtenäs. Flygplanet kan
lasta 20 ton gods, 90 passagerare eller 56 fullt utrustade fallskärmsjägare. Som
sjuktransportflygplan har det plats för 72 bårar.

Bland de flygtransporter som planlades och förbereddes kan nämnas mo-
biliseringstransporterna från Stockholmsområdet till Övre Norrland och till
Gotland. Transporterna norrut skulle utgå från Arlanda, medan transporterna
till Gotland skulle gå från Bromma och från Kungsängens flygplats i Norr-
köping. Åtminstone transporterna från Bromma var övade och förberedda i
detalj .79

Bassystemet

Som ovan sagts infördes en särskild flygbasorganisation med början år 1942.
Den nya basorganisationen var inspirerad av de erfarenheter flygstabschefen
Nordenskiöld gjort vid en studieresa i Tyskland sommaren 1940. Flygvapnets
baseringsproblem hade tidigare inte ägnats någon större uppmärksamhet. Så-
väl stationstjänsten som den övriga bastjänsten hade i praktiken varit knutna
till det aktuella flygförbandet. När ombaseringar hade behövts göras hade

78. Annerfalk, s. 125-6.
79. Författarens egen erfarenhet från Luftfartsverket Bromma 1986-88.
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basutrustningen fraktats per järnväg och lastbil till de provisoriska flygfälten 
och snabba ombaseringar var i praktiken omöjligt. Under de första krigsåren 
blev läget annorlunda och det gällde att med kort varsel förstärka flygskyddet i 
någon särskilt utsatt del av landet. Det visade sig då att basorganisationen hade 
stora brister varför ombaseringarna blev tidsödande och sårbara. 

I Tyskland hade Nordenskiöld fått se en separat flygbasorganisation som var 
fristående från flygförbanden. Så kallade ”Fliegerhorst” bemannade ett antal 
baser enligt en regional indelning och man kunde där ta emot och ge service 
åt ett visst antal flygplan enligt en i förväg uppgjord plan. Det tyska systemet 
överfördes alltså till Sverige och byggdes kontinuerligt ut under ett antal år. Det 
gick därefter betydligt fortare att genomföra ombaseringar och flygförbanden 
blev väsentligt mindre sårbara genom den utspridning som systemet innebar. 

Redan 1942 började man bygga bergrumshangarer vid F9 i Säve utanför 
Göteborg. Anledningen till att just F9 försågs med berghangarer är något oklar, 
naturligtvis förutom det enkla faktum att det fanns tillgängliga berg på platsen. 
Möjligen ansågs F9 ligga särskilt utsatt för fientligt, tyskt, flyg. Detta koncept 
var Sverige i stort sett ensamt om vid denna tid och systemet utvecklades yt-
terligare under atombombshotet efter kriget. Under perioden 1948–54 bygg-
des berghangarer även vid F8, F13, F16 och F18 förutom att F9 försågs med 
en ny berghangar, då den ”gamla” berget inte ansågs atombombsäkert. Dessa 
berghangarer hade utrymme för en division (c:a 20 flygplan) samt verkstadska-
pacitet och övrig utrustning för dessa. 

Under i början av 1960-talet utvecklades också det unika svenska vägbas-
systemet, där normala nybyggda ”civila” vägar utnyttjades som startbanor och 
fick bilda stommen i krigsbaserna bansystem. Varje huvudbas försågs även med 
en eller flera sidobaser med goda baseringsmöjligheter och ett antal reservbaser 
för tillfälliga ”nödbaseringar” byggdes också. Dessa senare var oftast endast en 
rak vägsträcka, s.k. ”flygrakor”, med start- och landningsmöjligheter, medan 
sidobaserna oftast utgjordes av civila eller militära flygfält. En hybridlösning 
genomfördes vid Fällforsbasen nordväst om Skellefteå där landets enda s.k. 
bergtunnel byggdes, med plats för tio parkerade flygplan.80

Vid en revision av bassystemet som gjordes i början av 1950-talet, organise-
rades ett antal basbataljoner, vilka skulle svara för samtliga basfunktioner vid en 
huvudbas. Basbataljonerna uppgick i början av 1970-talet till 36 stycken och 
man hade kapacitet att bemanna c:a 40 baser.81

Basbataljonernas organisation kom naturligtvis att förändras genom tiden 
och organisationssystemet byggde på grunddelar som kunde variera i antal, 
tilläggsförband som i sin tur kunde innehålla olika tilläggsdelar och ett varie-
rande antal arméförband som kunde vara underställda, alternativt lyda under 

80. Palmblad, s. 25. 
81. Bl.a. Annerfalk, s. 158.
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basutrustningen fraktats per järnväg och lastbil till de provisoriska flygfälten
och snabba ombaseringar var i praktiken omöjligt. Under de första krigsåren
blev läget annorlunda och det gällde att med kort varsel förstärka flygskyddet i
någon särskilt utsatt del av landet. Det visade sig då att basorganisationen hade
stora brister varför ombaseringarna blev tidsödande och sårbara.

I Tyskland hade Nordenskiöld fått se en separat flygbasorganisation som var
fristående från flygförbanden. Så kallade "Fliegerhorst" bemannade ett antal
baser enligt en regional indelning och man kunde där ta emot och ge service
åt ett visst antal flygplan enligt en i förväg uppgjord plan. Det tyska systemet
överfördes alltså till Sverige och byggdes kontinuerligt ut under ett antal år. Det
gick därefter betydligt fortare att genomföra ombaseringar och flygförbanden
blev väsentligt mindre sårbara genom den utspridning som systemet innebar.

Redan 1942 började man bygga bergrumshangarer vid F9 i Säve utanför
Göteborg. Anledningen till att just F9 försågs med berghangarer är något oklar,
naturligtvis förutom det enkla faktum att det fanns tillgängliga berg på platsen.
Möjligen ansågs F9 ligga särskilt utsatt för fientligt, tyskt, flyg. Detta koncept
var Sverige i stort sett ensamt om vid denna tid och systemet utvecklades yt-
terligare under atombombshotet efter kriget. Under perioden 1948-54 bygg-
des berghangarer även vid F8, F13, F16 och F18 förutom att F9 försågs med
en ny berghangar, då den "gamla" berget inte ansågs atombombsäkert. Dessa
berghangarer hade utrymme för en division (c:a 20 flygplan) samt verkstadska-
pacitet och övrig utrustning för dessa.

Under i början av 1960-talet utvecklades också det unika svenska vägbas-
systemet, där normala nybyggda "civila" vägar utnyttjades som startbanor och
fick bilda stommen i krigsbaserna bansystem. Varje huvudbas försågs även med
en eller flera sidobaser med goda baseringsmöjligheter och ett antal reservbaser
för tillfälliga "nödbaseringar" byggdes också. Dessa senare var oftast endast en
rak vägsträcka, s.k. "flygrakor", med start- och landningsmöjligheter, medan
sidobaserna oftast utgjordes av civila eller militära flygfält. En hybridlösning
genomfördes vid Fällforsbasen nordväst om Skellefteå där landets enda s.k.
bergtunnel byggdes, med plats för tio parkerade flygplan.8°

Vid en revision av bassystemet som gjordes i början av 1950-talet, organise-
rades ett antal basbataljoner, vilka skulle svara för samtliga basfunktioner vid en
huvudbas. Basbataljonerna uppgick i början av 1970-talet till 36 stycken och
man hade kapacitet att bemanna c:a 40 baser.81

Basbataljonernas organisation kom naturligtvis att förändras genom tiden
och organisationssystemet byggde på grunddelar som kunde variera i antal,
tilläggsförband som i sin tur kunde innehålla olika tilläggsdelar och ett varie-
rande antal armsförband som kunde vara underställda, alternativt lyda under

80. Palmblad, s. 25.
81. B1.a. Annerfalk, s. 158.
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basbataljonschefen. Dessutom varierade antalet sidobasförband så mycket att 
ingen basbataljon var den andra lik. Följande huvuddelar ingick i dock i regel 
under 1970- och 1980-talen:

• Chef med bataljonsstab 

• Stabskompani med bl.a. stabspluton, sambandspluton och underrättelse-
tropp

• Stationskompani med klargörningspluton (-er), ammunitionspluton och 
materielpluton

• Markförsvarskompani (ev. med flygbasjägarpluton/-er) 

• Skyddskompani med skyddspluton, brandpluton och ammunitionsröj-
ningstropp

• Flygfältsfältarbetskompani 

• Underhållskompani

• Luftvärnskompani (-er) ur armén

• Värnkompani ur armén

• Sidobasförband (kompani, pluton, tropp eller grupp (-er))82

Personalstyrkan i en basbataljon kunde variera kraftigt, beroende på ba-
sens/basernas storlek och beroende på om uppgifterna bestod i att fungera som 
attackbas, jaktbas eller spaningsbas och om det var frågan om en huvudbas 
eller ej. I krigsplanläggningen redovisades vilka flygande divisioner som skulle 
knytas till en huvudbas. Om exempelvis en jaktdivision skulle utgångsgrup-
peras på Kosta flygbas i Kronobergs län benämndes basen organisationsmässigt 
”Ordinarie bas jakt”. Vid en så kallad ”O-bas jakt” skulle upp till åtta flygplan 
av angiven typ kunnna klargöras, servas och repareras. I allmänhet skulle även 
kapacitet finnas att ta emot ett annat flygslag, exempelvis attackplan och denna 
uppgift benämndes då ”Tillfällig bas attack”. En T-bas skulle ha förmåga att 
klargöra upp till fyra flygplan, men saknade resurser att genomföra större ser-
vice- eller reparationsarbeten.83 

 Som exempel kan nämnas att i Kronobergs län fanns det under huvuddelen 
av den beskrivna perioden inte mindre än fyra huvudbaser, nämligen Byholma, 
Eneryda, Kosta och Ursåsa flygbaser. De var organiserade enligt Bas 60-syste-
met och endast Byholma hann övergå till Bas 90-systemet med flera alternativa 

82. Anvisningar för basförband – stabskompani, 1988 års upplaga. 
83. Palmblad, s. 25.
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basbataljonschefen. Dessutom varierade antalet sidobasförband så mycket att
ingen basbataljon var den andra lik. Följande huvuddelar ingick i dock i regel
under 1970- och 1980-talen:

• Chef med bataljonsstab

• Stabskompani med bl.a. stabspluton, sambandspluton och underrättelse-
tropp

• Stationskompani med klargörningspluton (-er), ammunitionspluton och
materielpluton

• Markförsvarskompani (ev. med flygbasjägarpluton/-er)

• Skyddskompani med skyddspluton, brandpluton och ammunitionsröj-
ningstropp

• Flygfältsfältarbetskompani
• Underhållskompani

• Luftvärnskompani (-er) ur armen

• Värnkompani ur armen

• Sidobasförband (kompani, pluton, tropp eller grupp (-er))82

Personalstyrkan i en basbataljon kunde variera kraftigt, beroende på ba-
sens/basernas storlek och beroende på om uppgifterna bestod i att fungera som
attackbas, jaktbas eller spaningsbas och om det var frågan om en huvudbas
eller ej. I krigsplanläggningen redovisades vilka flygande divisioner som skulle
knytas till en huvudbas. Om exempelvis en jaktdivision skulle utgångsgrup-
peras på Kosta flygbas i Kronobergs län benämndes basen organisationsmässigt
"Ordinarie bas jakt". Vid en så kallad "0-bas jakt" skulle upp till åtta flygplan
av angiven typ kunnna klargöras, servas och repareras. I allmänhet skulle även
kapacitet finnas att ta emot ett annat flygslag, exempelvis attackplan och denna
uppgift benämndes då "Tillfällig bas attack". En T-bas skulle ha förmåga att
klargöra upp till fyra flygplan, men saknade resurser att genomföra större ser-
vice- eller reparationsarbeten.83

Som exempel kan nämnas att i Kronobergs län fanns det under huvuddelen
av den beskrivna perioden inte mindre än fyra huvudbaser, nämligen Byholma,
Eneryda, Kosta och Ursåsa flygbaser. De var organiserade enligt Bas 60-syste-
met och endast Byholma hann övergå till Bas 90-systemet med flera alternativa

82. Anvisningar fö'r basPband — stabskompani, 1988 års upplaga.
83. Palmblad, s. 25.
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landningsbanor, så kallade kortbanor. Förutom basbataljonerna fick dessa fyra 
baser även understöd från en mycket omfångsrik flygverkstadsbataljon.84

Basbataljonerna kunde bestå av mellan 1 000–1 500 man, med ett med-
elvärde för en ”normalbas” om 1 200 man. Detta innebär i sin tur att basba-
taljonernas samlade styrka under 1960- och 1970-talen bör ha uppgått till c:a  
45 000 man.85 

För detaljerad beskrivning av en flygbas, se bilaga 4.

Luftbevaknings- och stridsledningssystem

Under 1943 började man använda markradiostationer för att leda jaktflyget och 
1944 prövade man en s.k. filter- och operationscentral i stabsbyggnaden Tre 
vapen i Stockholm. Året därpå gjordes samma försök i Boden och i Malmö. 

År 1948 överfördes ansvaret för den optiska luftbevakningen från armén 
till flygvapnet samtidigt som armén övertog flygvapnets luftvärnsförband. Ett 
rörligt varnings- och kontrollsystem infördes för luftförsvaret med rörliga cen-
traler (import från USA) samt engelska och amerikanska radarstationer. 

Under 1950-talet infördes ett luftförsvarssystem som påminde om det brit-
tiska under andra världskriget. Systemet som kom att kallas Stril 50 var hu-
vudsakligen manuellt med talrapportering på direkta telefonförbindelser och 
manuell hantering av informationen i centralerna.

Landet indelades i luftförsvarssektorer och inom varje sådan fanns beman-
nade luftbevakningsstationer (ls) som rapporterade till en luftförsvarscentral 
(lgc). Där filtrerades informationen och vidarebefordrades till en luftförsvars-
central (lfc) som även radarstationerna rapporterade till via radargruppcentra-
ler (rrgc). Läget i luften presenterades här på en karta – ett plottingbord. 

Luftförsvarscentralen sammanställde, utvärderade och använde underrät-
telserna för att leda eget jaktflyg samt för att informera armé- och marinstrids-
krafter jämte civilförsvaret om fientliga flygrörelser. 

En indelning av landet i 21 luftförsvarssektorer fastställdes 1951, men vid 
utbyggnaden av fasta anläggningar reducerades antalet till 11. Fasta lfc byggdes 
ut i bergrum. Den första (lfc O3) togs i bruk 1950 och den andra (lfc O2) 1952. 
De var placerade inom F16 respektive F18 flottiljområden. Återstående nio lfc 
byggdes utanför flottiljerna och togs i drift under perioden 1955–1957. 

En ny sektorindelning genomfördes från hösten 1957 med inledningsvis 
följande tillhörighet:

84. Palmblad, s. 25–29.
85. Redogörelse av mj S Scheiderbauer 05–01–05.

Flygvapenförbandens utveckling

landningsbanor, så kallade kortbanor. Förutom basbataljonerna fick dessa fyra
baser även understöd från en mycket omfångsrik flygverkstadsbataljon.84

Basbataljonerna kunde bestå av mellan 1 000-1 500 man, med ett med-
elvärde för en "normalbas" om 1 200 man. Detta innebär i sin tur att basba-
taljonernas samlade styrka under 1960- och 1970-talen bör ha uppgått till c:a
45 000 man.85

För detaljerad beskrivning av en flygbas, se bilaga 4.

Luftbevaknings- och stridsledningssystem

Under 1943 började man använda markradiostationer för att leda jaktflyget och
1944 prövade man en s.k. filter- och operationscentral i stabsbyggnaden Tre
vapen i Stockholm. Året därpå gjordes samma försök i Boden och i Malmö.

År 1948 överfördes ansvaret för den optiska luftbevakningen från armen
till flygvapnet samtidigt som armen övertog flygvapnets luftvärnsförband. Ett
rörligt varnings- och kontrollsystem infördes för luftförsvaret med rörliga cen-
traler (import från USA) samt engelska och amerikanska radarstationer.

Under 1950-talet infördes ett luftförsvarssystem som påminde om det brit-
tiska under andra världskriget. Systemet som kom att kallas Stril 50 var hu-
vudsakligen manuellt med talrapportering på direkta telefonförbindelser och
manuell hantering av informationen i centralerna.

Landet indelades i luftförsvarssektorer och inom varje sådan fanns beman-
nade luftbevakningsstationer (1s) som rapporterade till en luftförsvarscentral
(lgc). Där filtrerades informationen och vidarebefordrades till en luftförsvars-
central (lfc) som även radarstationerna rapporterade till via radargruppcentra-
ler (rrgc). Läget i luften presenterades här på en karta — ett plottingbord.

Luftförsvarscentralen sammanställde, utvärderade och använde underrät-
telserna för att leda eget jaktflyg samt för att informera arme- och marinstrids-
krafter jämte civilförsvaret om fientliga flygrörelser.

En indelning av landet i 21 luftförsvarssektorer fastställdes 1951, men vid
utbyggnaden av fasta anläggningar reducerades antalet till 11. Fasta lfc byggdes
ut i bergrum. Den första (lfc 03) togs i bruk 1950 och den andra (lfc 02) 1952.
De var placerade inom F16 respektive F18 flottiljområden. Återstående nio lfc
byggdes utanför flottiljerna och togs i drift under perioden 1955-1957.

En ny sektorindelning genomfördes från hösten 1957 med inledningsvis
följande tillhörighet:

84. Palmblad, s. 25-29.
85. Redogörelse av mj S Scheiderbauer 05-01-05.
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Sektor S1   F10  1957–1981

Sektor S2   F12  1957–1978

    F17   1978–1981

Sektor W2  F9  1957–1969 

    F7  1969–1981

Sektor O1  F13  1957–1981

Sektor G1  F13  1957–1965

Sektor G1 uppgår 1965 i sektor O1

Sektor O2  F18  1957–1965

Sektor O3  F16  1957–1965

Sektor O2 och O3 slås 1965 samman till sektor O5

Sektor O5  F8  1965–1974

    F1  1974–1981 

Sektor W5  F1  1957–1971

Sektor W5 uppgår 1971 i sektor O5

Sektor N3  F4  1957–1981

Sektor ÖN1  F21  1957–1965

Sektor ÖN1 uppgår 1965 i sektor ÖN3

Sektor ÖN3  F21  1957–1981 

Det blev efter hand uppenbart att ett nytt automatiskt luftbevaknings- och 
stridsledningssystem måste införas för att man skulle kunna följa de allt snab-
bare flygplansrörelserna. Det nya systemet baserades på stril 50-systemet men 
vid radarstationerna förbättrades informationen överfördes och bearbetades på 
elektronisk väg. Den första flygflottiljen som införde det nya systemet var F8. 
Systemet kom att benämnas Stril 60 och J35 Draken var det första flygplan 
som var helt anpassat till detta. Detsamma gällde även luftvärnsroboten Rb 
68 ”Bloodhound”. Lfc O5 och lfc S1 fick genom detta världens första digitala 
strilsystem. Stridsledningssystemet indelades förbandsmässigt i ett antal batal-
joner som under 1960- och 1970-talen uppgick till 20 stycken. 

En stridsledningsbataljons styrka kunde variera kraftigt, mellan 500 
och 1 000 personer kunde ingå. Detta berodde bl.a. på att bataljonerna var 
skräddarsydda för sina uppgifter och att Stril 60-systemet innehöll två s.k.  
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Sektor S1 F 1 0  1 9 5 7 - 1 9 8 1

Sektor S2 F 1 2  1 9 5 7 - 1 9 7 8
F17 1 9 7 8 - 1 9 8 1

Sektor W2 F 9  1 9 5 7 - 1 9 6 9
F7 1 9 6 9 - 1 9 8 1

Sektor 01 F 1 3  1 9 5 7 - 1 9 8 1

Sektor G1 F 1 3  1 9 5 7 - 1 9 6 5
Sektor G1 uppgår 1965 i sektor 01

Sektor 02 F 1 8  1 9 5 7 - 1 9 6 5

Sektor 03 F 1 6  1 9 5 7 - 1 9 6 5
Sektor 02 och 03 slås 1965 samman till sektor 05

Sektor 05 F 8  1 9 6 5 - 1 9 7 4
F1 1 9 7 4 - 1 9 8 1

Sektor W5 F 1  1 9 5 7 - 1 9 7 1

Sektor W5 uppgår 1971 i sektor 05

Sektor N3 F 4  1 9 5 7 - 1 9 8 1

Sektor ÖN1 F 2 1  1 9 5 7 - 1 9 6 5

Sektor ÖN1 uppgår 1965 i sektor ÖN3

Sektor ÖN3 F 2 1  1 9 5 7 - 1 9 8 1

Det blev efter hand uppenbart att ett nytt automatiskt luftbevaknings- och
stridsledningssystem måste införas för att man skulle kunna följa de allt snab-
bare flygplansrörelserna. Det nya systemet baserades på stril 50-systemet men
vid radarstationerna förbättrades informationen överfördes och bearbetades på
elektronisk väg. Den första flygflottiljen som införde det nya systemet var F8.
Systemet kom att benämnas Stril 60 och J35 Draken var det första flygplan
som var helt anpassat till detta. Detsamma gällde även luftvärnsroboten Rb
68 "Bloodhound". Lfc 05 och lfc Si fick genom detta världens första digitala
strilsystem. Stridsledningssystemet indelades förbandsmässigt i ett antal batal-
joner som under 1960- och 1970-talen uppgick till 20 stycken.

En stridsledningsbataljons styrka kunde variera kraftigt, mellan 500
och 1 000 personer kunde ingå. Detta berodde bl.a. på att bataljonerna var
skräddarsydda för sina uppgifter och att Stril 60-systemet innehöll två s.k.
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Flygvapenförbandens utveckling 

storsektorer – O5 och S1 – medan de övriga var ”normalsektorer”. En bataljon 
hade 4–6 luftbevakningskompanier med c:a 100 pers/kompani och till detta 
kom en kompanistab samt en pluton i lgc med c:a 80 personer. Bataljonen 
innehöll också ett antal radarkompanier och rrgc-kompanier och inte minst 
lfc med sin ledningsstab, som egentligen inte var någon stab utan ett stridande 
förband. Radarkompanierna bestod, trots namnet, ofta inte av fler än 20 per-
soner, ett rrgc-kompani av 50 personer, vartill kom ledningsstaben med c:a 150 
personer. En ”normalbataljon” kan uppskattats ha bestått av c:a 800 personer, 
vilket gör att minst 20 000 män och kvinnor (flyglottor) samtidigt varit krigs-
placerade i dessa förband.86 

Under 1970-talet modifierades och förbättrades systemet på grund av sam-
bandsutvecklingen, vilket bl.a. gjorde att antalet luftförsvarssektorer från 1981 
kunde reduceras till fyra ”storsektorer”. 

Sektor Syd (S1, S2 och W2)  F10/Se S

Sektor Mitt (O1 och O5)   F16/Se M

Sektor Nedre Norrland (N3)  F4/Se NN

Sektor Övre Norrland (ÖN3)  F21/Se ÖN

”Storsektorerna” efterträddes 1995 av tre nyinrättade flygkommandon. 
Från år 2000 då JAS 39-systemet överväger finns endast ett flygkommando 
under Operativa insatsledningen.87

86. Redogörelse av mj S Scheiderbauer 05–01–05. 
87. Braunstein, s. 120 och B. Darwall, Luftens dirigenter, Värnamo 2002, s. 196–199. 

Flygvapenförbandens utveckling

storsektorer — 05 och Si — medan de övriga var "normalsektorer". En bataljon
hade 4-6 luftbevakningskompanier med c:a 100 pers/kompani och till detta
kom en kompanistab samt en pluton i lgc med c:a 80 personer. Bataljonen
innehöll också ett antal radarkompanier och rrgc-kompanier och inte minst
lfc med sin ledningsstab, som egentligen inte var någon stab utan ett stridande
förband. Radarkompanierna bestod, trots namnet, ofta inte av fler än 20 per-
soner, ett rrgc-kompani av 50 personer, vartill kom ledningsstaben med c:a 150
personer. En "normalbataljon" kan uppskattats ha bestått av c:a 800 personer,
vilket gör att minst 20 000 män och kvinnor (flyglottor) samtidigt varit krigs-
placerade i dessa förband.86

Under 1970-talet modifierades och förbättrades systemet på grund av sam-
bandsutvecklingen, vilket bl.a. gjorde att antalet luftförsvarssektorer från 1981
kunde reduceras till fyra "storsektorer".

Sektor Syd (Si, S2 och W2) F  10/Se S

Sektor Mitt (01 och 05) F 1 6 / S e  M
Sektor Nedre Norrland (N3) F 4 / S e  NN

Sektor Övre Norrland (ÖN3) F 2 1 / S e  ÖN

"Storsektorerna" efterträddes 1995 av tre nyinrättade flygkommandon.
Från år 2000 då JAS 39-systemet överväger finns endast ett flygkommando
under Operativa insatsledningen.87

86. Redogörelse av mj S Scheiderbauer 05-01-05.
87. Braunstein, s. 120 och B. Darwall, Luftens dirigenter, Värnamo 2002, s. 196-199.
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10. Frågan om tillgänglighet och beredskap

Osorterade intryck

Det är naturligtvis ett mycket stort antal frågor av intresse för det militära för-
svarets utveckling under det kalla kriget som inte har blivit belysta i denna skrift. 
Tidigare har nämnts att fördelningsförbandens utveckling i stort sett måste för-
bigås och det finns många andra angelägna aspekter som bör belysas. En viktig 
fråga är t.ex. varför man i Sverige med de långa avstånd som gäller aldrig gjorde 
någon ordentlig satsning på transportflyg, som i hög grad skulle ha underlättat 
mobiliseringstransporterna till övre Norrland? Var det en fråga om försvarsgrens-
egoism eller berodde det på någonting annat? Det förtjänar att utredas men här 
skall bara avslutningsvis tas upp några ord om begreppet tillgänglighet. 

När man talar om invasionsförsvaret nämns ofta krigsförbandens höga till-
gänglighet. Man får intrycket av att varje man visste vart han skulle i fall av 
mobilisering och att en stor del av krigsförbanden i princip var ”startklara” 
två dygn efter mobiliseringsorder. Förbanden förutsattes vara uppfyllda såväl 
personellt som materiellt. Men var det verkligen så? 

I Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift nr 6 1985, be-
skriver dåvarande översten 1.gr Curt Sjöö sina erfarenheter som fördelnings-
chef under den stora försvarsmaktsövningen Västgräns samma år. Totalt deltog 
22 000 män och kvinnor under 8–10 dygn under stränga vinterförhållanden. 
Det visade sig dock att förväntningarna på förbanden ifråga om personalupp-
fyllnad snabbt kom på skam. Personalsammansättningarna var i många fall 
sådana att det inte var krigsförband (plutoner, kompanier och bataljoner) som 
övades utan tillfälligt sammansatta enheter som benämndes med krigsförban-
dens namn. 

10. Frågan om tillgänglighet och beredskap
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mobilisering och att en stor del av krigsförbanden i princip var "startklara"
två dygn efter mobiliseringsorder. Förbanden förutsattes vara uppfyllda såväl
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I Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift nr 6 1985, be-
skriver dåvarande översten 1.gr Curt Sjöö sina erfarenheter som fördelnings-
chef under den stora försvarsmaktsövningen Västgräns samma år. Totalt deltog
22 000 män och kvinnor under 8-10 dygn under stränga vinterförhållanden.
Det visade sig dock att förväntningarna på förbanden ifråga om personalupp-
fyllnad snabbt kom på skam. Personalsammansättningarna var i många fall
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övades utan tillfälligt sammansatta enheter som benämndes med krigsförban-
dens namn.
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Försvar för folkhem och fosterland

Det visade sig att av 2 000 personer som tillfrågats uppgav hälften att de 
inte hade samma kamrater och gruppchefer som vid föregående tjänstgöring. 
75 % hade inte samma plutonchef som tidigare. Av en utredning som gjordes av 
Värnpliktsverket framgick att två brigadskyttebataljoner och en haubitsbataljon 
ur en prioriterad brigad hade 20 % vakanser p.g.a. beviljade anstånd. Befälsva-
kanserna vid fördelningsstabsbataljonen, artilleriledningskompaniet och etapp-
bataljonen visade sig överstiga 20 %. Det säger sig självt att förband med sådana 
vakanser knappast kan anses vara fullt användbara efter en mobilisering.

Materielbristerna i detta fall var däremot små, vilket man inte skall låta 
sig imponeras av då respektive mobiliseringsmyndigheters materielenheter haft 
några år på sig att fylla på förråden. Läget hade med stor sannolikhet varit an-
norlunda vid en oförberedd mobilisering. 

Fördelningschefen konstaterade också allvarliga brister t.ex. i fråga om 
chefers och stabers förmåga att samordna infanteriförbandens verksamhet 
med stödfunktionerna. Trots detta var fördelningschefen övervägande intryck 
mycket positiva.88

Ett annat exempel på problemet med personalvakanser i krigsförbanden 
uppmärksammas i Bodens ingenjörregementes regementshistorik, där förfat-
tarna konstaterar att mer än 25 % av Ing 3:s krigsorganisation var vakantsatta 
under 1950- och 1960-talen. Vid repetitionsövningar lånade man såväl perso-
nal som materiel mellan krigsförbanden, med påföljd att knappast något av Ing 
3:s förband skulle ha varit krigsdugliga vid en mobilisering. Det måste anses 
vara allvarligt att detta förhållande, trots att det var anmält till högre chefer, 
inte förbättrades under mer än 10 år.89 

Detta system att låna materiel och personal mellan olika krigsförband för 
att genomföra repetitionsövningar lär f.ö. ha varit vanligen förekommande vid 
trängen och ingenjörtrupperna. 

En annan aspekt på värnpliktshanteringen tar Bengt Wallerfelt upp i sin i 
denna skrift flitigt citerade bok. Han kunde nämligen som utbildningschef vid 
I 22 under 1980-talet konstatera att utbildningen av värnpliktiga kompanibe-
fälselever översteg behovet med c:a 50 %. Detta hade till följd att soldater som 
för mycket dyra pengar utbildats i nordligaste Norrland aldrig kom att tas i 
anspråk för den befattning de var utbildade till.90 

Att det i samband med repetitionsövningar även gjordes stora hanteringsfel 
och att direkt schabbel, med koppling till ovanstående problem förekom, har 
författaren många erfarenheter av. Det är förvisso sant att 80 % av alla svenska 

88. C. Sjöö, ”Västgräns – några erfarenheter och reflexioner”, KKRvA handlingar och tidskrift nr 
6 1985, s. 333–343. 

89. C. Johansson och P.A. Lundström, Bodens ingenjörregementes historia, Luleå 1990, s. 323–
333.

90. Wallerfelt, s. 211 och 191.
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88. C. Sjöö, "Västgräns — några erfarenheter och reflexioner", KKRvA handlingar och tidskrift nr
6 1985, s. 333-343.

89. C. Johansson och P.A. Lundström, Bodens ingenjärregementes historia, Luleå 1990, s. 323-
333.

90. Wallerfelt, s. 211 och 191.
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Frågan om tillgänglighet och beredskap

män i åldern 30–90 år har liknande erfarenheter, men här följer likväl några 
exempel.

Vid KFÖ med en cykelskyttebataljon vid P 7 1983 hände det sig att batal-
jonens samtliga gruppbefäl inte hade blivit inkallade i rätt tid p.g.a. felaktigt 
handhavande från Södra Värnpliktskontorets sida. En hel del av gruppbefälen 
inställde sig trots det efter att särskilda brev tillsänts dem, men ungefär hälften 
av dem uteblev. Detta påverkade naturligtvis bataljonens övningar och i för-
längningen dess stridsduglighet. 

Vid Försvarsmaktsövning Orkan i Södermanland 1993 deltog en försvars-
bataljon i trakten av Södertälje. Samtliga kompanichefer var tjänstgöringspla-
cerade aktiva o!cerare, eftersom man av någon okänd anledning inte i tid 
lyckats krigsplacera några andra. Likartat förhållande rådde i den försvarsom-
rådesgruppstab som bataljonen lydde under. Man hade nämligen inte, trots 18 
månaders förvarning, lyckats bemanna stabschefsbefattningen i tid och den 
tjänstgöringsplacerade överstelöjtnanten ”kunde” inte inställa sig förrän efter 
en och en halv vecka, eftersom han deltog i en (för honom) ”viktig kurs”. De 
inkallade reservo!cerarna på förbandet som mangrant inställde sig på angiven 
tidpunkt, hade en något annorlunda uppfattning om vad som var viktigt i 
sammanhanget. 

Att materieluppfyllanden heller inte alltid var den bästa kan exemplifieras 
från en KFÖ inom P 6/Fo 14 1980. Det aktuella förbandet, ett värnkompani, 
hade visserligen fått ut skyddsmask av senaste modell, men inte den avsedda 
skyddsmaskväskan då det inte fanns tillräckligt av den varan. Istället utrustades 
man med väskan till den äldre gasmasken. Problemet var bara att den väskan 
var för liten för att skyddsmasken skulle kunna förvaras hopsatt i väskan. Vid 
ett plötsligt gasanfall skulle alltså soldaten slita upp skyddsmasken, skruva på 
gasfiltret, anpassa remmarna och därefter ta på sig skyddsmasken. Att detta 
skulle gå att genomföra gick inte att lura i vuxna karlar och kompaniets till-
tro till mobiliseringsmyndigheten, armén och försvaret över huvud taget blev 
p.g.a. denna detalj mycket ringa.

Ovanstående är endast ägnat som en påminnelse om den inte helt oviktiga 
diskrepansen mellan teori och verklighet. Just frågan om det egentliga innehål-
let i krigsorganisationen vid några givna tillfällen är en av de företeelser som 
borde ägnas ökad uppmärksamhet. Ett försök till detta följer nedan.

Exemplet Fo 47–48

Inledning

Som tidigare sagts har de senast tio årens nedrustningsverksamhet inneburit att 
floran av förbandshistoriker ständigt har ökat. Det hör till ovanligheterna att 
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Försvar för folkhem och fosterland

mobiliseringsverksamhetens problem belyses i dessa böcker, trots att detta var en 
av hörnstenarna i det svenska försvarskonceptet. Ett undantag från detta är dock 
”Fo 47–Fo 47/48 – Ett försvarsområdes historia 1939–2000”, som därför är ett 
bra exempel på hur det världsunika mobiliseringssystemet var tänkt att fungera. 
Även om det är arméförbands mobiliseringsförberedelser som beskrivs, ska man 
ha i minnet att likartade förhållanden gällde för de övriga försvarsgrenarna. 

När mobiliseringsmyndigheten (Mobm) S 1/Fo 47–48, Upplands och Väst-
manlands försvarsområden, bildades 1975 ingick enheter från arméns samtliga 
truppslag, där infanteriet svarade för cirka 23 % och pansartrupperna för drygt 
22 %. Kavalleriet hade 3 %, artilleriet knapppt 8 %, luftvärnet 5 %, ingenjör-
trupperna 6 %, signaltrupperna drygt 8 % och trängtrupperna 23 %. Centrala 
myndigheter svarade för 1 % av personalstyrkan, vilken uppgick till 40 000 
män och kvinnor – de senare främst i sjukvårdsförband samt i ledningsenheter 
med utgångsgruppering i skyddade anläggningar. S 1/Fo 47–48 blev därmed 
en av de största mobiliseringsmyndigheterna i riket.

Mobm område omfattade norra delen av Norrtälje kommun, Uppsala län 
utom Älvkarleby kommun samt Västmanlands län. Området innehöll även gott 
om andra Mobm ur armén samt ur marinen och flygvapnet. I några fall fanns 
mobiliseringsförråd från olika mobiliseringsmyndigheter på samma plats (!). 

För att underlätta ledning vid mobilisering organiserades enheterna i mobi-
liseringsgrupper (mobgrupper), varvid strävan var att hålla ihop bataljonsvis. I 
mobgrupperna ingick i de flesta fall även fristående förband som inte tillhörde 
bataljonerna. Från och med mitten av 1975 fanns i Uppsala län och i Norrtälje 
kommun 22 mobgrupper och i Västmanlands län 18 stycken. Det totala an-
talet förband uppgick sammanlagt till 386, varav 234 i Uppsala län och 152 i 
Västmanlands län. Därutöver fanns 24 enheter, som endast innehöll materiel. 
För enheternas utrustning (utom vad gäller ammunition) fanns totalt 195 för-
råd eller grupper av förråd av vilka 158 var förhyrda. De flesta av dessa var 
tidigare lador eller ladugårdar. Ammunition förvarades i särskilda förråd på 17 
platser i Uppland och sju platser i Västmanland.

Omkring 150 förband var avsedda för andra militärområden – främst de 
två nordligaste. Här kan nämnas tre jägarkompanier och ett antal underhålls-
förband. Av dessa 150 förband innehöll 90 endast personlig utrustning för 
personal som skulle transporteras upp till Övre Norrlands milo, där resten av 
förbandets utrustning fanns. Bland annat kan nämnas enheter på mellan 120 
och 180 man till vart och ett av de fem artilleriforten i Bodens fästning. 

Mobiliseringssäkerhet

Varje förband hade en mobiliseringsplan och handlingar som visade vilken ut-
rustning som delarna i förbandet skulle ha. Vid S 1/Fo 47–48 förvarades först 
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Västmanlands län. Därutöver fanns 24 enheter, som endast innehöll materiel.
För enheternas utrustning (utom vad gäller ammunition) fanns totalt 195 för-
råd eller grupper av förråd av vilka 158 var förhyrda. De flesta av dessa var
tidigare lador eller ladugårdar. Ammunition förvarades i särskilda förråd på 17
platser i Uppland och sju platser i Västmanland.

Omkring 150 förband var avsedda för andra militärområden — främst de
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personal som skulle transporteras upp till Övre Norrlands milo, där resten av
förbandets utrustning fanns. Bland annat kan nämnas enheter på mellan 120
och 180 man till vart och ett av de fem artilleriforten i Bodens fästning.

Mobiliseringssäkerhet

Varje förband hade en mobiliseringsplan och handlingar som visade vilken ut-
rustning som delarna i förbandet skulle ha. Vid S 1/Fo 47-48 förvarades först
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ett exemplar av mobplanen i vapenkasunen hos respektive mobiliseringsgrupp-
chef. Ett exemplar fanns dessutom vid Mobm för att användas vid utbildning 
och för ändringar i planen. Med början 1980 flyttades planerna till varje för-
bands vapenkasun för att åstadkomma ytterligare spridning. 

Nycklar till förråd och vapenkasuner förvarades först också vid Mobm, men 
från 1980 fanns även en omgång nycklar i närmaste polisstation med beman-
ning dygnet runt. Instruktionen till polisen angav att nyckel till mobförråd 
kunde lämnas ut till person med krigsplaceringsorder och legitimation när or-
der om mobilisering utfärdats. Mobgruppchef kunde vid beredskapshöjning 
hämta mobbgruppens samtliga nycklar. 

För de förband som skulle avtransporteras till ett annat militärområde, 
fanns även transporthandlingar. Dessa fanns hos mobgruppchefen och bestod 
av transportkort där det framgick om transporten skulle ske med järnväg eller 
på landsväg. Påstignings- och avstigningsstationer angavs vid järnvägstransport 
och förflyttningsväg vid landsvägstransport. Dessutom framgick under vilket 
mobiliseringsdygn och vilken !ärdedel av detta som transporten skulle påbör-
jas. Vissa förband hade alternativa marschmål beroende på vilken del av riket 
som ansågs mest hotat. 

För att upprätthålla mobiliseringssäkerheten utfördes regelbundet kontroll, 
vård och tillsyn av materielen i förråden. Bland den materiel som krävde sär-
skilt kvalificerad vård fanns som mest bland annat 55 stridsvagnar, 83 pansar-
bandvagnar, 30 luftvärnspjäser med tillhörande radarstationer, 40 artilleripjä-
ser, 110 stora elverk, 11 stabshytter, 15 terrängbilar med radiolänkutrustning, 
36 terrängbilar med bropontoner, 36 bandvagnar och åtta stycken 2,5 x 8 m 
stora varmvattenaggregat till sjukhusförbanden. 

I planläggningen ingick även förbandens förstahandsbehov av ved till tält-
kaminer och koktrossar. År 1991 var behovet vid Mobm 2 930 kubikmeter. Av 
detta fanns 540 kubikmeter upplagad i förråd. Förstahandsbehovet var skulle 
räcka en vecka och var även avsett för förband som skulle övernatta inom om-
rådet under förflyttning till annat militärområde. 

Månadsbehovet för de förband som skulle stanna inom försvarsområdena 
uppgick till omkring 5 000 kubikmeter. En brigad behövde varje dygn ved mot-
svarande det som får plats på en timmerbil med släp (omkring 60 kubikmeter). 

År 1979 uppgick behovet av livsmedel under mobiliseringsskedet samt 
ytterligare tre dygn till 210 ton. Till underhållsförbanden skulle ytterligare 
150 ton levereras tillsammans med 500 ton hållbara livsmedel.

Fordonsbehovet

Försvarsmakten ägde utöver stridsfordon endast de fordon som behövdes för 
den normala fredsverksamheten. Vid repetitionsövningar räckte inte dessa till, 
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varför ett större antal standardfordon då måste hyras.
För att utrusta krigsförbanden med standardfordon tilldelades Mobm for-

don via Försvarets materielverk (FMV), som hämtade uppgifterna från Bil-
registret. Fordonen krigsplacerades sedan av Mobm på avlämningsplatser (A-
platser). 

A-platserna var först oftast grupperade i skogsterräng, men dessa flyttades 
med början 1979 in i samhällen till bilprovningar, bilförsäljnings- och bilre-
parationsfirmor, dels för att man ville få tillgång till befintlig infrastruktur och 
dels för att en fordonssamling i skogen troligen hade väckte en fiendes intresse 
i större utsträckning än på platser där det normalt redan fanns fordon parke-
rade. År 1978 fanns det 84 A-platser, som genom förflyttningar till samhällen 
år 1990 hade minskat till 40. 

Vid A-platsen skulle fordon besiktigas av god man och protokoll över for-
donets skick skulle föras. Lagstiftningen tog inte alltid praktisk hänsyn – 1978 
års förfogandeförordning föreskrev t.ex. att fordon skulle besiktigas av tre gode 
män, varvid Mobm skulle utse en, fordonsavlämnaren en och de båda gemen-
samt en tredje. 

Med hänsyn till att förbanden behövde fordon för att lasta gemensam mate-
riel var kravet att A-plats skulle kunna leverera tio fordon per timme. Om man 
hade följt förordningens bestämmelser om gode män hade en snabb mobilise-
ring e!ektivt omöjliggjorts. Efter några år kom också en ändring till stånd.

För att belysa fordonstilldelningen kan nämnas att S 1/Fo 47–48 1982–
10–22 erhöll 83 fordon – tolv person/kombibilar, fem lätta lastbilar, fyra tunga 
lastbilar, 25 skåpbilar, en kylbil, tre släpvagnar, fyra motorcyklar, 27 traktorer 
och två snöskotrar för krigsplacering på A-plats. Vid samma tidpunkt fanns 
totalt 3 542 fordon krigsplacerade inom Mobm. Totalbehovet var då 4 095 
varför bristen uppgick till c:a 14 %. 

Utöver de fordon som togs ut behövdes även ett antal för transporter under 
mobiliseringsskedet. År 1975 erfordrades under de tre första mobiliseringsdyg-
nen 127 fordon, varav 37 bussar.

För vissa fordonsslag var under perioden 1974–1986 försvarsmaktens be-
hov så stort att det översteg vad som fanns tillgängligt i samhället. Efter hand 
anpassades fordonsbehovet efter tillgångarna, dock inte för alla slags fordon. 
S 1/Fo 47–48 anmälde 1975 att bristen på lastbilar uppgick till 57 %, men 
att läget beträ!ande personbilar var tillfredsställande. Året därpå var behovet 
2 204 stycken fordon, men av dessa var endast 1 129 uttagna, varför förbanden 
saknade nästan hälften av alla fordon i organisationen. 

I en skrivelse i början av 1977 redovisades fordonsläget vid en transport-
bataljon som efter mobilisering skulle gå till Kalix försvarsområde. Det fanns 
inga brister beträ!ande personbilar, men av de 104 lastbilar som skulle ingå 
saknades 64 stycken. 
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Bristerna vid S 1/Fo 47–48 minskade efter hand, men e!ektbestämmande 
brister kvarstod framför allt i Övre Norrland. Därför uttogs vid bl.a. S 1/Fo 
47–48 från 1987 210 skåpbilar, vilka avsågs medföras av de förband som via 
landsväg skulle gå till milo ÖN.

Från 1988 var Mobm behov c:a 4 100 fordon och drygt 200 maskiner. 
Bristerna uppgick då till c:a 10 % och minskade sedan varje år. 

Organisationsförändringsproblem

Under perioden 1975–1992 omorganiserades vid S 1/Fo 47–48 366 förband 
och 225 förband sattes upp. 514 förband överfördes till annan myndighet eller 
utgick helt ur krigsorganisationen och 242 förband bytte mobiliseringsplats. 

Omorganisationer beordrades i flera fall innan väsentlig materiel var an-
ska!ad eller dirigerad till mottagande myndighet eller innan förbandens behov 
av materiel analyserats ordentligt. Vid omorganisation av stabskompanier vid 
etappbataljoner följdes det första utrustningsverket av flera sidor detaljändringar 
under de följande tre åren. Detta påpekades då utrustningsavdelningen vid ar-
méstaben 1984 besökte S 1/Fo 47–48, varvid det visade sig att handläggarna vid 
arméstaben inte förstod vilket arbete som genererades av dessa detaljändringar. 
En annan ändring bestod i att befattningsbenämningen ammunitionsman/bil-
förare ändrades till bilförare/ammunitionsman. År 1988 drabbade denna änd-
ring mer än hälften av Mobm:s alla förband, viket innebar att nya personallistor 
måste föras ut till alla berörda förråd. Denna typ av ändring som initierades av 
respektive truppslagsavdelning i arméstaben visar tydligt att många handläggare 
inte hade en aning om vilket arbete som därigenom måste utföras vid mobili-
seringsmyndigheterna till ingen nytta för krigsförbandens e!ekt. Detta vid en 
tidpunkt då armén som ledstjärna hade: ”Allt för krigsförbanden.”

Andra tveksamma förändringar var tillkomsten av ett sjukhuskompani utan 
personal 1974, vilket redan 1976 utgick ur krigsorganisationen samt uppsät-
tandet av en ingenjörbataljon 1985–86. För denna bataljon kunde bataljons-
chef och några av kompanicheferna krigsplaceras först tio år senare och nästan 
hälften av de värnpliktiga saknades ännu hösten 1988. Bataljonen hade fått 
huvuddelen av sin materiel först något år innan den utgick 1997.

En uppföljning av PB 6, ett slags fågel Fenix, ger en bild av förändringarna i 
krigsorganisationen. Nedväxlingen av brigaden inleddes redan verksamhetsåret 
1974–5 genom att spaningskompaniet, luftvärnskompaniet, båda pansarvärns-
kompanierna och ingenjörbataljonen utgick. Under 1977–78 reducerades 
sedan underhållsbataljonen. Året därpå utgick en del av brigadstaben. Kvar-
varande del samt brigadartillerichefen förvandlades till försvarsområdesgrupp-
staber. Under 1981–82 fördes en pansarbataljon över till P 10/Fo 43, främst 
för att tillgodose behovet av utbildningsmateriel. 
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År 1983 påbörjades uppbyggnaden av den mekaniserade brigaden (MekB 
10) med kvarvarande delar av PB 6 som grund. Brigadstaben omorganisera-
des och ett nytt spaningskompani sattes upp. Även brigadens haubitsbataljon 
skulle sättas upp, men en annan myndighet hade tilldelats bl.a. pjäser med 
tillbehör och hade därefter lånat ut materielen till utbildningsförbandet. Detta 
medförde att bataljonen ännu i juni 1989 hade brist på viktig materiel. 

Året därpå omorganiserades 2. och 3. pansarbataljonerna, varvid de även 
bytte nummer med varandra med påföljande ändringar i kompaniernas num-
rering. Detta ställde under lång tid till problem inte bara för Mobm utan även 
för den krigsplacerade personalen. Detta år flyttades brigadstaben och spa-
ningskompaniet till P 10/Fo 43. 

År 1985–86 tillkom bl.a. underhållsbataljonens huvuddel. Den skapades av 
kvarvarande delar av PB 6: underhållsbataljon och delar av den nedlagda IB 1:s  
underhållsbataljon. Den hade inledningsvis stora brister beträ!ande viktig ma-
teriel, eftersom denna inte hade ingått i IB 1:s organisation. 

År 1992 påbörjades flyttningen av MekB 10:s förband till söder om Mäla-
ren genom att två pansarvärnskompanier överfördes till P 10/Fo 43 för att ingå 
i brigadens pansarvärnsbataljon. Under 1993–94 överfördes brigadens haubits-
bataljon från Fo 48 till Fo 47 trots att bataljonen hade sina förråd inom Fo 48:s  
område. Anledningen var att brigadchefen inte skulle ha så många Mobm att 
samverka med – brigadens förband var efter denna förändring likväl fördelade 
på tre Mobm. 

Överföringen av brigaden till P 10/Fo 43 fortsatte därefter årligen och de 
sista delarna fördes över i april 1999. Fem år senare drogs brigaden in. Det hade 
alltså tagit 16 år att få brigaden färdigorganiserad, även om delar av den hade 
varit stridsdugliga under hela processen.

Avslutning

Enligt uppgift skulle man inom S 1/Fo 47–48 ha haft en något bättre kontroll 
över mobiliseringsförberedelserna, än vad man hade inom vissa andra mobili-
seringsmyndigheter. Om detta är sant eller ej är naturligtvis svårt att uttala sig 
om, men om det var så bör alltså bristerna inom andra myndigheter ha varit 
större än vad som redovisats ovan. Med tanke på att mobiliseringssystemet 
var en av hörnstenarna i försvarsmaktens organisation, hade det varit mycket 
intressant att kunna undersöka hur många av förbanden som vid en given tid-
punkt verkligen var organiserade enligt plan med all materiel på plats och med 
all personal krigsplacerad. En sådan undersökning skulle verkligen kunna visa 
hur god beredskapen egentligen var.

Försvar för folkhem och fosterland
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Bilaga 1: Fördelningsförband 1982

Denna bilaga behandlar mycket översiktligt de olika typer av fördelningsför-
band som ingick i arméorganisationen 1982. Källan är Arméhandbok del 1, 
Organisation – Fördelningsförband (AH 1:Förd 1982).

• Arméflygbataljon 79, innehållande ett antal arméflygkompanier 79 om var-
dera om tre Hkp 3 och sex Hkp 6 samt 143 man.

• Militärpoliskompani med tre MP-plutoner, sammanlagt 145 man.

• Personaltransportkompani med tre plutoner, sammanlagt 72 terrängbil 21 
och 94 man.

• Personaltransportpluton med 24 bussar.

• Fallskärmsjägarbataljonsstab (10 man), fällskärmsjägarkompanistab (6 
man) och fallskärmsjägarpluton (24 man).

• Jägarbataljon (K 3) om stab (7 man), stabsskvadron (80 man) och tre jä-
garskvadroner (vardera 173 man). Sammanlagt 606 man, med bl.a. 28 ksp 
58, 20 grg och nio 8 cm grk.

• Norrlandsjägarbataljon (K 4) med stab (9 man), stabspluton (50 man) och 
tre jägarskvadroner (vardera 172 man). Sammanlagt 566 man med bl.a. 22 
ksp 58, 19 grg och nio 8 cm grk.

• Jägarkompani (I 22) med 189 man.

• Gränsjägarkompani (I 22) med 191 man.

• Självständig gränsjägarpluton (I 22) med 40 man.

• Fördelningsstridsvagnskompani med fyra stridsvagnsplutoner och en pan-
sarskyttepluton med lastterrängbil. Sammanlagt 148 man med bl.a. tolv 
stridsvagn 101.

• Stridsvagnskompani 102/302 med 153 man, tolv stridsvagn 102 och tre 
pansarbandvagn 302.

• Stridsvagnsbataljon Övre Norrland (se kapitlet om pansarförbandens ut-
veckling).

• Stridsvagnstransportkompani med 160 man och bl.a. 30 dragfordon och 
30 stridsvagnstransportsläp.

• Fördelningspansarreparationskompani med 146 man.
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Försvar för folkhem och fosterland

• Fördelningsartillerichef med stab (11 man) och artilleriledningskompani 
med sambandspluton, artillerijägarpluton, radarpluton, två ljudmätnings-
plutoner och artilleriflygpluton. Sammanlagt 303 man med bl.a. sex flyg-
plan 61 C. 

• Fördelningskanonbataljon med 503 man och åtta bandkanoner m.m.

• Fördelningshaubitsbataljon (15,5F) med bl.a. tre haubitskompanier. Sam-
manlagt 628 man och tolv 15,5 cm haubits F.

• Fördelningshaubitsbataljon (15/39) som ovan men med tolv 15 cm haubits 
m/39 B.

• Haubitsbataljon Gotland med bl.a. tre haubitskompanier. Sammanlagt 624 
man och 18 10,5 cm haubits 4140.

• Pansareldledningspluton Övre Norrland med 33 man och bl.a. en batteri-
platsbandvagn och två eldledningspansarbandvagnar.

• Luftvärnsbataljon 48 med bl.a. tre luftvärnskompanier. Sammanlagt 867 
man med 18 40 mm luftvärnsautomatkanoner.

• Luftvärnsbataljon robot 70 med 767 man och bl.a. tre luftvärnskompanier 
med tre luftvärnsrobotplutoner vardera.

• Bromaterielkompani med 99 man och bl.a. två bromaterielplutoner.

• Vägkompani med 99 man och bl.a. åtta plogbilar, två väghyvlar och en 
grävmaskin.

• Lätt bandtraktorpluton med 48 man och bl.a. fyra bandschaktare.

• Fördelningsingenjörbataljon med 409 man och bl.a. ett materielkompani 
och ett ingenjörkompani. 

• Järnvägsbataljon med 410 man och bl.a. järnvägskompani och materiel-
kompani.

• Etappbataljon bestående av bl.a. transportkompani, ammunitionsförråds-
kompani, intendenturkompani och två sjukhuskompanier. Sammanlagt 
1 343 man med bl.a. c:a 390 fordon.

• Reparationskompani med 63 man.

• Ammunitionsförrådspluton med 62 man.

• Transportstab med 16 man.

• Transportkompani med 77 man och c:a 35 fordon.

• Trafikkompani med 78 man med 50 fordon, varav 25 motorcyklar.
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• Drivmedelspluton med 54 man och bl.a. nio drivmedelsbilar.

• Sjuktransporttågkader med 23 personer, varav 20 sjukvårdspersonal.

• Sjuktransportbusspluton med 41 man och tolv bussar.

• Sjuktransportmotorvagnsbesättning med 5 man.

• Bakteriologisk laboratoriepluton med 23 man.

• Slakteri- och bageripluton med 78 man och bl.a. två fältbakungnar.
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Bilaga 2: Mobiliseringsförråd inom Kronobergs län

Nedanstående uppgifter är hämtade ur boken Det kalla krigets Kronoberg (s. 
87 !) av Samuel Palmblad, inom parantes sagt det bästa verket med lokal an-
knytning som beskriver denna period. Informationen innehåller huvuddelen 
av mobiliseringsförråden inom Kronobergs län i mitten av 1980-talet. Infor-
mationen är inte komplett eftersom vissa ammunitionsförråd inte finns med 
och inte heller ingår vissa specialförband, som kvalificerat hemliga signalför-
band, förhörs- och fångpersonal, saneringsenheter, fältpostkontor och krigs-
domstolar. Det totala antalet mobiliseringsförråd var alltså större än vad som 
redovisas nedan. Eftersom informationen till stor del bygger på inblandad per-
sonals minnesbilder har antagligen även andra felaktigheter insmugit sig. 

Uppräkningen, som kanske kan tyckas onödig, syftar endast till att ge ett 
litet intryck av hur omfattande mobiliseringsförrådsverksamheten var. Här re-
dovisas alltså enbart förråden inom ett län och försvarsområde. Man bör hålla 
i minnet att riket omfattade ytterligare c:a 25 försvarsområden under huvud-
delen av den aktuella perioden.  

Läsaren bör hålla i minnet att förteckningen endast upptar arméförband. 
Till detta kommer de (minst) tre flygbasbataljoner som också hade sina mobi-
liseringsförråd inom samma län.

IB 11

1. Gunnarstorp: 12. brigadtrosskompaniet

2. Hjulatorp: 8. brigadskyttekompaniet 

3. Vinninge: 7. brigadskyttekompaniet

4. Ernatorp: 11. brigadgranatkastarkompaniet

5. Brännhult: 9. brigadskyttekompaniet

6. Musteryd: Fordonsförråd 2. bataljonen

7. Tubbatorp: 2. brigadskyttebataljonstabskompaniet och 4. krigstryckeriet

8. Snuggetorp: 10. brigadskyttekompaniet

9. Ör Amundsgård: 11. brigadstabskompaniet

10. Torpsbruk: 11. brigadpansarvärnskompaniet, 44. brigadingenjörkompa-
niet, 44. brigadingenjörmaterielkompaniet och 44. brigadingenjörsstaben

11. Aranäs. 11. brigadspaningskompaniet
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12. Tångshult: 11. brigadluftvärnskompaniet

13. Kronobergshed: Brigadunderhållsbataljonsstabskompaniet, del av sjuk-
vårdskompaniet, del av brigadluftvärnskompaniet och fordonsförråd

14. Lammhult: 11. brigadpansarvärnskompaniet

15. Sandvik: Fordonsförråd och del av personalersättningsbataljon

16. Kråketorp: Del av 11. brigadhaubitsbataljonen

17. S. Kråketorp: Del av 11. brigadhaubitsbataljonen

18. Asa herrgård: Del av 11. brigadhaubitsbataljonen

19. Väster Asa herrgård: Del av 11. brigadhaubitsbataljonen

20. Uråsa: Sjukvårdskompani

21. Elofstorp: Lätt underhållskompani

22. Mo: Reparationskompani

23. Åäng: Del av sjukvårdskompani

24. Västerhaga: 6. brigadtrosskompaniet

25. Södratorp: 3. brigadskyttebataljonsstabskompaniet

26. Södragården: 3. brigadskyttekompaniet och 5. brigadgranatkastarkompa-
niet

27. Gemla: Ammunitionsförråd och läkemedelsförråd

28. Ormesberga: Ammunitionsförråd.

29. Usteryd: 4. brigadskyttekompaniet

30. Ellanda: 2. brigadskyttekompaniet

31. Sköldstad: Del av sjukvårdskompaniet

32. Tolestorp: 14. brigadskytttekompaniet

33. Tingsbacken: 3. brigadskyttebataljonsstabskompaniet

34. Notteryd: 16. brigadskyttekompaniet

35. Lusseboda: 15. brigadskyttekompaniet

36. Moheda prästgård: 17. brigadgranatkastarkompaniet

37. Skeppshult: 13. brigadskyttekompaniet

38. Lilla Målen: 111. brigadingenjörkompaniet
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39. Gransholm: Fordonsförråd

40. Björkeryd: 11. brigadpansarvärnskompaniet

41. Hössjö: 18. brigadtrosskompaniet

42. Hynnenäs: Personalersättningsbataljon

43. Saxabjörke: Ammunitionsförråd

44. Bokhultet (Växjö): Ammunitionsförråd

45. Skärvet (Växjö): kompanimateriel och del av militärpolisskvadron

IB 41

46. Linneryd: 16. infanteriskyttekompaniet

47. Kåramålatorp: Infanteritrosskompani

48. Sandvik: Infanterigranatkastarkompani

49. Kuppramåla: Infanteriskyttekompani

50. Rolsmo: 15. infanteriskyttekompaniet

51. Blötvik: 14. infanteriskyttekompaniet

52. Visryd: 13. infanteriskyttekompaniet

53. Harebogård: 2. infanteriskyttebataljonsstabskompaniet (H-län)

54. Harebokvarn: Infanteritrosskompani (H-län)

55. Häljanäs: Infanterigranatkastarkompani (H-län)

56. Flaken: Infanteriskyttekompani (H-län)

57. Bågsjö: Infanteriskyttekompani (H-län)

58. Bredalycke: Infanteriskyttekompani (H-län)

59. Lida: Infanteriskyttekompani (H-län)

60. Grimsgöl: Cykeltransportpluton (H-län)

61. Kolshult: Cykeltransportpluton (H-län)

62. Hammarsnäs: 3. infanteriskyttebataljonsstabskompaniet

63. Backa: 41. infanteripansarvärnskompaniet

64. Tjugosjö: 41. infanterispaningskompaniet

65. Bondeskog: 41. infanteribrigadstabskompaniet

Bilaga 2

39. Gransholm: Fordonsförråd
40. Björkeryd: 11. brigadpansarvärnskompaniet

41. Hössjö: 18. brigadtrosskompaniet
42. Hynnenäs: Personalersättningsbataljon

43. Saxabjörke: Ammunitionsförråd

44. Bokhultet (Växjö): Ammunitionsförråd
45. Skärvet (Växjö): kompanimateriel och del av militärpolisskvadron

IB 41

46. Linneryd: 16. infanteriskyttekompaniet
47. Kåramålatorp: Infanteritrosskompani

48. Sandvik: Infanterigranatkastarkompani

49. Kuppramåla: Infanteriskyttekompani

50. Rolsmo: 15. infanteriskyttekompaniet

51. Blötvik: 14. infanteriskyttekompaniet
52. Visryd: 13. infanteriskyttekompaniet

53. Harebogård: 2. infanteriskyttebataljonsstabskompaniet (H-län)

54. Harebokvarn: Infanteritrosskompani (H-län)

55. Häljanäs: Infanterigranatkastarkompani (H-län)
56. Flaken: Infanteriskyttekompani (H-län)

57. Bågsjö: Infanteriskyttekompani (H-län)

58. Bredalycke: Infanteriskyttekompani (H-län)

59. Lida: Infanteriskyttekompani (H-län)

60. Grimsgöl: Cykeltransportpluton (H-län)
61. Kolshult: Cykeltransportpluton (H-län)

62. Hammarsnäs: 3. infanteriskyttebataljonsstabskompaniet

63. Backa: 41. infanteripansarvärnskompaniet

64. Tjugosjö: 41. infanterispaningskompaniet

65. Bondeskog: 41. infanteribrigadstabskompaniet
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66. Kråksjö: 41. infanteriingenjörbataljonsstabskompaniet och  41. infanteri-
ingenjörmaterielkompaniet 

67. Eriksmåla: 141. infanteriingenjörkompaniet

68. Kråksjömåla: 142. infanteriingenjörkompaniet

69. Åkerby: Fordonsförråd

70. Algutsboda: Lätt infanterireparationskompani (H-län)

71. Getasjökvarn: Infanterisjukvårdskompani (H-län)

72. Grimmagärde: Del av infanterisjukvårdskompani

73. Rörshult: Fordonsförråd och del av infanterisjukvårdskompani

74. Skruv (gamla ångsågen): Del av infanteriingenjörbataljon

75. Jättingsholm: 3. infanteriskyttekompaniet och 6. infanteritrosskompa-
niet

76. Kuppramåla: 41. infanteritransportkompaniet (H-län)

77. Moshultamåla: 41. infanteriunderhållsbataljonsstabskompaniet (H-län)

78. Flädingstorp: Infanterihaubitskompani (6 pjäser) (H-län)

79. Lassamåla: Infanterihaubitskompani (6 pjäser) (H-län)

80. Grämnamåla: Infanterihaubitsbataljonsstabskompani

81. Tomeshult: Fordonsförråd (H-län)

82. Slätthult: Infanteriluftvärnskompani

83. Ingemundbo: Infanteriskyttekompani (H-län)

84. Skälholmsryd: Infanteriskyttekompani

85. Västra Hällasjö: Infanterireparationskompani

86. Skruv: Ammunitionsförråd

87. Ödevata: Ammunitionsförråd (H-län)

88. Lindås (Emmaboda): Läkemedelsförråd (H-län)

89. Åker: Militärområdesverkstadskompani

90. IB 41:s 3. bataljon lämnade sian spridda mobiliseringsförråd kring Em-
maboda i början av 1980-talet och flyttade till nya förråd på Kosta skjut-
fält.
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Bilaga 2

Lokalförsvarsförband (Lf)

91. Öpestorp: Lf.skyttekompani

92. Hjortsberga: 12. lf.skyttebataljonsstabskompaniet, lf.trosskompani och 
lf.skyttekompani

93. Mörhult: Lf.skyttekompani

94. Värpeshult: Lf.luftvärnskompani

95. Börjesgården: 1112. värnkompaniet och lf.luftvärnspluton

96. Broaryd: 4. lf.granatkastarkompaniet

97. Torp: Lf.skyttebataljonstabskompani

98. Smedjerås: Lf.luftvärnspluton

99. Lidhult: Värnkompani

100. Stackarp: Lf.luftvärnspluton och lf.trosskompani

101. Angelstad: Lf.granatkastarkompani

102. Stavsjö: Lf.skyttebataljonsstab och lf.skyttekompani

103. Sydväst Angelstad: Lf.skyttekompani

104. Syd Angelstad: Lf.skyttekompani

105. Feringe: Ammunitionsförråd

Övrigt

106. Åker: Militärområdesverkstadskompani

107. Hynnenäs: Personalersättningsbataljon

108. Norra Visland: Försvarsområdesunderhållskompani

109. Hönetorp: Stab och försvarsområdesstabskompani

110. Dänningelanda: Militärpolisskvadron

111. Göteryd–Älmhult–Hallarydsområdet: 44. etappbataljonen
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Bilaga 3: I 5/Fo 22:s mobiliseringsansvar 1975

Militärområdesförband

Milostab Nedre Norrland stabsavdelning A1

Milostab Nedre Norrland stabsavdelning A2

21. milostabsbataljonen

201. milosambandsbataljonen

201. miloförvaltningsplutonen

2. militärpoliskompaniet

3. järnvägsbataljonen (ingenjörförband för vidmakthållande av järnvägsför-
bindelser)

5. bromaterielkompaniet

4. vägkompaniet

42. lätta bandtraktorplutonen

23. och 24. miloförrådskompanierna

27. miloverkstadskompaniet

7. ISB-plutonen (ISB = indikering, sanering och brand, skydd mot ABC-
stridsmedel)

Krigsrätt nr 18

Fördelningsförband

NB 35

35. ersättningskompaniet NB

2. och 4. fältjägarbataljonerna (fristående lätta norrlandsskyttebataljoner)

27. jägarkompaniet

24. fördelningsartillerichefen med artilleriledningskompani

13. fördelningshaubitsbataljonen

51. norrlandshaubitsbataljonen

44. infanterihaubitsbataljonen

Bilaga 3: I 5/Fo 22:s mobiliseringsansvar 1975

M ilitärområdesförband

Milostab Nedre Norrland stabsavdelning Al
Milostab Nedre Norrland stabsavdelning A2

21. milostabsbataljonen

201. milosambandsbataljonen
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23. och 24. miloförrådskompaniema

27. miloverkstadskompaniet
7. ISB-plutonen (ISB = indikering, sanering och brand, skydd mot ABC-

stridsmedel)
Krigsrätt nr 18

Fördelningsförband

NB 35
35. ersättningskompaniet NB

2. och 4. fåltjägarbataljonerna (fristående lätta norrlandsskyttebataljoner)
27. jägarkompaniet

24. fördelningsartillerichefen med artilleriledningskompani
13. fördelningshaubitsbataljonen

51. norrlandshaubitsbataljonen
44. infanterihaubitsbataljonen
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4. artilleriflygplutonen

3. luftvärnskompaniet ur 10. luftvärnsbataljonen

74. fördelningsingenjörkompaniet

22. fördelningschefen (en person!)

1. försvarsområdesförstärkningskompaniet (sambandsförstärkningsenheter 
och stabspersonal)

Lokalförsvarsförband och specialförband

Fem värnkompanier

202. bevakningskompaniet

201. bevakningsplutonen

3. och 4. gränsjägarplutonerna (gränsbevakningsförband, innehöll bl.a. tull- 
och polispersonal)

121. luftvärnsautomatkanonkompaniet

6. lokalförsvarsluftvärnsbataljonsstaben

Tolv lokalförsvarsluftvärnsplutoner

22. försvarsområdets stab

22. stabskompaniet

251, 252. och 253. försvarsområdesgruppstaberna (typ B)

22. depån

201. och 202. ersättningskompanierna

22. försvarsområdesspecialkompaniet (krigsgravsförband)

201. och 207. fältpostkontoren

206. och 207. fortifikationsgrupperna (för ledning av befästningsarbeten)

203. fortifikationsmaterielgruppen

220. och 221. försvarsområdesunderhållsplutonerna

232. och 233. sjuktransportgrupperna

15. och 20. sjuktransporttågskadrarna

Två kvalificerat hemliga förband

Försvar för folkhem och fosterland
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Bilaga 3

37 mobiliseringsenheter som endast innehöll materiel (fordon, ammunition 
etc)

42 hemvärnsenheter

Bilaga 3

37 mobiliseringsenheter som endast innehöll materiel (fordon, ammunition
etc)

42 hemvärnsenheter
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Bilaga 4: Kosta flygbas, fält 87

Som exempel på en flygbas uppbyggnad har valts Kosta flygbas, belägen strax 
öster om Kosta samhälle i östa delen av Kronobergs län, på vägen mot Orre-
fors. Basen stod klar 1965 och ansvaret för den har skiftat mellan flygflottiljer-
na F 12 i Kalmar, F 17 i Ronneby och F 5 i Ljungbyhed. Den jaktflygdivision 
som avsågs grupperas vid basen, kom under dennas senare period från F 10 i 
Ängelholm. Fram till början av 1990-talet skulle man även ha beredskap för att 
ta emot spaningsflyg. På basen fanns därför speciella baracker och vagnar med 
fotolaboratorieutrustning. Vid norra banändan stod tre fotolaboratorievagnar 
med ständig strömtillförsel för att snabbt kunna ta emot och framkalla film 
samt påbörja tolkning av fotomaterialet. Basbataljonen avvecklades i början av 
2000-talet, men skall kunna sättas i stånd inom ett år.

Huvudbanan är 2 000 meter lång, 25 meter bred och har en nivåskillnad 
på 6 meter. Banan benämns 17/35 där si!rorna anger banriktningen i 10-tal 
grader. Den parallellt löpande taxibanan kunde utnyttjas vid nödstart och båda 
banorna är försedda med sprängkammarbrunnar för e!ektiv förstöring. Fem 
värnpjäser, före detta stridsvagnstorn i bunkerkonstruktion, fanns placerade så 
att de kunde bestryka båda banorna. 

Kosta var alltså i huvudsak en jaktbas, vilket innebar att jaktflygplanen helst 
skulle stå i hög beredskap i anslutning till huvudbanan. I Helge Norr (HN), 
uppställningsområdet vid huvudbanans norra ände, byggdes fyra takförsedda 
uppställningsplatser där flygplanen kunde stå i högsta beredskap. Tekniker och 
piloter kunde här arbeta under tak i närheten av ett skyddsrum, med tillgång 
till samband och drivmedel. Vid startorder kunde planen snabbt rulla ut på 
banan, vilket var särskilt viktigt vid jaktuppdrag. Det var normalt att jaktba-
serna hade en sådan uppbyggnad vid HN, men på Kosta fanns detta även vid 
det södra uppställningsområdet, Helge Syd (HS). Intill HN och HS fanns 
stora hårdgjorda ytor avsedda för uppställning av olika ammunitionstyper. När 
ett flygplan dirigerades till en uppställningsplats fördes de beordrade vapenal-
ternativen snabbt fram, varefter flygplanet klargjordes för start så snabbt som 
möjligt. Att detta ombesörjdes av värnpliktig personal brukade ofta uppmärk-
sammas internationellt. 

Utmed den vägsträckning som löper mellan huvudbanan och Kosta sam-
hälle, ligger tolv andra uppställningsplatser för flygplan, ungefär en kilometer 
från huvudbanan. Vid detta uppställningsområde, kallat BAKOM (bakre klar-
görningsområde), fanns också två baracker, varav en var avsedd för flygande 
personal, samt lastramper och drivmedelsförråd. Vid större översyner eller re-
parationsarbeten kunde flygplanen bogseras till ett område som låg ännu läng-
re bort, utmed väg 123 mot Emmaboda. Inom detta område, kallat UOM, 
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fanns tretton uppställningsplatser, två hangarer, syrgasförråd och huvuddriv-
medelsförråd med omkring 800 kubikmeter förhandslagrad flygfotogen. En av 
flyguppställningsplatserna var försedd med ett stålskydd vid den bakre kanten 
och var avsett för motorprov. Kosta flygbas saknar de kortbanor som enligt 
Bas 90-konceptet skulle finnas på några kilometers avstånd från huvudbanan. 
Projektering för en sådan utbyggnad gjordes i början av 1990-talet, men ge-
nomfördes aldrig. 

Bascentralen (BasC), den ledningsplats varifrån basens övergripande led-
ning skedde var under basens första år belägen inne på Kosta skola, men flyt-
tades senare till Visjöns skogsvårdsskola, där två villor övertagits av flygvapnet. 
En underjordisk BasC planlades men byggdes aldrig. 

Under ett krigstillstånd bedömdes piloternas säkerhet vara av största vikt, de 
skulle skyddas till varje pris. När en pilot som var baserad på en krigsbas skulle ha 
ett längre vilopass, kördes han  till en förläggning långt bort från basen. I närhe-
ten av BasC fanns i allmänhet även en uppehållsplats (UPL), där de kunde sova 
under kortare tid och förbereda sig inför sina uppdrag. En sådan fanns också på 
Kosta och den bestod egentligen av två hopkopplade containrar som täckts av 
jord och sten, i skydd av en hög jordvall. Här kunde åtta piloter vila och äta.

Den flygtaktiska verksamheten leddes från kommandocentralen (KC), som 
låg i en bunker bakom en vägkrök nordväst om huvudbanan. Nedgången till 
bunkern doldes av en enkel kur i trä av ”utedass”-typ. I närheten fanns master 
för radiolänk och för flygradio, som man även mycket framgångsrikt lyckats 
maskera.

Basbataljonens mobiliseringsförråd fanns spridda i lantgårdar runt om ba-
sen. Vissa av dessa gårdar avsågs även användas som förläggning. Basens vik-
tigaste ammunitionsförråd låg c:a en mil norr om huvudbanan. Ett särskilt 
förråd för jaktrobotar fanns i närheten av HN. 

Den fredstida bemanningen, en bastropp huvudsakligen bestående av värn-
pliktiga hade sin förläggning i en väl maskerad gård inte långt från huvudba-
nan. 

Kostabasen hade sin sidobas på Kalmar flygplats, före detta F 12. Reserv-
baserna fanns i Målerås, Emmaboda, Tokebo och i Hovmanntorp. De bestod 
av breddade landsvägar utom reservbasen i Emmaboda som egentligen är en 
mindre flygplats.

Flygflottiljen F 5 i Ljungbyhed som hade ansvar för basen under större 
delen av 1980- och -90-talen skulle i händelse av krig mobilisera 52. basbatal-
jonen med omkring 1 500 man som skulle bemanna Kosta  flygbas. Till detta 
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av breddade landsvägar utom reservbasen i Emmaboda som egentligen är en
mindre flygplats.
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delen av 1980- och -90-talen skulle i händelse av krig mobilisera 52. basbatal-
jonen med omkring 1 500 man som skulle bemanna Kosta flygbas. Till detta
kom de armsenheter, minst ett värnkompani och ett luftvärnskompani, som
skulle grupperas till försvar av basen.
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